
TIRSDAG DEN 15. FEBRUAR 2011

FORSÆDE: Libor ROUČEK
Næstformand

(Mødet åbnet kl. 09.00)

1. Åbning af mødet

2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og
retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen

3. Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkningen af Martin Callanan for
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers
emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne
fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173
(COD)) (A7-0287/2010).

Martin Callanan,    ordfører.   –   (EN) Hr. formand! Jeg er glad for at kunne åbne
forhandlingen om min betænkning om emissioner fra lette erhvervskøretøjer.

Inden jeg kommer ind på tekstens nærmere detaljer, vil jeg gerne have lov til at udtrykke
min tak til nogle få mennesker. For det første til skyggeordførerne fra alle de politiske
grupper, for det andet til ordførerne og medlemmerne af Transport- og Turismeudvalget
og Udvalget om Industri, Forskning og Energi for deres holdninger og for det tredje til
kommissæren og hendes hold, som vi har afholdt mange konstruktive møder om emnet
med. For det fjerde vil jeg gerne takke det belgiske formandskab for dets meget hårde
arbejde under trepartsforhandlingerne, og endelig vil jeg gerne takke Jos Vervloet og Isobel
Findlay fra ENVI-sekretariatet, der har ydet uovertruffen støtte gennem hele processen.
Særligt har jeg sat stor pris på Isobel Findlays hjælp med de komplekse komitologiaspekter.

Lovforslaget har været ventet, siden et lignende lovforslag vedrørende personbiler blev
vedtaget. Personligt var jeg ikke helt overbevist om behovet for en sådan lovgivning,
eftersom de fleste varevogne købes af små og store virksomheder, der allerede er beviste
om behovet for god økonomi og brændstofseffektivitet. Af den grund har det hele vejen
igennem processen været min overbevisning, at det er altafgørende at have et ambitiøst,
men realistisk langsigtet mål og et passende kortsigtet mål, hvor der tages højde for både
kravene til industriens produktcyklusser og behovet for miljømæssige forbedringer. Jeg
har hele vejen igennem forhandlingen primært fokuseret på det langsigtede mål.

Kommissionens oprindelige forslag lød på 135 g CO2/km, hvilket mange ganske enkelt
mente, var uopnåeligt. Sektoren for lette erhvervskøretøjer opererer med længere udviklings-
og produktionstider end sektoren for personbiler. Ligeledes anvendes lette
erhvervskøretøjer, som navnet antyder, hovedsagelig i erhvervsmæssigt øjemed. I
modsætning til personbiler er der mindre mulighed for at ændre lidt på deres form eller
vægt med henblik på at reducere emissionerne. For lette erhvervskøretøjer opnås dette
primært ved at ændre ved motorerne og mekanikken, og den proces er meget længere og
dyrere end simpelthen bare at ændre køretøjets form eller vægt.
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Det skal også bemærkes, at graden af dieselanvendelse i sektoren for lette erhvervskøretøjer
er meget højere end i bilsektoren. Da Kommissionen offentliggjorde sit oprindelige forslag,
gjorde mange af fabrikanterne det klart, at de ikke ville gå med til mindre end 160 g CO2/km,
et tal, der for mange af os i Parlamentet virkede alt for afslappet og mageligt. Den pakke,
som vi sluttelig alle blev enige om, og som fremlægges for Dem i dag, er et kompromis på
147 g CO2/km.

På baggrund af de højere omkostninger forbundet med en reduktion af CO2 i forbindelse
med lette erhvervskøretøjer i sammenligning med personbiler og behovet for længere
udviklings- og produktionscyklusser er det min personlige overbevisning, at dette forslag
giver en god balance mellem på den ene side at sikre forbedrede miljømæssige standarder
og på den anden side at opstille et realistisk og opnåeligt mål for sektoren for produktion
af lette erhvervskøretøjer. Det faktum, at vi på grund af dette kompromis på den ene side
beskyldes for at være pro industrien og på den anden side for at være for miljøvenlige, siger
mig, at vi har ramt den rette balance.

En del af Kommissionens forslag, som alle var enige om, var uigennemførligt, angik det
meget komplekse emne vedrørende trinvis færdigopbyggede køretøjer. Det er selvfølgelig
uretfærdigt at straffe fabrikanter af basiskøretøjet, når de ikke er ansvarlige for, hvad der
sker med køretøjet på et senere tidspunkt i produktionen. Pakken, der præsenteres for
Dem i dag, indeholder et meget fornuftigt forslag om, at Kommissionen reviderer dette
emne inden udgangen af året, og fastlægger endvidere det grundlag revisionen skal foretages
på.

Jeg mener, at pakken, som vi har forhandlet om, og som vil blive fremlagt for Parlamentet
som ændringsforslag 58, er det bedst mulige resultat. Jeg er glad for, at de fleste, håber jeg,
af de største politiske grupper støtter mig. Det skaber balance mellem behovet for forbedrede
miljømæssige standarder og realistiske og opnåelige mål, der hverken skader
fremstillingsindustrien eller udgør en trussel mod job i EU.

Jeg er generelt imod aftaler, der indgås under førstebehandlingen og mener, at det er bedst
om muligt at undgå dem. I dette tilfælde vil en førstebehandlingsaftale dog resultere i
klarhed og vished for en sektor, der stadig lider i kølvandet af den globale økonomiske
krise og samtidig sætte overlæggeren højt for de strenge, men retfærdige, miljømæssige
standarder, vi alle ønsker. Jeg håber, at mine kolleger i dag sammen med mig vil støtte
pakken.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen.   –   (EN) Hr. formand! Først og fremmest
vil jeg gerne lykønske ordføreren, hr. Callanan, og skyggeordførerne med deres indsats for
at nå frem til en aftale om Kommissionens forslag vedrørende lette erhvervskøretøjer. Som
hr. Callanan nævnte, har disse forhandlinger været vanskelige i lyset af den økonomiske
krise.

Lad mig sige det klart: Det kompromis, der er indgået på baggrund af forhandlingerne på
tværs af institutionerne, er på en række områder mindre ambitiøst end Kommissionens
forslag. Først og fremmest forsinkes fuld overensstemmelse med de kortsigtede mål i et
år, sanktionen for manglende overholdelse, "afgifter for emissionsoverskridelser", er blevet
reduceret, og ambitionerne for de langsigtede mål er blevet skruet ned. Det kan derfor ikke
komme som nogen overraskelse, når jeg siger, at jeg ville have foretrukket et mere ambitiøst
resultat, hvilket mange her nok er enige i.
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Ikke desto mindre repræsenterer kompromiset stadig et vigtigt skridt i den rigtige retning.
Inden 2020 vil den gennemsnitlige CO2-emission fra varevogne være blevet nedbragt fra
2007-udgangspunktet på 203 g CO2/km til 147 g/km. Det betyder en gennemsnitlig
emissionsreduktion i varevognsflåden på 28 % over 13 år. I lyset af den forventede stigende
efterspørgsel efter lette erhvervskøretøjer repræsenterer den øgede effektivitet et vigtigt
bidrag til reduktionen af transportemissioner.

Kompromiset genererer ligeledes livslange nettobesparelser for forbrugerne, primært små
og mellemstore virksomheder, på mere end 2 200 EUR/køretøj. Derudover stimulerer
målene innovation i industrien og gør det muligt for fabrikanterne at drage fordel af
overgangen til en lavemissionsøkonomi og dermed forbedre deres langsigtede
konkurrencedygtighed. Lad os ikke glemme, at denne forordning bør give fabrikanter
fordelen ved at være de første ude på verdensmarkedet, hvor lignende CO2-standarder
sandsynligvis gennemføres, og hvor efterspørgslen efter effektive køretøjer forventes at
stige.

Derudover lukker denne forordning et stort reguleringsmæssigt hul mellem biler og
varevogne og minimerer derfor potentielt skadelige virkninger på reguleringen af CO2 i
personbiler. Store biler vil ikke kunne krybe udenom CO2-emissionsstandarderne ved
ganske enkelt at ændre køretøjskategorien til "varevogn", når den skal typegodkendes.

Endelig udleder transporten, som De ved, i dag flere emissioner end i 1990, hvilket i høj
grad opvejer de reduktioner, der er gennemført i andre sektorer. Det er naturligvis ikke
bæredygtigt. Transporten skal bidrage væsentligt til EU's generelle CO2-mål.

Forordningen er endnu et instrument, der kan hjælpe medlemsstaterne til at leve op til
2020-forpligtelserne om at reducere CO2 i sektorer uden for EU's emissionshandelsordning.

Jeg mener, at denne aftale er endnu et bevis på EU's engagement med hensyn til at leve op
til sine klimamål, og jeg håber, De vil støtte denne kompromispakke, når De senere i dag
skal afgive Deres stemme.

Werner Langen,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi. – (DE)
Hr. formand! Førstebehandlingsfasen bør være undtagelsen. I dette tilfælde var det muligt,
fordi vi fandt et kompromis mellem forslagene fra Kommissionen, Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Industri, Forskning og Energi på de
mest kontroversielle områder. Det faktum, at vi indgik i forhandlingerne med et fælles
forhandlingsmandat fra alle grupper, er den eneste årsag til, at vi var i stand til at nå frem
til dette resultat. Jeg vil især gerne takke hr. Callanan for hans engagement. Vi kan være
stolte af det, vi har opnået. Resultatet ligner på mange måder forslaget fra Udvalget om
Industri, Forskning og Energi. Jeg synes, at vi har lanceret et ambitiøst projekt, som er
opnåeligt for industrien, og som særlig vil give brugerne mulighed for at købe prismæssigt
overkommelige, moderne køretøjer med lavere CO2-emissioner. Det gælder især små og
mellemstore virksomheder, forretningsfolk, detailhandlere og mikrovirksomheder, der
anvender denne type køretøjer.

(Formanden afbrød taleren)

Der er et punkt i mit materiale til Udvalget for Industri, Forskning og Energi, som ikke er
kommet med, men som ikke desto mindre blev vedtaget med et snævert flertal. Det er
forslaget om hastighedsbegrænsende anordninger. Dette er nu overladt til medlemsstaterne,
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der skal etablere deres egne regler. Vi er derfor generelt tilfredse med kompromiset. Udvalget
om Industri, Forskning og Energi er klar til at støtte hele pakken.

Oldřich Vlasák,    ordfører for udtalelsen fra Transport- og Turismeudvalget. – (CS) Hr. formand!
Det er sandt, at transport er en af de sektorer, hvor emissionerne skal reduceres. I vores
iver efter at reducere emissionerne skal vi imidlertid passe på ikke at underminere de
europæiske bilfabrikanters konkurrencedygtighed. Dette krav er særlig presserende i lyset
af den aktuelle finansielle krise, der har skabt alvorlige efterdønninger for den europæiske
bilindustri indtil videre.

Set i det lys opfatter jeg 147 g CO2/km som gennemsnitlig emission fra nye varevogne som
et forholdsvis ambitiøst mål, og jeg glæder mig meget til at se
gennemførlighedsundersøgelsen, som Kommissionen skal udarbejde på baggrund af de
opdaterede resultater.

Samtidig følger jeg med stor interesse de gentagne forsøg fra Kommissionen og visse parter,
for hvem de foreslåede mål omvendt virker forholdsvis uambitiøse, på at genåbne
forhandlingen om dette emne og forsøge at ændre denne forordning for at fastsætte
strengere mål. Det er min faste overbevisning, at de økonomiske aktører har brug for vished
om, at lovgivningen ikke ændrer sig konstant. Det er nu på tide, at bilfabrikanterne får rum
til at arbejde og udvikle nye motorer, så de kan tilpasse sig forordningerne og de nye mål.

I den sammenhæng synes jeg, vi skal holde fokus på begrundelse 24, hvori
hastighedsbegrænsende anordninger også overvejes for lette erhvervskøretøjer. Jeg er glad
for, at vi skal drøfte dette emne, og at denne forhandling bliver professionel og ikke
ideologisk.

Formanden. -   Mine damer og herrer! Vi er nødt til at holde os inden for
tidsbegrænsningerne, for vi har et fuldt program, og afstemningen finder sted til middagstid.

Richard Seeber,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg repræsenterer i dag fru
Weisgerber, vores skyggeordfører for Udvalget om Miljø, Folkesundhed, der er på
barselsorlov. Vi sender hende alle de bedste ønsker. Hun har gjort et fremragende stykke
arbejde med denne sag.

Vi er generelt tilfredse med kompromiset. Det var ikke så vanskeligt at nå til enighed om,
som det var tilfældet i forbindelse med biler, fordi det ikke i samme grad er så følsomt et
emne. Ikke desto mindre stod vi over for store miljømæssige og økonomiske udfordringer.
Fra et klimapolitisk synspunkt er det vigtigt, at byrden fordeles i hele kæden, og denne del
af kæden skal også yde sit bidrag. Vi må imidlertid også sikre os, at vi ikke har slidt så hårdt
på denne del af kæden, at den går i stykker. Hvad mener jeg med det? Selvfølgelig er
omkostningerne til tiltag af denne slags en stor udfordring for små og mellemstore
virksomheder. Små virksomheder vil kraftigt overveje, om det kan betale sig for dem at
udskifte deres gamle køretøjer og erstatte dem med nye. Derfor var vi nødt til at have
mindre fokus på de tekniske aspekter og mere fokus på de økonomiske. Rent teknisk kunne
vi have opnået en hel del mere, men omkostningerne ville helt sikkert være blevet pålagt
de små og mellemstore virksomheder, og det ville ikke have givet de ønskede resultater.

Vi er nødt til at vente et par år med at finde ud af, om denne forordning er god, og det er
den kun, hvis vi rent faktisk når de krævede emissionsniveauer. Hvis det ender med, at vi
pålægger bødestraffe, vil vi ikke have opnået vores mål. Vi må holde et vågent øje med,
hvordan situationen udvikler sig.
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Matthias Groote,    for S&D-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil
gerne starte med at udtrykke min taknemmelighed over den måde, vi har arbejdet
konstruktivt sammen på. Fra et miljømæssigt og økonomisk synspunkt har vi i dag opnået
et godt kompromis. Selv om vi efter min mening kunne være gået længere med hensyn til
grænsen, så er den lovgivning, vi vedtager i dag, stadig den strengeste i verden for lette
erhvervskøretøjer. Det må vi ikke glemme. Fru Hedegaard har allerede sagt, at uden for
emissionshandelsordningen er disse små sektorspecifikke retsakter, som vi gennemfører,
meget vigtige, fordi de sætter os i stand til at nå de mål, vi selv har fastsat. Hvis køretøjer
anvender mindre brændstof, giver det merværdi både til klimaet og luftkvaliteten. Med en
grænse på 147 g, hvilket svarer til 5,6 liter diesel, forurener køretøjerne mindre. Det betyder,
at luftkvaliteten i vores byer forbedres. Vi tager et vigtigt skridt fremad i dag.

Min gruppe stemmer for denne kompromispakke, fordi den omfatter et vigtigt punkt,
nemlig vi senest i 2014 skal evaluere, om de mål, vi vedtager i dag, er blevet nået eller
overskredet, og om det er nødvendigt at foretage justeringer på området. Det var et
grundlæggende krav fra vores gruppes side. Jeg har haft lange drøftelser med min kollega
hr. Prillo om karakteren af dette kompromis, og det var en af de basale forudsætninger for
kompromispakken.

Der er allerede fremkommet kommentarer til førstebehandlingsfasen. Vi må sikre, at vi i
fremtiden indgår færre førstebehandlingsaftaler. I dette tilfælde er det dog acceptabelt,
fordi forhandlingerne i sidste ende kun drejede sig om 2 g. Det var ikke nødvendigt at tage
det op under andenbehandlingen. Hvis vi imidlertid vedtager alt under førstebehandlingen,
fratager Parlamentet sig selv sine rettigheder.

Jeg vil kun nævne et punkt mere, og det er testcyklussen. Det er meget vigtigt for os, at vi
i fremtiden har en standardiseret testcyklus, der forhåbentlig på et tidspunkt træder i kraft
over hele verden, og som vil afspejle virkeligheden. Vores nuværende testcyklusser er ikke
realistiske, og vi er nødt til at gøre fremskridt på det område. Internationale forhandlinger
er undervejs, og jeg håber, de ender med et godt resultat, fordi det vil betyde, at lovgivningen
afspejler de faktiske kørecyklusser. Jeg vil gerne takke alle involverede parter endnu en
gang. I dag er en god dag for EU’s miljø- og klimapolitik.

Holger Krahmer,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! I drøftelserne om, hvorvidt
det er fornuftigt eller ej at indgå en aftale under førstebehandlingen, skal vi ikke være så
principfaste, som visse medlemmer har anbefalet. Det bør afhænge af sagen. Hvordan går
drøftelserne så? Hvor kontroversielle er de? I tilfældet med regulering af CO2-emissioner
fra lette erhvervskøretøjer står det klart, at institutionernes holdninger ikke er langt fra
hinanden. Derfor ville det ikke have kunnet betale sig at påbegynde andenbehandlingen,
bortset fra hvis det drejede sig om et emne, der var genstand for ophedede diskussioner,
hvilket med andre ord vil sige de langsigtede mål.

Kommissionen har aldrig givet en ordentlig forklaring på, og det står heller ikke klart ud
fra konsekvensanalyserne, hvordan en reduktion i emissioner fra 230 g i dag til 135 g
inden for 10 år – det er de tal fru Hedegaard netop har nævnt – kan gennemføres på
økonomisk bæredygtig vis. Dette er en reduktion på 34 % og går langt ud over vores andre
klimamål. Parlamentets vigtigste opgave har været at få dette mål ned på et realistisk niveau
og gøre det økonomisk muligt. Det er det, vi har gjort. Jeg er glad for, at hr. Groote var enig
i mit argument, for et flådegennemsnit på 147 g er langt fra Kommissionens oprindelige
forslag, men det er også i høj grad det mest ambitiøse mål i hele verden. Vi skal ikke prøve
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at overbevise os selv om, at en CO2-grænse for lette erhvervskøretøjer vil redde verdens
klima.

Jeg vil gerne takke alle, herunder ordførerne, for deres hårde arbejde. Jeg er glad for, at der
har været stort flertal for dette kompromis.

Carl Schlyter,    for Verts/ALE-Gruppen. – (SV) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren,
hr. Callanan, for at være så professionel og demokratisk i sin ledelse af forhandlingerne.

Jeg vil dog ikke udtrykke taknemmelighed over aftalen. Vi i Gruppen De Grønne/Den
Europæiske Fri Alliance mener, at Kommissionens oprindelige forslag var godt og realistisk,
men desværre er den aftale, der er indgået, alt for svag. Den vil ikke på nogen måde gavne
konkurrencedygtigheden i bilindustrien. Spørgsmålet er, hvor vi skal sælge biler i 2020?
Ja, vi skal sælge dem i Asien, hvor de kræver lavenergibiler. Så hvis vi ønsker at gavne
industriens konkurrencedygtighed, er vi nødt til at opstille højere mål. Aftalen gavner heller
ikke miljøet, for selv om erhvervskøretøjer udleder 28 % mindre, er der ingen, som tror
på, at omfanget af trafik ikke stiger inden 2020. Derfor vil de emissionsmål, der sigter mod
en reduktion på 30 %, hvilket vi sandsynligvis vil opnå gennem forhandlinger i Durban i
Sydafrika, heller ikke blive opfyldt. Desuden vil det heller ikke engang gavne økonomien,
for ingen forventer, at prisen på brændstof i 2020 ligger omkring 13 svenske kroner eller
1,30 EUR/liter. Den vil selvfølgelig være meget højere end det. Derfor er de beregninger,
som Kommissionens oprindelige forslag var baseret på, meget mere realistiske, selv om
de endda næsten var for høje til, at der kunne gennemføres effektive økonomiske
beregninger. Derfor vil aftalen desværre ikke gavne hverken konkurrencedygtigheden,
økonomien eller miljøet.

Tværtimod mener jeg, at de naturlige tekniske fremskridt rent faktisk vil overstige det i
aftalen forventede. Planlægningshorisonten for industrien vil være dårligere, for forbrugerne
vil i 2020 næsten helt sikkert kræve biler, der maksimalt udleder 120 g CO2/km.

Det er ligeledes beklageligt, at vi sænkede bøderne for dem, der ikke nåede målene. Det
betyder, at vi ikke en gang når målet i lovgivningen, medmindre det ender, som jeg tror,
det gør, hvilket vil sige, at vi alligevel opnår dette gennem den naturlige udvikling. Det er
det samme med superkreditterne: De narrer os til at tro, at udledningerne er lavere, end de
i virkeligheden er, hvis en elektrisk bil tælles med tre gange. Derfor kan vi desværre ikke
støtte denne aftale, men jeg vil alligevel gerne takke de involverede parter.

Miroslav Ouzký,    for ECR-Gruppen. – (CS) Hr. formand! Jeg vil gerne takke Dem for at
lede en del af denne forhandling i Tjekkiet. Dog vil jeg primært takke ordførerne og den
ansvarlige ordfører, hr. Callanan, for deres arbejde. Den lovgivning, vi drøfter, angår
klimaforandringspolitik, som vi kender den fra Parlamentet, og dette er ikke stedet at
kritisere politikken og hele konceptet. Vi er nødt til at indse, at dette fortrinsvis er ensidige
tiltag fra Parlamentets side, der ikke har nogen modvægt uden for EU i resten af verden. Vi
må overveje, hvad motivationen kunne være, og hvad der vil være en urimelig byrde for
europæiske virksomheder, og jeg er overbevist om, at denne betænkning er tæt på at være
en fornuftig motivation. I denne sag er jeg stærkt uenig med den tidligere taler, hr. Schlyter.
Europæisk konkurrencedygtighed fremmes ikke ved at spænde ben for den europæiske
industri. Alle beviser tyder indtil videre på, at den europæiske industri er på tilbagegang
og flytter uden for vores grænser. Tiltagene på området for varevogne er langt mere
komplicerede end for biler og pålægger små virksomheder store byrder, som det allerede
er blevet sagt tidligere. Jeg vil gerne slutte med at takke alle ordførerne. Jeg opfatter det
opnåede kompromis som et fremragende stykke arbejde.
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Sabine Wils,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Inden
jeg begynder drøftelserne om lette erhvervskøretøjer, vil jeg gerne minde Dem om, at de
europæiske bilfabrikanter har nået EU's CO2-produktmål for biler flere år inden tidsfristen
i 2015 gennem passende tekniske tiltag. Det står nu klart, at fabrikanterne i alvorlig grad
overdrev under forhandlingerne vedrørende tidsperioden og målene for
CO2-reduktionstiltagene for biler, da disse efterfølgende er blevet udvandet. Fabrikanterne
har benyttet samme strategi i forbindelse med deres lobbyvirksomhed vedrørende
CO2-reduktionsmålene for lette erhvervskøretøjer. Jeg vil gerne vide, hvordan et flertal her
i Parlamentet bevidst kan gentage denne fejl og igen give efter for kravene fra bilindustrien.

I denne klimaforandringstid mener jeg, at det vigtigste er at beskytte miljøet og
menneskehedens fremtid. Hvis Parlamentet så i det mindste ville støtte Kommissionens
forslag, ville det bringe den europæiske bilindustri helt i front, når det gælder teknisk
udvikling, og den ville dermed forblive konkurrencedygtig. Kommissionen foreslog et
reduktionsmål på 135 g CO2/km. Efter en overgangsperiode skal fabrikanterne ikke opnå
dette før 2020. Det er efter min mening opnåeligt. I stedet blev der efter pres fra Rådet
indgået et dårligt kompromis bag lukkede døre, og i det kompromis blev det fastslået, at
bilfabrikanter skal reducere lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner til kun 197 g CO2/km
inden 2020. Dette svage kompromis er en gave til industrien. Superkreditter,
indfasningsperioder og pooling udvander en allerede i forvejen svag grænse.
Lobbyvirksomhed fra fabrikanternes side blandt medlemmerne af Parlamentet og pres fra
køretøjsproducerende lande, nemlig Tyskland, Frankrig og Italien, i Rådet har givet dette
dårlige resultat, der indeholder en række smuthuller.

Betænkningen er uacceptabel. Den strider mod EU's klimamål og vil bremse den tekniske
innovation. Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre stemmer
imod denne betænkning.

Paul Nuttall,    for EFD-Gruppen  .   – (EN) Hr. formand! Min far er mindre erhvervsdrivende.
Han ejer en elektronikvirksomhed, og han fik udelukkende mulighed for at etablere sin
egen virksomhed på grund af de skattelettelser og muligheder, den konservative
premierminister og i sandhed euroskeptiker Margaret Thatcher skabte tilbage i 1980'erne.

Som alle mindre erhvervsdrivende er også han overbebyrdet af bureaukrati og regler, der
i størstedelen af tilfældene udspringer af dette sted, Parlamentet. Min fars lille virksomhed
forbliver lille. Virksomheder af den slags er imidlertid grundstenen i britisk økonomi og
udgør uhyrlige 73 % af alle virksomheder i Det Forenede Kongerige.

Min far kører varevogn, og som mange andre mindre erhvervsdrivende kæmper han på
grund af recessionen. Jeg er alvorligt bekymret for, at denne lovgivning vil lukke mindre
virksomheder som min fars for evigt, for det, vi får at vide, er, at lovgivningen vil gøre
varevogne op til 5 000 EUR dyrere. Mindre erhvervsdrivende kan dårligt få råd til denne
omkostning i en tid med økonomisk krise.

Herren fra socialdemokraterne sagde, at det var en god dag for klimaforandringspolitikken
i EU. Hvis denne betænkning går igennem, kan jeg garantere, at det bliver en dårlig dag for
mindre erhvervsdrivende over hele kontinentet.

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

Chris Davies (ALDE).    – (EN) Hr. formand! Hvorfor forstår de ærede medlemmer ikke,
at dette tiltag er sammensat for at forbedre lette erhvervskøretøjers brændstofeffektivitet?
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Det betyder en reduktion af omkostningerne ved at køre dem kilometer efter kilometer på
et tidspunkt, hvor brændstofpriserne er rekordhøje. Det hjælper virksomhederne, det
skader dem ikke.

Paul Nuttall (EFD).    – (EN) Hr. formand! Parlamentet udviser igen absolut ingen viden
om, hvad der foregår i den virkelige verden. Folk kæmper derude, og det, denne lovgivning
gør, hvilket er blevet gjort klart for os, er at øge omkostningerne ved små varevogne, der
køres af mindre erhvervsdrivende på hele kontinentet. Omkostningerne øges med mindst
5 000 EUR. Det er helt og aldeles forkert, og noget vi dårligt har råd til i en tid med recession.

Nick Griffin (NI).    – (EN) Hr. formand! Når jeg lytter til drøftelser om, hvordan man kan
vride flere penge ud af den almindelige befolkning i klimaforandringens navn, studser jeg
over to ting. Den første er, at ingen taler om global opvarmning mere. Selv de medlemmer
af Parlamentet, der er mest ude af trit med virkeligheden, har tydeligvis indset, at
offentligheden efter at have væres udsat for svigagtig pseudovidenskab og rekordkolde
vintre over hele verden helt forståeligt er blevet meget skeptisk med hensyn til al den
løgnagtige propaganda om druknende isbjørne.

Den anden ting er bilparken under os – Porcher, Mercedeser, BMW'er, SUV'er – en udstilling
af brændstoffrådsende luksus, som tilhører de folk, der misbilliger varevogne og stræber
efter at gøre arbejdslivet hårdere i form af hastighedsbegrænsende anordninger og
økonomiske bøder, alt sammen på grund af et dogme baseret på miskrediterede statistikker
udformet af en gruppe akademikere, der er købt og betalt af superrige interessenter i det
grønne industrikompleks – Al Gore, Prins Charles, Shell og Goldman Sachs – som alle står
til at tjene en formue på de afgifter, der kommer ind gennem tilskud til vindfabrikker og
CO2-handel.

Selv om jeg sætter pris på den indsats, visse medlemmer af Parlamentet gør for at skære
det værste af CO2-hysteriet væk, er den simple sandhed, at alle, der giver den forslidte
røverhistorie om menneskeskabt global opvarmning troværdighed, er en del af det mest
dødbringende svindelnummer i historien. Ja, dødbringende, fordi det ikke kun stjæler fra
almindelige mennesker og deindustrialiserer vesten, det sulter også hundredtusindvis af
verdens fattigste børn ihjel, fordi afgrøder erstattes af skatteyderstøttet biobrændstof. Men
det øger profitten for Monsanto og sørger for rejser til medlemmer af Parlamentet til
palmeolieplantager i Malaysia med alt betalt, og så er det da i orden, er det ikke?

Nej, det er ej. Især ikke fordi det afleder opmærksomheden fra den virkelige krise, som ikke
går ud på, at vi frigiver CO2 fra fossile brændstoffer, men derimod, at vi er ved at løbe tør
for den olie, der er drivkraften bag vores civilisation. Hver dag vi spilder på at snakke om
at begrænse udledningerne af naturens vigtigste gødning, er en dag tabt i kampen for at
opretholde livet for flere og flere mennesker ved hjælp af mindre og mindre energi. Hvis
det ikke var sådan en tragedie, ville det være en farce.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)

Carl Schlyter (Verts/ALE).    – (EN) Hr. formand! Hr. Griffin tog fejl, da han sagde, at det
har været en kold vinter i hele verden. Det var faktisk kun tilfældet i visse dele af Nordeuropa
og centrale dele af USA. Globalt set var 2010 et af de to varmeste år, der er registreret i
historien. Det faktum, at det er koldere her nu, er også ret forudsigeligt, for Golfstrømmen
presses ned af smeltevandet fra Arktis. Så nej, 2010 var et meget varmt år,
klimaforandringerne er reelle, og de tiltag, vi gennemfører, er gode for økonomien.
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Nick Griffin (NI).    – (EN) Hr. formand! Jeg ved ikke, om Parlamentet bemærkede det,
men i går faldt der den største mængde sne i Korea i over 100 år, så det sker ikke kun nogle
få steder. Præcis som det var tilfældet for to år siden i København under klimakonferencen,
så var det også det koldeste vejr i årtier under klimakonferencen i Cancún.

For det andet er der ingen beviser på overhovedet, at smeltevand fra Arktisk bremser
Golfstrømmen. Der er der overhovedet ikke sket forandringer. For det tredje ville Deres
argumenter være mere effektive, hvis klimaforandringsmodeller havde forudset dette for
et par år siden. Det gjorde de ikke. For et par år siden fik vi at vide, at vores børn ikke ville
vide, hvad sne var. Det har da vist sig at være noget værre vrøvl.

Når det kommer til de statistikker, der viser en øget global opvarmning, så er den centrale
faktor, alle ignorerer, at 65 % af verdens vejrstationer befinder sig inden for 10 meter fra
en kunstig varmekilde. De findes praktisk talt i alle byer. Sovjetunionens kollaps betød, at
de fleste vejrstationer i naturligt kolde områder blev lukket ned. Det er det, der har
forvrænget statistikkerne, der grundlæggende er noget humbug, fordi folk, tilskyndet af
FN, satte sig for at finde menneskeskabt global opvarmning for at påtvinge folk de løsninger,
de ønskede.

Françoise Grossetête (PPE).   – (FR) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gerne starte med
at lykønske ordføreren med at sikre denne aftale. Det var en vanskelig aftale at nå frem til,
hvilket vores drøftelser med al tydelighed også har vist. Jeg tror, alle vil være enige i, hvad
der er blevet sagt.

Ja, selvfølgelig findes der klimaforandringer, men erhvervskøretøjer er ikke køretøjer, folk
køber af ren og skær køreglæde, eller fordi de er vilde med dem. Det er køretøjer, folk
bruger som et værktøj i deres arbejde, og det betyder, at målet på 147 g CO2 inden 2020
er den rette balance. Jeg ville have foretrukket et lidt højere tal, men i det mindste er det
her et forslag, der for mig lader til at være mere afbalanceret end det, der oprindelig blev
fremlagt af Kommissionen. Det forslag ville have resulteret i, at fabrikanter ville blive pålagt
teknologiske mål med deraf følgende innovationsomkostninger, hvilken ville have haft en
stor økonomisk betydning for slutbrugerne, som vi ikke ønsker at straffe, i lyset af den
usædvanlige krise, de gennemgår.

Ikke desto mindre bifalder jeg incitamenterne for fabrikanterne til at fremstille højeffektive
køretøjer og gennemførelsen af sanktioner for bilfabrikanter, der ikke lever op til de mål.
Derfor er alt dette også i sandhed et skridt i den rigtige retning.

Jeg er også glad for at se, at der er indført sanktioner. Jeg er glad for, at vi har fundet fælles
fodslag med hensyn til sanktioner, som er de samme som for personkøretøjer. Derfor vil
det glæde mig at stemme for betænkningen.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Overgangen til en
lavemissionsøkonomi og opnåelsen af de mål, der er fastlagt i klimaforandringspakken,
betyder, at vi er nødt til at etablere regler for at regulere CO2-emissioner i forskellige sektorer,
herunder bilsektoren.

Jeg er meget tilfreds forhandlingerne, der førte til en aftale med Rådet om at begrænse
emissionerne til 147 g CO2/km inden 2020. Det er en realistisk grænse, som også
repræsenterer en fremragende balance mellem miljømæssige, sociale og industrielle regler.
Jeg håber, at jeg også gjorde mit i min egenskab af skyggeordfører for Udvalget om Industri,
Forskning og Energi.
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Den indgåede aftale tager højde for den økonomiske krise, som sektoren gennemlever, og
godtgør forskellen mellem personbilsektoren og sektoren for lette erhvervskøretøjer. Som
vi så det med reguleringen af personbiler, vil den europæiske bilsektor også kunne udvikle
grøn, konkurrencedygtig og miljømæssigt fordelagtig teknologi til lette erhvervskøretøjer.
Jeg håber også, at sektoren vil drage fordel af den miljømæssige udfordring og investere
endnu mere i innovation og forskning.

Chris Davies (ALDE).    – (EN) Hr. formand! Måske skulle vi overveje, om vi ville have
opnået mere, hvis dette tiltag var blevet gennemført for at forbedre erhvervskøretøjers
brændstofeffektivitet i stedet for at reducere CO2. I praksis er det selvfølgelig det samme,
men det ene ses som en omkostning for virksomhederne, og det andet ses som en besparelse.

Hr. Nuttall siger, at dette tiltag vil øge prisen på køretøjer med 5 000 EUR. Jeg tror ikke en
gang, prisen vil blive øget med en eneste euro. Lad os drøfte det igen om tre års tid og se,
hvem der fik ret. Faktum er, at oliepriserne lige nu ligger på 100 USD/tønde. Det er mere,
end Kommissionen anslog, da den foretog sine vurderinger. De potentielle besparelser for
virksomhederne er større, og jeg ville ønske, PPE kunne indse det. PPE har talt på vegne af
store virksomheder, fabrikanterne, i stedet for på vegne af alle de virksomheder, der
anvender lette erhvervskøretøjer, og som har brug for mere brændstofeffektiv teknologi
for at mindske omkostningerne.

Fabrikanterne har gjort store teknologiske fremskridt de senere år. Den ambition skal vi
fortsætte. Jeg håber, Kommissionen om et par år i sin revision vil sikre, at denne ambition
har en reel chance for at blive realiseret.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)

Paul Nuttall (EFD).    – (EN) Hr. formand! Synes det ærede medlem virkelig, at det er rigtigt
at stemme for en lovgivning, der rent faktisk vil øge omkostningerne forbundet med
køretøjer? Han ved, at det bliver tilfældet, og det ved jeg også. Resultatet bliver, at små
virksomheder i Liverpool og Manchester – i hans egen valgkreds – må lukke. Synes han,
det er rimeligt? Mener han, det er moralsk korrekt? Er han klar til at forsvare det under
valget om tre år?

Chris Davies (ALDE).    – (EN) Hr. formand! Det Forenede Kongeriges regering, i form af
transportministeriet, foretog rent faktisk en vurdering af dette tiltags virkninger. I den
vurdering blev det fastslået, at virkningerne ville være mere fordelagtige for virksomhederne,
end selv Kommissionen havde vurderet.

Nettobesparelserne ved at køre i et køretøj, når brændstofpriserne er rekordhøje, er større
end potentielle stigninger i omkostningerne til køretøjerne – nettobesparelser for
virksomhederne og lavere priser for forbrugerne. Det er det, det britiske Independence
Party er så fast besluttet på at bekæmpe. Ved at gøre det ønsker det, at virksomhederne
betaler mere end nødvendigt.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I forslaget blev der
indledningsvis sat en langsigtet emissionsgrænse på 135 g CO2/km for lette
erhvervskøretøjer, som skulle nås inden 2020. Fabrikanternes entydige mening var
imidlertid, at det ville være teknisk umuligt at overholde denne grænse.

Hvis betænkningen var blevet vedtaget, som den var, ville CO2-niveauet været blevet
reduceret med 0,00014 % på globalt niveau sammenlignet med en ekstremt høj økonomisk
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virkning på mere end 45 mia. EUR for Europa alene, hvilket uundgåeligt ville føre til en
gennemsnitlig prisstigning på omkring 3 800 EUR pr. køretøj.

Trods disse vanskeligheder blev der indgået en aftale med Rådet under førstebehandlingen,
og i den aftale er emissionsgrænsen, som skal opnås inden 2020, fastsat til 147 g CO2/km,
hvis det er muligt, og dette skal genvurderes af Kommissionen inden januar 2013. Under
alle omstændigheder er denne beslutning rent politisk og har absolut intet med reelle
industrielle betingelser, markedsbetingelser eller forbrugerinteresser at gøre overhovedet.

Vi stemmer mod betænkningen, fordi vi mener, at den økonomiske virkning er for stor i
forhold til den ubetydelige CO2-reduktion på globalt plan.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at lykønske ordføreren,
hr. Callanan, der har arbejdet så hårdt og vigtigst af alt opnået et optimalt resultat. Det var
slet ikke nemt at nå frem til en aftale under førstebehandlingen om en forordning, som er
så kompleks, som denne er det.

Bilindustrien er ekstremt vigtig for EU. Derudover er det også en industri, der er engageret
i EU's mål om at reducere emissioner og om teknologisk innovation.

Aftalen udgør en stabil ramme, som giver bilfabrikanterne den nødvendige retssikkerhed.
Jeg synes, at målene om at reducere emissionerne er både ambitiøse og realistiske.
Fabrikanterne skal opnå 147 g CO2/km inden 2020. Jeg er sikker på, at det vil lykkes, og
derfor vil de have bidraget til EU's mål om at reducere emissionerne med 20 % inden det
år.

Der er imidlertid også andre interessante elementer i denne nye forordning såsom
superkreditter og fremme af alternative brændstoffer. Biobrændstoffer fremmes tydeligvis
i overensstemmelse med EU's mål om vedvarende energi for 2020. Jeg fremhæver dette
åbenlyse faktum, for hvis Kommissionen fortsætter med sine tøvende forslag vedrørende
biobrændstoffer, så opnår vi ikke vores mål for 2020.

Endelig vil jeg gerne slutte mit indlæg med at lykønske skyggeordføreren for Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), der lige er blevet mor, og som har arbejdet
meget hårdt og ligeledes hjulpet med at gøre denne aftale til en succes.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke ordføreren,
hr. Callanan, skyggeordførerne og alle de andre, der har været involveret i arbejdet med
direktivet. Endelig får vi et lovgivningsinstrument til emissioner fra lette erhvervskøretøjer,
og det er vigtigt. Nu skal direktivet bare gennemføres så hurtigt som muligt.

Samtidig gik vi ikke så langt, som mange af os godt kunne have tænkt os, og jeg mener, at
det er noget, vi skal tale åbent og ærligt om. Det, vi har her, er en miljømæssig og industriel
politisk beslutning, der tydeligvis er påvirket af den økonomiske krise og af det faktum, at
så mange europæiske regeringer, konservative, højreorienterede regeringer, har valgt at
håndtere den økonomiske krise ved ganske enkelt at gennemføre besparelser og ved ikke
at foretage investeringer. Resultatet er stor arbejdsløshed og lav efterspørgsel, og det påvirker
både personbilindustrien og industrien for lette erhvervskøretøjer. Det kan selvfølgelig
kaldes realisme, men det, det fører til, er en tvungen tilpasning til den økonomiske krise
og nedskæringspolitik.

Kommissionen var derfor mere ambitiøs end selv Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed, og det er usædvanligt. Jeg er taknemmelig for, at denne beslutning ikke
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desto mindre indeholder en revision af emissionsmålene for 2014. Derfor håber jeg, at vi
får endnu en chance for at vise, at vi mener det alvorligt, når det kommer til ikke at tillade,
at konkurrenceevne og vidtløftige klimapolitiske ambitioner kolliderer, men i stedet
muliggøre, at disse to faktorer driver hinanden fremad.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Hr. formand, fru kommissær! Det er med en vis tøven,
at jeg stemmer for det endelige kompromis. Forhandlingerne var forfærdelige, og efter min
mening er denne afstemning en beslutning, der er blevet os pålagt som et resultat af
magtkampen mellem Parlamentet og Rådet.

De store producentlande har, støttet af et flertal af medlemmer af Parlamentet, haft held
til at forhindre os i at fastsætte et ambitiøst mål for emissionsreduktioner. Jeg vil gerne
påpege, at Kommissionen foreslog et mål på 135 g/km inden 2020. Parlamentet er derfor
mindre ambitiøs end Kommissionen, og det er beklageligt.

Bilindustrien, der kæmpede mod denne tekst, hvilket vi lige har set flere eksempler på, har
tydeligvis ikke indset, at den har alt at vinde ved at gå forrest med en emissionsreduktion,
især efter at undersøgelsen fra European Federation for Transport and Environment sidste
november viste, at der findes teknologiske løsninger. I undersøgelsen bemærkes det, at
europæiske bilfabrikanter reducerede CO2-emissionerne for ikkekommercielle køretøjer
med 2-10 % i 2009, og at en japansk fabrikant har nået målet seks år før tid.

Jeg vil stemme for dette kompromis, fordi vi risikerer at ødelægge det, vi har opnået, hvor
lidt det end måtte være, med en andenbehandling. Jeg vil dog gerne understrege, at vi ikke
gør fabrikanterne en tjeneste ved at forsvare status quo, og at de involverede offentlige
myndigheder ved ikke at tilskynde til innovation ikke opfylder deres rolle.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det resultat, vi er
nået frem til, er ekstremt ambitiøst. Jeg vil gerne påpege, at CO2-emissionerne fra disse
køretøjer for øjeblikket ligger omkring 200 g pr. kvadratkilometer. Ved at mindske det til
147 g reduceres denne grænse med mere end 25 %. Ydermere vil jeg gerne understrege, at
marginale reduktioner er de dyreste, så vi er nødt til at være forsigtige.

Jeg tror heller ikke, at denne særlige kategori af køretøjer kan sammenlignes med
personbiler, som det ofte er sket i Parlamentet. Produktionscyklusserne er meget længere,
og det vil kun have en indvirkning på 1,5 % på CO2-emissionerne i hele transportsektoren.

Hvis vi ikke fastlægger vores primære mål, ender vi med at straffe en sektor, der allerede
er skrumpet med mere end 30 %, hvilket frem for alt vil skade små og mellemstore
virksomheder, som alle i Parlamentet for bare 12 timer siden ytrede ønske om at beskytte
pga. den vigtige økonomiske og sociale rolle, de spiller som det eneste konkrete lokomotiv
for beskæftigelse i Europa. Derfor skal vi være meget forsigtige.

Jeg bifalder det arbejde, der er blevet gjort, men vi er nødt til at gennemføre en omhyggelig
overvågning.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Hr. formand! Teksten foran os er i høj grad et
kompromis, og vi kunne godt have tænkt os, at den var lidt mere ambitiøs på visse områder,
især hvad angår timingen og omfanget af sanktioner.

På den anden side er det vigtigt, at der fastlægges emissionsstandarder for denne kategori
af køretøjer, som synes at være sluppet lidt let, eftersom der allerede findes en række regler
for både person- og lastbiler. Tendensen går i den rigtige retning, men som De selv sagde,
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er antallet af lette erhvervskøretøjer steget enormt inden for de seneste år, og det ser ud til
at fortsætte i de kommende år.

Som medlem af Transport- og Turismeudvalget vil jeg gerne kort vende tilbage til
hastighedsbegrænsningerne. Vi har fra udvalgets side foreslået, at
hastighedsbegrænsningerne fastsættes til 120 km/timen fra 2018, hvilket på ingen måde
er urimeligt. Som De ved, er der allerede fastsat en grænse for lastbiler, og jeg synes, at det
af både miljø- og vejsikkerhedsmæssige hensyn vil være tilrådeligt at fastsætte en sådan
ved lov. På mig virker det som noget, der skal gøres på europæisk plan, for det giver ikke
megen mening at overlade det til medlemsstaterne.

Derfor vil jeg gerne bede Dem, fru kommissær, tage dette emne op igen sammen med Deres
kollega hr. Kallas, som sidder her i salen sammen med os, undersøge det og fremlægge et
forslag. Jeg mener, det ville være positivt for Deres respektive ansvarsområder, nemlig
miljø og vejsikkerhed.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Hr. formand, fru Hedegaard, mine damer og herrer! Vi er ikke
her i dag for at diskutere klimaet. I stedet er vi ganske enkelt nødt til at gøre det, der er
muligt. Jeg hilser det indgåede kompromis velkomment. Ved at begrænse emissionerne til
147 g/km fra 2020 sætter vi helt klare standarder. Det vil skabe incitament til at udvikle
nye teknologier for at at øge energieffektiviteten og bekæmpe klimaændringerne. Brugerne
af køretøjerne vil ligeledes drage fordel af disse innovationer, der vil give besparelser på
brændstofforbrug og dermed penge.

Små varevogne benyttes primært at handelsfolk, små og mellemstore virksomheder,
landmænd og vindyrkere. De kører generelt kun korte afstande og ofte i mange år, inden
virksomheden videregives til den næste ejer. Derfor skal omkostningerne ved disse køretøjer
fortsat kunne håndteres. Højere investeringsomkostninger skal finansieres gennem
energieffektivitet og energibesparelser. Det langsigtede 2020-mål giver mulighed for en
rimelig overgangsperiode, sådan at forskningsorganisationer og industrien kan udvikle og
fremstille nye motorer. Det mål, vi har sat for os selv, er realistisk, opnåeligt og samtidig
effektivt. Jeg håber, det vil få bred opbakning.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Hr. formand! Alle, der er involveret i vejtransport, både
fabrikanter af personbiler og fabrikanter af lette kommercielle køretøjer, bør bidrage til at
begrænse de generelle CO2-emissioner. Derfor bifalder jeg kompromiset, der er udarbejdet
af Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og hvori der fastsættes emissionsgrænser og
sanktioner for manglende overholdelse af disser grænser.

En fastsættelse af obligatoriske og ambitiøse grænser, der samtidig er realistiske, vil være
en udfordring for det innovative potentiale i den europæiske bilindustri. Den vil fungere
som et incitament til at optrappe forsknings- og udviklingsindsatsen, som sigter mod at
finde nye designløsninger, der kan bruges til fremstilling af mere miljøvenlige køretøjer.
Vi må have vores egne grønne teknologier, så vi undgår at importere køretøjer, som det
har været tilfældet med hybridteknologi. Jeg tror, at de lovgivningsmæssige beslutninger,
vi har truffet, vil komme til at fungere som et hensigtsmæssigt incitament til at mobilisere
de europæiske fabrikanter, der vil indse, at grønne teknologier repræsenterer
udviklingsmuligheder.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at lykønske
ordføreren med hans holdninger, og jeg noterer mig, at Parlamentet er klemt mellem en
Kommission, der er meget ambitiøs, og et Råd, der som sædvanlig er forsigtigt, mellem
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klimaskeptikere og klimakritikere og mellem industristøtter og miljøforkæmpere. Det er
derfor en afbalanceret holdning, der stadig er ambitiøs, eftersom målet på 147 g i 2020
vil give industrien tilstrækkelig tid til at tage det teknologiske spring og samtidig opmuntre
den til at være yderst effektiv. Udvidelsen af ændringsperioden til 2018 er positiv og vil
gøre forskning i og produktion af ikkeforurenende køretøjer mere attraktiv.

Jeg vil gerne afslutningsvis komme med to kommentarer. Jeg glæder mig naturligvis over,
at forslaget er blevet vedtaget under førstebehandlingen, og forstår ikke helt kommentaren
fra vores kollega om, at han foretrækker andenbehandlinger. For det andet beklager jeg
ligesom hr. El Khadraoui de manglende hastighedsbegrænsende anordninger, eftersom
det betyder, at vi fortsat vil blive overhalet på motorvejene af de eneste køretøjer, som ikke
længere overholder hastighedsbegrænsningerne, nemlig lette kommercielle køretøjer.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Denne forordning markerer et
fremskridt i forbindelse med en gradvis opnåelse af CO2-emissionsreduktionsmålene for
lette kommercielle køretøjer i Europa. De vil kunne nås ved at skabe incitamentsordninger
til at fremstille mere effektive køretøjer og indføre sanktioner for fabrikanter, der ikke når
disse mål.

Jeg mener imidlertid ikke, at den nye lovgivning vedrørende CO2-reduktion skal bringe
hverken bilfabrikanternes eller kundernes position i fare. Der skal i de nye forordninger
tages hensyn til bekymringen fra de små og mellemstore virksomheder og de europæiske
bilfabrikanter, som beder om, at den gradvise gennemførelse af forureningsgrænserne først
påbegyndes efter 2015, eftersom de køretøjer, der skal sælges i 2014, allerede er på
udviklings- og produktionsstadiet. 147 g er et acceptabelt kompromis i sammenligning
med de tal, der ellers er blevet nævnt. Kommissionen skal imidlertid nøje overvåge forholdet
mellem bilindustrien og brugerne for at bedømme tiltagets indvirkning på priser og dermed
på små virksomheders aktivitet.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Hr. formand! Fremstillingen af lette
kommercielle køretøjer og relaterede teknologiske emner kræver langt større investeringer
og en langsigtet strategisk planlægnings- og fremstillingscyklus, end det er tilfældet for
personbiler. Godkendelse af et sådant langsigtet mål var i denne forbindelse vigtigt for at
give industrien en fremstillingssikkerhed. På den anden side må vi ikke negligere målgrænsen
på 147 g, der skal nås inden 2020. Det oprindelige kortsigtede mål med en grænse på
175 g vil med henblik på at nå målet på 147 g inden 2020 øge omkostningerne til
fremstilling af lette kommercielle køretøjer betydeligt og gøre dem dyrere for mange små
virksomheder, der bruger dem som værktøjer i deres daglige arbejde. Jeg håber ikke, at
dette resulterer i et fald i salget af nye køretøjer, der igen vil betyde, at teknologisk ældre
køretøjer, som er ansvarlige for de meget højere emissionsniveauer, bliver på vejene i
længere tid.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Det
kompromis, der er indgået med Rådet, virker bestemt mere afbalanceret og realistisk end
Kommissionens oprindelige forslag, der var så ambitiøst, at dele af det virkede utopisk,
eftersom der ikke i tilstrækkelig grad blev taget højde for de industrielle betingelser og
indvirkningen på markedet. Ved overdreven ideologisk miljøbevidsthed er der altid en
risiko for, at sandsynligheden for håndgribelige resultater bliver mindre, hvilket resulterer
i skader på miljøet.
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Efter min mening og på trods af, at det langsigtede mål på 147 g CO2/km inden 2020 ikke
er optimalt, kan det vise sig at være mere rimeligt og realistisk end det oprindelige forslag.

Jeg hilser også de planlagte incitamenter til økoinnovationer velkommen, men jeg mener,
at vi står tilbage med et afgørende spørgsmål, nemlig spørgsmålet om emissioner fra såkaldt
trinvis færdigopbyggede køretøjer. Jeg håber, at Kommissionen overholder dens forpligtelse
til at fremsætte et specifikt lovforslag om dette inden udgangen af i år.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Jeg glæder mig over det flotte arbejde, som
ordføreren hr. Callanan og min kollega hr. Groote har gjort i forbindelse med færdiggørelse
af betænkningen. Denne forordning vil tvinge bilfabrikanter til at udvikle nye grønne
teknologier, og selv om den tilsyneladende pålægger dem yderligere byrder, kan den give
bilindustriens konkurrenceevne et skub i den rigtige retning på det globale marked. Samtidig
vil den hjælpe med til at leve op til CO2-emissionsreduktionsforpligtelserne i
overensstemmelse med EU's strategi. De vedtagne kompromisændringsforslag giver
fabrikanterne tilstrækkelig tid til at forberede indførelsen af nye teknologier og
Kommissionen til at udvikle en effektiv mekanisme til overvågning af overtrædelser af
bestemmelserne på dette område.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! De vejledende principper for styringen
af innovation, med andre ord forskning i og udvikling af nye teknologier og
produktionsprocesser, gennemførelsen af dem i stor skala og valget at det rette tidspunkt
at gennemføre dem på, bør først og fremmest være beskyttelse af de offentlige interesser
og forbedring af offentlighedens livskvalitet. Disse principper og ikke industriens smalle
kommercielle interesser skal styre indsatsen i retning af innovation og styring af
innovationsgennemførsel.

Det gælder også i forbindelse med køretøjsemissioner. I lyset af at transportsektoren er
ansvarlig for en stor del af CO2-emissionerne, skal en passende del af reduktionsindsatsen
fokuseres på dette område. Derfor er det vigtigt at fokusere på stigende
køretøjsenergieffektivitet, reduktion af brændstofforbruget og udvikling af teknologi med
lav CO2-udledning. Dette er nu blevet muligt med den videnskabelige og tekniske udvikling,
der tager højde for den allerede eksisterende progressive og uundgåelige mangel på fossile
brændstoffer, noget der allerede nu er afgørende at være opmærksom på.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg vil gøre det kort. Jeg
stemmer for teksten, fordi jeg mener, at kompromiset er et skridt i den rigtige retning.
Samtidig beklager jeg imidlertid, at teksten ikke er blevet så omfattende som det forslag,
fru Hedegaard stillede.

Derfor vil jeg nu gerne bede Dem om, efter forhandlingen og inden afstemningen om et
par timer, at fortælle os, hvad den procedure, De vil vedtage for de næste to år, består af,
eftersom der skal finde en revision sted i 2013, så vi får mulighed for uden forsinkelse, og
som ordføreren for vores gruppe, hr. Groote, ønskede det, at føre kampen om at reducere
forureningen fra de lette kommercielle køretøjer et skridt videre.

Dette er mit spørgsmål til kommissæren, og jeg ved, De vil være vedholdende, så vi kan
gøre fremskridt på trods af industriens lobbyvirksomhed, som jeg, lige som en række af
mine kolleger, der har udtalt sig om spørgsmålet, synes er upassende.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Hr. formand, fru Hedegaard! Jeg kan ikke skjule, at jeg
er et af de mennesker, der meget hellere ville have vedtaget et mål på 135 g i dag. Jeg mener
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imidlertid, at kompromiset afspejler virkeligheden og viser, at vi er klar til at gøre en seriøs
fælles indsats for at begrænse og reducere CO2-emissioner.

EU har for nylig haft held til at reducere de generelle CO2-emissioner med 9 %. Imidlertid
er emissionerne fra transportsektoren steget med næsten 30 %. Alene set i det perspektiv
synes jeg, at vi i dag tager endnu et skridt i den rigtige retning.

Vi kan dog ikke tillade os at blive distraheret fra det faktum, at de reelle problemer i
transportsektoren ligger et helt andet sted i lyset af den generelle stigning på 29 %. Med
andre ord er vi nødt til at have særligt fokus på udvikling af offentlig transport. Vi må ikke
gøre livet sværere for små og mellemstore virksomheder. I stedet skal vi gøre livet lettere
for pendlere og sætte skub i konstruktionen af jernbaner. Vi opnår meget mere ved at skifte
fra individuel transport til offentlig transport.

Jeg synes, vi tager det første skridt i den rigtige retning, fordi vi trods alt snakker om en
reduktion på 25 %.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske alle, men jeg havde
gerne set et mere ambitiøst resultat. Meget mere ambitiøst. Og hvorfor? Jeg kan give Dem
fem årsager: mere innovation, større konkurrenceevne for Europa, miljøet selvfølgelig,
fordi det ville have sparet råstoffer, og fordi det ville have været billigere for forbrugeren.

Vi er i Europa meget afhængige af import af råstoffer til energi. Med renere teknologi kunne
vi have sparet meget mere, og vi ville have tvunget vores stærke bilindustri til at udvikle
ren, intelligent teknologi, der kunne sælges alle steder i verden, og som kunne have givet
os et forspring.

Det ville have været billigere og mere effektivt, netop fordi vi er så afhængige af importen.
Det ville også have betydet besparelser for forbrugeren. Købsprisen havde muligvis været
højere, men i sidste ende ville det have været billigere pr. kilometer. Det ville i særdeleshed
have været i små og mellemstore virksomheders interesse. For hollændere er ordsproget
"Pas på centen, så passer euroen på sig selv" stadig aktuelt!

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke ordførerne og
især vores skyggeordfører, hr. Groote, for et forslag, der vil tilskynde vores industri til at
blive grønnere. Jeg finder det dog dybt beklageligt, at vi har mistet en gylden mulighed for
at introducere hastighedsbegrænsende anordninger, der er vigtige værktøjer til at forbedre
luftkvaliteten.

Jeg er nødt til at understrege, at direktivet allerede har været obligatorisk i mere end
halvanden måned, f.eks. i byer som Barcelona, hvor det socialistiske byråd har fastsat en
hastighedsbegrænsning på 80 km/timen, og forskellen har været mærkbar i sammenligning
med andre byer som Madrid og Valencia, der har konservative byråd, og hvor befolkningen
er i stor risiko for at komme til at lide af allergi og respiratoriske lidelser.

Hastighedsbegrænsende anordninger ville have hjulpet os til at mindske disse problemer
og også til at forbedre vejsikkerheden og reducere tab af menneskeliv. Derfor er det
beklageligt, at vi tror, vi er i stand til at opnå dette gennem den fremtidige lovgivning.

Connie Hedegaard,    medlem af Kommissionen.   –   (EN) Hr. formand! Først en hurtig
bemærkning til hr. Pargneaux, der spurgte, hvad planen er for de næste par år.

For det første skal Kommissionen selvfølgelig, som vi har aftalt, vurdere de fremskridt, der
er gjort, og vurdere, om tingene er opnåelige. Det er det, vi har aftalt, men vi har selvfølgelig
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al mulig grund til at tro, at de er opnåelige, for det har vores konsekvensanalyse allerede
vist. Vi er opmærksomme på omkostningerne og konsekvenserne af de ting, vi gør, og det
niveau, vi valgte at indføre. Derfor tror vi, de er opnåelige, men vi kigger selvfølgelig på
det.

Jeg vil gerne bare sige, at en genåbning af forhandlingerne om 2020-målene kan føre til
usikkerhed i planlægningen, så selvfølgelig skal vi understrege, at vi har fastsat et langsigtet
mål. Mange fabrikanter sætter pris på dette, fordi det giver dem mulighed for at
langtidsplanlægge, hvilket de virkelig har behov for, det er den forudsigelighed, de har
behov for. I sidste ende sætter de pris på det. Det var også et svar på hr. Vlasáks bekymringer.

Lige en kort bemærkning til hr. Nuttall – jeg ved ikke om han stadig er her – eller i
virkeligheden til hr. Nuttalls far, for han har absolut ikke noget at bekymre sig om, bortset
fra at hans søn bruger tal fra en kilde, jeg ikke kender. Faktum er, at prisen for at gøre det
er langt mindre, end hr. Nuttall påstod, og at det, der spares på brændstofforbrug, er mere
end omkostningerne.

I sidste ende sparer hr. Nuttalls ikke alene penge, han vil også få en nettogevinst. Han kan
også forklare, at hans børn og børnebørn får renere luft. Samtidig er det, vi forsøger at gøre
her, at fremme innovation i en meget vigtig industrisektor for Europa. Det er, hvad vi
prøver at gøre.

Som afslutning på denne forhandling vil jeg gerne bare sige, at vi har en fordel gennem
vores vidtrækkende erfaring med billovgivning. I alle tilfælde har det vist sig, at fabrikanterne
har kunnet overholde lovgivningen hurtigere og mere omkostningsfrit, end de har påstået.
Det ville ikke overraske mig, hvis det samme sker med varevogne.

Så forordningen vedrørende biler er på plads. Nu er turen kommet til varevogne. Jeg sætter
pris på den brede støtte til dette stykke lovgivning. Det næste, vi skal kigge på på dette
område, er tunge erhvervskøretøjer, og her ser jeg selvfølgelig frem til at arbejde sammen
med Parlamentet.

Martin Callanan,    ordfører. – (EN) Hr. formand! Lad mig kort besvare nogle af de spørgsmål,
der er blevet stillet.

Hr. Schlyter sagde, at det var dårligt for den europæiske industri, og at det ville resultere i,
at der bliver bygget flere lette erhvervskøretøjer i Asien. Jeg er nødt til at sige, at jeg
simpelthen ikke forstår den bemærkning. Vi fastsætter de mest udfordrende mål i verden
overhovedet, meget strammere end reglerne i USA eller dem, der findes i Kina og Fjernøsten.

Fru Wils sammenlignede denne forordning med forordningen om personbiler. Det er efter
min mening en forkert sammenligning. Mulighederne for at reducere emissioner fra
personbiler er meget større, når det handler om at gøre brændstofmixet lettere og ændre
det. Der er allerede mange flere dieseldrevne varevogne. Varevogne er af natur allerede
meget mere nyttebestemte og købes af erhvervskunder.

Jeg er bange for, at hr. Nuttall ikke er blevet til afslutningen af forhandlingen, men han
bruger de forkerte tal. Dette vil resultere i generelle besparelser for mange virksomheder.
Jeg er nødt til at sige, at jeg ville have haft lidt mere respekt for hans bemærkninger, hvis
EFD-Gruppen havde ulejliget sig til at sende bare en enkelt repræsentant til et af vores
trepartsmøder eller til et af vores skyggemøder for at fremsætte de synspunkter, de er så
glade for at citere små virksomheder for.

(Bifald)
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Jeg synes altså, at det er et godt resultat. Det giver den bedste balance, først og fremmest i
form af omkostningsbesparelser for virksomhederne, men også i form af miljømæssige
forbedringer. Uanset hvilken holdning man har til klimaændringer, må brændstofeffektivitet,
altså en mere effektiv udnyttelse af vigtige ressourcer, være en god ting.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted ved middagstid i dag (tirsdag den 15. februar 2011).

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (EN) Aftalen, der er blevet indgået med Rådet,
er resultatet af hårde forhandlinger trods intens lobbyvirksomhed fra industriens side.
Gennem hele processen har vi modstået et stort pres fra fabrikanter om at svække
forordningen og især mindske ambitionerne om langsigtede CO2-reduktionsmål.

Det var et vanskeligt dilemma, eftersom mange af os har bilindustrier, der allerede kæmper
på grund af den økonomiske situation. Men vi vidste fra vores erfaringer med forordningen
om personbiler, at bilindustrien har gjort enorme fremskridt inden for innovation og
udvikling af renere teknologi, fordi den lovgivningsmæssige ramme har ledt dem i den
rigtige retning. Vi ønskede at gentage succesen med lovgivning for varevogne, ikke alene
af miljømæssige årsager, men også fordi en større brændstofseffektivitet i sidste ende
reducerer omkostningerne for mange virksomheder.

Vi har en kompromistekst, der, om end den ikke er så ambitiøs, som vi kunne have ønsket,
vil føre til en betydelig reduktion af CO2-emissioner fra varevogne og bidrage til EU's
emissionsreduktionsambitioner for 2020 og videre frem. Jeg vil gerne lykønske ordføreren
og skyggeordførerne med deres vellykkede forhandlinger med Rådet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Vejtransportsektoren er den andenstørste
kilde til drivhusgasemissioner i EU, og emissionerne stiger stadig. Alle slags køretøjer,
herunder også lette erhvervskøretøjer, skal derfor omfattes af forordninger, der sigter mod
at reducere disse emissioner. Målet med at reducere drivhusgasemissioner nås bedre, hvis
der findes lovgivning for hele EU frem for national lovgivning med forskellige mål. Når
det er sagt, er vi nødt til at kombinere ambitioner med realisme og fornuft. Derfor, og fordi
små og mellemstore virksomheder er dem, der med størst sandsynlighed anvender lette
erhvervskøretøjer, og fordi disse udgør 99,8 % af virksomhederne og står for 67,4 % job
i EU, skal vi ikke forfølge mål, der kan komme dem til skade. Jeg er derfor enig i målet på
147 g CO2-emissioner/km for lette erhvervskøretøjer i EU, hvis det kan bekræftes, at denne
mulighed kan gennemføres. Jeg glæder mig ligeledes over, at en fælles
hastighedsbegrænsning for denne type køretøjer ikke er blevet gennemført på EU-niveau.

Jim Higgins (PPE),    skriftlig. – (GA) Jeg bifalder dette tiltag, fordi det er vigtigt, at der
opretholdes en balance mellem at beskytte miljøet og at beskytte job og konkurrenceevne
i små og mellemstore virksomheder i EU.

4. Buspassagerer rettigheder (forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er betænkning af hr. Cancian, på vegne af
Europa-Parlamentets delegation til Forligsudvalget om Forligsudvalgets fælles udkast til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring
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af forordning (EF) nr. 2006/2004 (00063/2010 – C7-0015/2011 – 2008/0237(COD))
(A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    ordfører. – (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Den forhandling, som jeg selv førte i det første år og derefter under forligsfasen, den første
forligsfase efter Lissabontraktaten, skal jeg lige bemærke, under vejledning af fru
Kratsa-Tsagaropoulou og med støtte fra formanden for Transport- og Turismeudvalget,
hr. Simpson, har været vanskeligere end forventet.

Med denne forordning kommer Europas 70 mio. buspassagerer til at nyde godt af en række
rettigheder, som indtil nu har været meget begrænsede eller på det nærmest ikkeeksisterende
i sammenligning med andre transportformer.

Under forhandlingerne om dette vigtige emne med tre roterende formandskaber har de
mål, vi ønskede at nå, været følgende:

– en forordning, der giver ikke-diskriminerende adgang til transport med bus

– en forordning, der tager højde for sektorens særlige karakteristika, idet den involverer
små og mellemstore virksomheder, som ikke skal pålægges yderligere og store økonomiske
byrder

– en forordning, der kan udfylde et reguleringsmæssigt tomrum, som har efterladt
bustransportsektoren i en unormal situation i sammenligning med andre transportformer,
og dermed sikre minimale garantier for alle passagerer

– en forordning, der beskytter bevægelseshæmmedes rettigheder i så vid udstrækning som
muligt i lyset af de uforsonlige holdninger i Rådet

– en forordning der tager højde for behovet i en aldrende befolkning, for hvem offentlig
transport vil blive en vigtig ressource i de kommende årtier.

Den tekst, der er blevet stemt om i dag, er frugten af et kompromis, der er blevet kæmpet
hårdt for at opnå, men som glæder os ud fra en betragtning om den retning selve
forhandlingen tog.

De største problemer opstod i forbindelse med definitionen af anvendelsesområdet. Faktisk
finder forordningen anvendelse på al rutekørsel, såvel national som grænseoverskridende,
hvor den køreplansmæssige rute er over 250 km. Under alle omstændigheder har vi
udarbejdet en liste over grundlæggende rettigheder, der ikke kan ignoreres uanset distance.
Disse rettigheder er først og fremmest fokuseret på retten til transport samt uddannelse,
oplysning og ansvar.

Ved distancer over 250 km er der i forordningen fastsat kompensation og assistance i
tilfælde af ulykker, passagerers rettigheder i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser samt
handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder. Endvidere skal transportørerne i
forbindelse med klager etablere og aktivere et system til klagebehandling med relation til
rettigheder og forpligtelser, der er nævnt i denne forordning. Tidsgrænsen for at afgive et
endeligt svar er tre måneder fra modtagelse af klagen.

Slutteligt skal de enkelte medlemsstater nedsætte et nyt organ, eller endnu bedre udpege
et eksisterende organ, der er ansvarligt for at håndhæve denne forordning. Medlemsstaterne
kan undlade at gennemføre forordningen i en periode på fire år, og perioden kan forlænges
efter forhåndsindberetning til Kommissionen om årsagen til dette.
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Medlemsstaterne bedes og opfordres ligeledes til at udvikle en enkelt billet til hver enkelt
transportform og et enkelt nationalt organ, som er ansvarlig for passagerrettigheder inden
for alle transportmidler. Den endelige tekst er et godt og afbalanceret kompromis. Resultatet
af forligsproceduren skal ses som en sejr for Parlamentet.

Enikő Győri,    formand for Rådet.   –   (EN) Hr. formand! Det er en glæde for mig at deltage
i denne forhandling om et forslag til en forordning om buspassagerers rettigheder. Det er
et meget vigtigt øjeblik, fordi vores drøftelser om denne retsakt nærmer sig deres afslutning
efter to år.

Først og fremmest vil jeg gerne på vegne af Rådet udtrykke min tak til og påskønnelse af
Parlamentet for dets samarbejde og for den vilje til kompromis, der gjorde det muligt for
os at nå frem til en aftale i Forligsudvalget til fordel for buspassagererne i EU, især for
handicappede og bevægelseshæmmede.

Forhandlingerne mellem de tre institutioner har ikke været nemme, men de var altid
konstruktive og præget af viljen til kompromis. Den fælles tekst, der danner baggrund for
aftalens indgåelse i Forligsudvalget, og som forhåbentlig vedtages i dag, repræsenterer et
kompromis på tværs af politiske grupper. Derfor vil jeg gerne hylde alle involverede parter
i arbejdet med dette lovgivningsforslag og især næstformand Kratsa-Tsagaropoulou, Brian
Simpson, formand for Transport- og Turismeudvalget, ordføreren og skyggeordførerne
for deres arbejde. Sammen har de skullet sikre et vellykket resultat af lovgivningsprocessen.

Jeg vil også gerne takke kommissær Kallas og hans hold samt deres kolleger fra
sekretariaterne i Parlamentet og Rådet. Sammen har de arbejdet utrætteligt på at hjælpe til
med at skubbe tingene i den rigtige retning. Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne udtrykke
min påskønnelse af det belgiske formandskabs fremragende arbejde for at sikre den
nødvendige støtte i Rådet til det kompromis, der blev indgået i Forligsudvalget.

Jeg er overbevist om, at den fælles tekst, der er resultatet af Forligsudvalgsmødet, er en
retfærdig balance mellem passagerernes rettigheder og transportørernes rettigheder, der
for de flestes vedkommende er små og mellemstore virksomheder.

Efter Rådets mening er det primære mål med forordningen at sikre passagerrettigheder i
situationer, hvor den køreplansmæssige ruter er 250 kilometer eller længere. Endvidere
finder en række garanterede rettigheder anvendelse uanset distance. De nye regler fokuserer
især på at hjælpe handicappede og bevægelseshæmmede.

I drøftelserne mellem de tre institutioner har vi været i stand til at finde gensidigt acceptable
løsninger på en række vanskelige problemer, nemlig anvendelsesområde,
passagerrettigheder i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser, kompensation i tilfælde af
ulykker, bestemmelser, der gør overgangen til de nye regler lettere, og endelig handicappedes
og bevægelseshæmmedes rettigheder.

Som De allerede ved, har Rådet godkendt den fælles tekst på sit møde den 31. januar 2011.
Retsakten underskrives derfor i morgen. Den forventes offentliggjort i Den Europæiske
Unions Officielle Tidende til marts.

– (IT) Jeg vil også gerne gratulere hr. Cancian med hans fremragende arbejde.

formand for Rådet .  − (EN) Hr. formand! Lad mig lykønske Dem med veludført arbejde.

Siim Kallas,    næstformand i Kommissionen.  –  (EN) Hr. formand! Lovforslaget om
buspassagerers rettigheder, som vi drøfter i dag, er resultatet af en meget vanskelig proces,
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herunder en forligsproces. Lange forhandlinger om aftenen den 30. november 2010 og i
Forligsudvalget førte til et gennembrud og et kompromis efter mere end to års forhandlinger.

Lad mig overbringe min dybtfølte tak til Dem for at gøre dette muligt. Først til næstformand
Kratsa-Tsagaropoulou for hendes kvalificerede lederskab, til hr. Simpson, formand for
Transport- og Turismeudvalget, hr. Cancian, ordføreren, og selvfølgelig også til det belgiske
formandskab.

Jeg er taknemmelig over for Parlamentet for hele tiden at have skubbet på for at få en højere
grad af passagerbeskyttelse. Efter Rådets godkendelse den 31. januar beder jeg Dem også
at vedtage denne forordning og formelt afslutte proceduren.

Forslaget om rettigheder for buspassagerer fuldender nu ordningerne til beskyttelse af
rejsende og vil sikre, at passagererne kan drage nytte af samme grundlæggende
servicestandarder, uanset hvor i EU de rejser.

Kompromisteksten indeholder vigtige resultater, nemlig grundlæggende rettigheder for
buspassagerer. Som hr. Cancian allerede har nævnt, udestod der indtil sidste øjeblik af
forhandlingerne vanskelige problemer. Nogle vil måske sige, at anvendelsesområdet for
forordningen om bustjenesteydelser på 250 km og mere er for begrænset, og at de havde
ønsket, at passagerer, der benytter lokal transport, også var blevet beskyttet. Andre vil
hævde, at teksten indeholder bestemmelser, som bliver dyre at gennemføre for især små
transportører. Efter min mening repræsenterer teksten et meget velafbalanceret kompromis.

Vi må ikke glemme, at der gælder en række grundlæggende rettigheder for alle mulige
former for tjenesteydelser, og at disse yder særlig beskyttelse til de mest sårbare passagerer.
På den anden side er de potentielle omkostningskonsekvenser for industrien blevet holdt
på et minimum. Alt i alt er kompromisteksten en reel fordel for rejsende borgere og for
industriens image.

Mathieu Grosch,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, fru Győri, hr. Kallas, mine damer
og herrer! Jeg vil gerne takke især hr. Cancian for hans hårde arbejde, for dette har ikke
været ukompliceret sag, men vi er nået frem til et godt resultat.

Der er selvfølgelig altid fordele og ulemper ved kompromiser. Nogle vil synes, at vi er gået
for langt, og andre vil sige, at vi ikke er gået langt nok. Processen i Rådet var ikke nem, og
derfor vil jeg gerne udtrykke min oprigtige tak til Rådet for at gøre det muligt at indgå et
kompromis i sidste øjeblik. Jeg mener, at betænkningens anvendelsesområde er korrekt.
Vi har sagt, at der er tre lande, der ikke påvirkes direkte. Men eftersom Luxembourg er
involveret i grænseoverskridende sammenhæng, er der faktisk kun to lande, der ikke er
direkte påvirket af forordningen. I forbindelse med lokal offentlig transport vil det være
nemt at inkludere bestemmelser i kravspecifikationerne for udbydere, hvori det fastslås,
at passagerrettigheder skal respekteres og styrkes. Derfor er det ikke realistisk at kritisere
os for at udelukke lokal transport. Dette kan håndteres på regionalt niveau.

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) støtter overordnet set
dette kompromis. Vi opfatter passagerrettigheder som en komplet pakke, og vi håber, at
det i den nærmeste fremtid bliver muligt at udarbejde en konsolideret version, der dækker
hele området, så vi kan etablere rettigheder til fordel for borgerne og ikke advokaterne.
Efter min mening er der stadig en række problemer, især med hensyn til gennemførelsen,
hvor forordningerne ikke er nyttige for borgerne, og hvori passagerrettighederne ikke er
klart nok fastslået. På den baggrund vil jeg gerne sige tak til alle for deres ihærdige arbejde.
Jeg håber, vi kan opnå stort flertal på plenarmødet for støtte til dette gode kompromis.
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Brian Simpson,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne udtrykke min
egen og S&D-Gruppens tak til hr. Cancian for hans hårde arbejde med det, der i sandhed
har været en meget vanskelig og kompliceret sag.

To spørgsmål springer i øjnene, når man kigger på denne specifikke aftale. Det første er
"er den ideel?", og det andet er "får den os skubbet i den rigtige retning?". Som svar på det
første spørgsmål tror jeg, vi fra et parlamentarisk synspunkt må sige, at den ikke er ideel.
Ganske enkelt fordi den er et kompromis, er der ting, som Parlamentet har måttet opgive,
især i forbindelse med anvendelsesområdet, hvor vi gerne havde set en kortere distance
for forordningens ikrafttræden.

Men skubber den os i den rigtige retning? Ja, det gør den, for vi har nu fastsat et lignende
sæt rettigheder for busser som for andre transportformer. Det skubber os også i den rigtige
retning i forbindelse med vores forpligtelse til at forbedre bevægelseshæmmedes og især
handicappedes adgang til busser i hele EU.

Jeg vil gerne tage fat på problemet med at uddanne medarbejdere til at hjælpe
bevægelseshæmmede og handicappede med at få samme adgang til offentlig transport,
som vi ikkehandicappede har. Jeg ved, at der findes en undtagelse for medlemsstater, så de
kan udskyde dette i fem år, og jeg håber, de ikke benytter sig af den mulighed.

Endelig synes jeg, det er vigtigt for os at støtte den endelige aftale, sådan at rettighederne
vedrørende alle transportformer nu er på plads. Jeg ved, at vi i fremtiden vil kigge på og
revidere dem igen, men jeg synes, vi har taget et skridt fremad på dette område, og at
Parlamentet skal støtte aftalen, som hr. Cancian er nået frem til med Rådet under
forligsproceduren.

Gesine Meissner,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! En lang procedure er nu
afsluttet, og det er godt nyt. Der er visse positive aspekter ved alt dette. En ting er, at
handicappedes grundlæggende rettigheder omfatter retten til oplysninger og retten til
adgang. En anden positiv ting er, at den kompensation, der skal betales af små og
mellemstore virksomheder, holdes på et rimeligt niveau, hvilket ikke var tilfældet i
udgangspunktet. Det er også godt nyt, at vi har indgået en aftale, for ellers ville vi have
siddet fast i forligsproceduren, og der ville ikke have været en forordning, der havde dækket
dette specifikke transportområde overhovedet.

Jeg vil dog også gerne tage fat på nogle negative punkter, idet vi ikke har været i stand til
at nå frem til en reel europæisk løsning. Selv om vi siger, at fri bevægelighed for mennesker,
varer og tjenesteydelser er et europæisk princip, så har vi ikke på dette område opnået en
europæisk løsning, fordi tre lande ikke er omfattet, og fordi andre lande ikke har busruter
af denne længde. Handicappedes ret til at blive ledsaget er noget, de ofte har brug for for
at kunne rejse, men det garanteres kun i forbindelse med langdistancerejser. Derudover
finder klausulen om store naturkatastrofer, som ikke gælder flyrejser, fordi der skulle betales
kompensation i forbindelse med askeskyen, anvendelse i forbindelse med busser. Det
betyder, at især fattige passagerer, der foretager korte rejser, ikke skal kompenseres og ikke
har nogen rettigheder. Det er naturligvis en dårlig ting.

Derfor afholdt vi os på grund af denne blanding af positive og negative ting fra at stemme
under midnatsmødet under forligsproceduren, og vi vil gøre det samme i dag.

Eva Lichtenberger,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! På trods af at EU er
underskriver af den relevante konvention, tages der ikke højde for bevægelseshæmmedes
rettigheder i denne sag.

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA22



Jeg nævnte det i begyndelsen af mine kommentarer til denne betænkning, for jeg synes, at
den mest alvorlige mangel er det faktum, at vi altid har inkluderet begrænsningen "om
muligt". Desværre er jeg tilstrækkelig bekendt med disse situationer til at kunne sige, at
"om muligt" generelt resulterer i, at det ikke er muligt at levere en effektiv løsning for
bevægelseshæmmede.

Jeg var især skuffet over, at der blev gennemført en begrænsning for de formater, der
anvendes til at gøre oplysninger om busrejser tilgængelige. Det er også blevet nedtonet,
sådan at bevægelseshæmmede ikke en gang kan finde ud af, hvor de kan få assistance osv.

Der er andre problemer som følge af denne sidste forhandlingsrunde, som hr. Cancian
virkelig har lagt sit hjerte i, og det vil jeg gerne takke ham for. Han har gjort, hvad han
kunne, for at nå frem til et godt resultat, men hans forsøg er blevet blokeret af Rådets
hårdhjertede tilgang. Et andet aspekt er distancen på 250 km, der allerede er blevet nævnt.
Jeg er bange for, at lange ruter på 500 km vil blive delt op i to, så der ikke er risiko for at
skulle sørge for passagerrettigheder. Dette skal der tages højde for i
gennemførelsesprocessen.

En god ting var indførelsen af et mæglingsorgan, der vil være nyttigt for forbrugerne. Et
andet positivt aspekt er, at princippet om konstante forbedringer gælder, og at medarbejdere
vil få mulighed for uddannelse. På andre områder er dette imidlertid ikke et mesterværk
inden for europæisk lovgivning.

Roberts Zīle,    for ECR-Gruppen. – (LV) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke alle parter,
der har været med til at nå frem til dette kompromis, men jeg vil særlig gerne takke
hr. Cancian, som efter min mening fandt frem til de helt rigtige muligheder for et kompromis
på Parlamentets vegne. Med medtagelsen af buspassagerers rettigheder har vi i princippet
nu indført passagerrettigheder i alle former for transport. Selvfølgelig kan man sige, at
disse rettigheder varierer meget mellem de forskellige transportformer med hensyn til
erstatningsniveauer, alt afhængigt af længden af forsinkelsen eller nedlæggelsen af en rute,
som den enkelte transportform dækker. Selv om vores passagerer i EU kan blive forvirrede
de første par år, er dette stadig et skridt i den rigtige retning med hensyn til at sikre
passagerernes rettigheder, og det faktum, at buspassagerers rettigheder er de absolut sidste,
der indføres, viser, at dette måske har været det vanskeligste skridt overhovedet.

Jeg er især glad for de grundlæggende rettigheder for handicappede og personer med særlige
behov og også for, at disse rettigheder gælder for dem på busture på under 250 km, med
den ene undtagelse, som hr. Simpson nævnte, nemlig at transportører, som tilbyder disse
ydelser, kan udsætte uddannelsen af personalet. Jeg håber virkelig, at dette ikke vil ske
forsætligt. Ligesom medlemsstaterne ikke må udskyde gennemførelsen af dette direktiv i
fire år ad to omgange til den senest mulige dato.

Jaromír Kohlíček,    for GUE/NGL-Gruppen. – (CS) Hr. formand! Passagerers rettigheder i
alle former for transport er blevet et mere og mere vigtigt debatemne i Europa-Parlamentet
de seneste år. Jeg må sige, at jeg i mange tilfælde ser problemer, som muligvis opstår i
forbindelse med anvendelsen af passagerrettigheder, og forsikring mod disse problemer
vil uden tvivl blive et meget indbringende område for mange finansielle institutioner.

På den anden side vil billetpriserne logisk stige som et resultat af disse nye omkostninger.
Der er intet nyt i, at Rådet har forsøgt at ændre de grundlæggende elementer i forslaget til
forordning fundamentalt med hensyn til buspassagerers rettigheder. Vi kender Rådets
holdning fra tidligere forligsprocedurer. I denne forbindelse vil jeg gerne takke delegationens

23Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



næstformand, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, formanden for Transport- og Turismeudvalget,
Brian Simpson, og ordføreren, Antonio Cancian, for et flot arbejde. De har virkelig opnået
et meget rimeligt kompromis.

Jeg betragter følgende elementer som særdeles positive:

1. Definitionen på langdistancetransport som transport, hvor længden på hele ruten
overstiger 250 km, under forudsætning af at forordningen også gælder for personer, som
kun benytter langdistanceruten som en del af deres rejse.

2. Forbedringen af forholdene – selv om de ikke er ideelle – for handicappede og
bevægelseshæmmede i forbindelse med denne transportform.

3. Erstatning og bistand i tilfælde af en ulykke. Jeg vil gerne her gøre opmærksom på, at
det i tilfælde af skade på udstyr som f.eks. kørestole påtænkes at give erstatning for det
fulde beløb, hvilket skaber en vis usikkerhed, og det vil uden tvivl være nødvendigt at
præcisere formuleringen til forsikringsbrug, f.eks. ved hjælp af en øvre grænse.

4. I tilfælde hvor rejser afbrydes eller udsættes, er passagerrettighederne fastsat forholdsvis
tydeligt. Jeg anser også de forbedrede oplysninger til passagererne for at være positive.

5. Ligesom mange af mine kolleger glæder jeg mig over, at overgangsperioden for
gennemførelsen af denne forordning nedsættes til højst fire år. På den anden side er jeg
ikke glad for muligheden for at forlænge denne periode med yderligere fire år.

Jeg mener ikke, at der vil være nogen grundlæggende problemer, heller ikke i forbindelse
med at fastsætte anvendelsen af passagerrettigheder på veje sideløbende med
langdistancetransportsektioner i nærmeste fremtid. Der er selvfølgelig stadig spørgsmålet
om fastsættelsen af økonomiske grænser, når inflationen ikke medvirker til at tilpasse de
økonomiske grænser i overensstemmelse med euroens vekselkurs, således at grænserne
forbliver de samme i faste priser.

Jeg mener, at aftalen er et godt kompromis. Det endelige mål er en yderligere udvidelse af
passagerernes rettigheder for alle transportformer, og dette ekstra skridt inden for
bustransport er så afgjort et gunstigt resultat for forligsproceduren. Den Europæiske
Venstrefløjs Fælles Gruppe/Nordisk Grønne Venstre støtter dette resultat.

Juozas Imbrasas,    for EFD-Gruppen. – (LT) Hr. formand! Det er godt, at den endelige tekst
efter forhandlingen og koordineringen af holdningerne kan betragtes som et meget
tilfredsstillende og velafbalanceret kompromis. Det gør det muligt at sikre passagerernes
rettigheder uden samtidig at pålægge transportørerne, hvoraf de fleste er små eller
mellemstore virksomheder, en tung byrde. Resultatet af forligsproceduren kan i særdeleshed
betragtes som gunstigt for Europa-Parlamentet, og jeg ønsker det tillykke med dette.

Hvis man tager højde for, at denne transportsektor til stadighed vokser, er formålet med
forslaget at udarbejde rettigheder på EU-plan for beskyttelsen af passagererne, som er
sammenlignelige med reglerne inden for andre transportformer, og at sikre lige vilkår
mellem transportørerne fra de forskellige medlemsstater samt mellem de forskellige
transportformer.

Forordningen styrker passagerernes ret til erstatning i tilfælde af død, herunder rimelige
begravelsesudgifter, eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på
grund af ulykker. Desuden er passagerne i tilfælde af en ulykke berettigede til hjælp til at
dække deres umiddelbare praktiske behov, herunder om nødvendigt forplejning og tøj,
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transport, førstehjælp og indkvartering. Hvis rejsen aflyses eller udskydes i mere end 120
minutter, har passagererne ret til erstatning på op til 50 % af billettens pris ud over
refunderingen af billettens pris.

Forordningen styrker også hjælpen til handicappede og bevægelseshæmmede, hvilket er
meget vigtigt. Passagererne skal modtage opdaterede oplysninger i realtid ved hjælp af
elektroniske midler.

Dette er en god beslutning, tillykke!

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Fru formand! En forbedring af passagerernes rettigheder
i den almindelige bustransport er et ønskværdigt mål. Men nogle af punkterne i forslaget
går for vidt. F.eks. har passagererne ret til op til to overnatninger på et hotel, hvis en
rutebusafgang er forsinket med mere end 90 minutter. Vejtransport er imidlertid ofte
underlagt faktorer, som de individuelle busselskaber ikke er herre over, såsom trafikpropper
som følge af ulykker, dårlige vejrforhold og utilstrækkelig snerydning. Følgerne af dette
bliver dyre sager om erstatningsansvar, hvor det ikke vil være muligt at anvende princippet
om, at den ansvarlige part hæfter for tabet.

I de nyeste EU-bestemmelser om jernbanepassagerers rettigheder finder man den samme
holdning. Selskaberne skal nu betale for forsinkelser, som de ikke har været skyld i. F.eks.
er det østrigske statsbaneselskab ansvarligt for det antal timer, som togene er forsinkede,
hvilket beløb sig til i alt 2 800 timer sidste år, når de ankommer meget forsinket fra
Tyskland. Vi må undgå urimelige foranstaltninger som dette i fremtiden.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Kallas, mine damer og herrer! Jeg
er meget glad for resultatet af forligsproceduren. Når forordningen er gennemført, vil
buspassagerer, herunder bevægelseshæmmede, have det samme høje beskyttelsesniveau,
som gælder for andre transportformer. Desuden sikrer forordningen et højt generelt
forbrugerbeskyttelsesniveau og tager højde for, at denne transportsektor hovedsagelig
består af små og mellemstore virksomheder. De ekstreme krav, som ville have gjort
bustransport næsten umulig, er blevet fjernet sammen med de krav, som ville have udelukket
størstedelen af medlemsstaterne fra forordningens anvendelsesområde.

Bus- og rutebiltjenester, som størstedelen af borgerne benytter sig af, skal også yde service
af høj kvalitet til handicappede og bevægelseshæmmede. De bør have ret til at modtage
hjælp, og denne hjælp skal være gratis til den sociale integrations bedste.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil også
gerne takke hr. Cancian for hans indsats for at opnå dette vanskelige kompromis. Takket
være denne forordning får buspassagerer rettigheder, som kan sammenlignes med dem,
som passagerer fra andre transportformer såsom tog og skib har.

Forordningen, som gælder for alle nationale og internationale tjenester, når den afstand,
der tilbagelægges, er lig med eller over 250 km, beskytter også passagerer, der benytter
rutetransport med kortere afstande. Jeg henviser her især til handicappede og
bevægelseshæmmede, som er blevet garanteret ikkediskriminerende adgang til transport,
ret til erstatning i tilfælde af tab eller skade på kørestole samt undervisning i handicap til
buspersonale.
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Jeg er også virkelig glad for, at der er indgået en aftale om erstatning i tilfælde af død,
herunder rimelige begravelsesudgifter, eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse
af bagage på grund af ulykker. Jeg betragter det også som et positivt skridt, at passagererne
kan vælge mellem at fortsætte rejsen uden ekstra omkostninger eller at få refunderet
billettens pris i tilfælde af aflysning, en forsinkelse på mere end to timer eller overbookning.

Hvad angår oplysninger til passagererne, mener jeg, at det ville have været nyttigt at give
dem oplysninger om forbindelser med andre transportmidler og dermed også sikre en
dialog mellem personbefordringen med jernbane og med bus. Endelig er jeg meget tilfreds
med, at det lykkedes os under forhandlingerne at forske i og garantere det højeste niveau
af assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, således at de får mulighed for at
blive ledsaget uden ekstra omkostninger.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Cancian,
som har arbejdet meget hårdt for at nå frem til denne aftale, og efter komplekse
forhandlinger er der opnået enighed om dette dokument.

Der er sket fremskridt med hensyn til passagerernes rettigheder vedrørende erstatning og
hjælp i tilfælde af ulykke, aflysning eller forsinkelse og med hensyn til anerkendelse af
grundlæggende passagerrettigheder uanset afstand. Aftalen omfatter også rettigheder for
handicappede og bevægelseshæmmedemobilitet.

Definitionen af anvendelsesområdet, som er rejser på mere end 250 km, betyder imidlertid,
at tre lande forbliver uden for denne europæiske lovgivning. Efter vores mening er dette
ikke godt nok, selv om vi anerkender det fremskridt, der er sket i forhold til det oprindelige.
Vores gruppe vil derfor undlade at deltage i afstemningen.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Fru formand! I dag sender Europa-Parlamentet et meget
positivt budskab til passagerer, skatteydere og europæiske vælgere, som benytter busser
og rutebiler, herunder handicappede. De personer, der stemmer på os og betaler vores løn,
forventer, at vi tager konkrete beslutninger af netop denne art. Der har naturligvis været
kommentarer her i Parlamentet om, at dette ikke er den vigtigste sag i det store billede, og
det er der ingen tvivl om, at det ikke er. Jeg mener imidlertid, at det er et meget vigtigt skridt
fremad, som vil gøre Europa og EU mere humane og mere åbne over for ikke politikernes,
men derimod forbrugernes behov eller med andre ord dem, der benytter de forskellige
transportmidler. Jeg vil gerne takke min sidemand, hr. Cancian, mange gange for hans
omhyggelige arbejde som ordfører.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Fru formand! Buspassagerer på langfart får nogenlunde
samme rettigheder som fly-, tog- og bådpassagerer i forbindelse med forsinkelser,
aflysninger, mistet bagage og en lang række andre områder. Og det er i princippet fint.
Men jeg vil alligevel tillade mig et par kritiske bemærkninger. Folk med bevægelseshandicap
har her fået flere rettigheder. Men ikke alle busser kan medtage såvel handicappede som
normale passagerer på samme tid, og ikke alle busser lader sig omudruste til handicapkørsel.
Så der er stadig lang vej på området, hvis vi ønsker mest mulig ligestilling. Billetprisen på
langturskørsel er som oftest trykket helt i bund for at være konkurrencedygtig med flytrafik.
Derfor ser jeg alle de her fordrede erstatningskrav og rettigheder som ubetalelige for mindre
buskompagnier. Deres konkurrencemuligheder bliver stærkt beskåret, og de vil hurtigt
være lukningstruede. Det kan næppe være i Unionens interesse, da EU i høj grad ønsker
at støtte små og mellemstore virksomheder.
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Georges Bach (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne ønske alle involverede, men især
hr. Cancian, tillykke med den store indsats i den hårde og langvarige proces med at nå et
kompromis om denne vanskelige sag.

Nogle af de vellykkede resultater er allerede blevet nævnt, men der var også skuffelser, især
med hensyn til anvendelsesområdet og andre mindre punkter, som er blevet omtalt. Ved
at indgå dette kompromis om bustransport har vi indført passagerrettigheder på alle
transporttyper. Det næste skridt er at skabe et fælles sammenhængende og effektivt
rammeprogram for alle passagerers rettigheder.

Det er især vigtigt for EU's troværdighed blandt Europas borgere, at vi gennemfører
retfærdige og klart definerede rettigheder. For at være troværdige må vi sikre, at rettighederne
på tværs af de forskellige transportmidler er sammenhængende. Kriterierne i forbindelse
med flypassagerernes rettigheder må f.eks. ikke være grundlæggende forskellige fra
togpassagerernes.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi ikke baserer vores rammeprogram på de laveste, dårligste
standarder. I stedet skal vi sætte os selv ambitiøse mål på vegne af Europas borgere.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Fru formand! Jeg vil naturligvis starte med at takke
ordføreren for hans indsats og skyggeordførerne, hr. Simpson og alle, som har bidraget til
resultatet, ikke at forglemme det belgiske formandskab.

Lad mig imidlertid starte med et kritikpunkt, som især er henvendt til Rådet. Jeg beklager,
at anvendelsesområdet kun gælder for rejser på 250 km. I et europæisk perspektiv ville
det være fornuftigt, hvis alle grænseoverskridende forbindelser faldt ind under
bestemmelserne i dette direktiv. Selv med denne begrænsning på 250 kilometersrejser fik
direktivet kun med nød og næppe nok støtte fra medlemsstaterne til at gå igennem.

At dømme ikke kun på baggrund af denne sag, men også ud fra mange andre sager, lader
det til, at det bliver sværere og sværere at få et flertal af medlemsstater til at se tingene ud
fra et forbrugersynspunkt eller i et europæisk perspektiv, og det finder jeg meget
bekymrende.

Når det er sagt, fuldender denne forordning listen. Vi har nu europæiske regler om
passagerrettigheder for alle transportformer. Det næste skridt – og kommissæren har
bebudet, at han vil træffe foranstaltninger i denne henseende – må være at lære af den
erfaring, der er høstet i de forskellige sektorer, og at opnå en mere integreret indfaldsvinkel
til passagerrettigheder. Dette bør især håndhæves på landjorden.

Denne forordning betyder et skridt fremad, især for bevægelseshæmmede. De vil ikke
længere blive nægtet adgang og vil kunne regne med hjælp, når der er behov derfor. Det
er efter min mening vigtigt. Som det er tilfældet med andre transportformer, er der mulighed
for erstatning i en række tilfælde, og der tilbydes indkvartering til strandede passagerer i
tilfælde af længere forsinkelser.

Af disse grunde vil vi gerne støtte dette kompromis. Vi gør det ikke med stor entusiasme,
da forordningen først træder i kraft om to år fra nu af. Men det er et skridt i den rigtige
retning, og det er et kompromis mellem Rådets ekstreme holdning på den ene side og vores
mere ambitiøse mål på den anden side.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Fru formand! I Estland har vi et ordsprog: "Øvelse
gør mester". Desværre er dette ikke tilfældet med direktivet om buspassagerers rettigheder,
som efter en lang forligsprocedure til syvende og sidst lagde afstand til de principper, som

27Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



Europa-Parlamentet havde efterspurgt. Det er selvfølgelig godt, at vi nu har grundlæggende
minimumsrettigheder, men det er uacceptabelt, at den aftalte 250 kilometerrute afskærer
tre stater fra disse rettigheder. Desuden er disse rettigheder minimale i tre eller fire andre
stater, fordi der måske kun er en eller to busruter, der er så lange.

Derudover er det ikke acceptabelt, at grænseoverskridende busruter blev udelukket, uanset
afstanden, og vi kan heller ikke støtte den otteårsperiode tilmedlemsstater, hvor
gennemførelsen af det omtalte direktiv ikke er obligatorisk. Desværre støttede den estiske
regering disse betingelser og krævede endog en længere rute. Nu må vi spørge os selv, om
vi rent faktisk støtter passagerernes rettigheder eller busselskabernes rettigheder og deres
fortjenester. Under alle omstændigheder forstår jeg ikke, skønt jeg støtter borgerne i EU,
hvordan det kan være, at en del af Europa er udelukket fra dette direktiv. Jeg føler mig
derfor ikke i stand til at stemme for dette direktiv eller betænkningen.

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg er en stor tilhænger af princippet om
passagerrettigheder, og det er kun rimeligt, at kunderne kan forvente en høj servicestandard.

Men vi må dog have proportionalitetssans og se på, hvilken effekt dette rent faktisk vil få.
Vi må sammenligne brugernes reelle fordele med de faktiske omkostninger for
virksomhederne i denne sektor.

Europa-Parlamentet og Kommissionen benytter ofte en universalløsning, men vi må
acceptere, at passagerrettigheder er forskellige fra den ene transportform til den anden.
Flyrejser er ikke det samme som busrejser. Den vigtigste forskel er antallet af små og
mellemstore virksomheder i denne sektor. Jeg tror, at enhver i Parlamentet kender til
vigtigheden af pålidelig og rentabel bustransport for vores lokale økonomier, og derfor
støtter jeg kraftigt indførelsen af reglen om 250 kilometer. Det er simpelt hen ikke rimeligt,
at små lokale selskaber, som driver meget lokal eller regional busdrift, pålægges disse
byrder.

I lyset af indførelsen af denne beskyttelse og værdien af det princip, der ligger til grund for
denne lovgivning, støtter jeg kraftigt kompromiset.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru formand! Dette initiativ har været undervejs i næsten tre
år, og for en gangs skyld var jeg snarere enig med Rådet end med Europa-Parlamentet.

Selvfølgelig er der behov for, at vi beskytter passagerernes rettigheder, især for så vidt angår
passagerer med handicap, men det oprindelige forslag ville – som Philip Bradbourn sagde
– hvis det blev vedtaget, få alvorlige følger for små transportselskaber. Faktisk ville mange
af dem være nødsaget til at dreje nøglen om. Derfor var forligsproceduren afgørende, og
det opnåede kompromis skaber en god balance mellem passagerernes rettigheder på den
ene side og tjenesteydernes på den anden side. Jeg er helt enig med hr. Bradbourn i, at man
ikke kan sætte lighedstegn mellem skibspassagerers rettigheder, flypassagerers rettigheder,
togpassagerers rettigheder og buspassagerers rettigheder i én og samme omgang. Derfor
er snakken om en samlet pakke simpelthen hverken noget, der kan lade sig gøre eller er
realistisk.

Jeg vil gerne takke formanden for Transport- og Turismeudvalget, Brian Simpson, som
har gjort et fantastisk stykke arbejde, ordføreren, hr. Cancian, og vores egen koordinator,
Mathieu Grosch. Når alt kommer til alt, har vi en retfærdig og harmonisk pakke, som er
til gensidig nytte for alle berørte parter.
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Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Fru formand! De seneste år har Europa-Parlamentet sammen
med Rådet vedtaget love om fly- og togpassagerers rettigheder. Det er derfor en logisk
følge for os nu også at vedtage tilsvarende foranstaltninger for bustransporten, til trods
for at rejsende i Europa stadig foretrækker individuel transport, og at
bustransportstandarden af sig selv er under kraftig forbedring.

Men der bør være tydelige grænser for vores indsats og entusiasme for regulering. Det er
logisk at fastsætte grundlæggende standarder i EU for grænseoverskridende rejser, der
beskytter sårbare passagergrupper og sikrer deres rettigheder. På den anden side er
bestræbelser på at udvide rettighederne til den lokale transport og forsøge at sikre den
højest mulige erstatning eller at fastsætte regler for den mindste detalje en upassende
indblanding i det indre marked. Det er klart, at alle overflødige forpligtelser betyder større
omkostninger for transportvirksomhederne, hvilket i sidste ende vil blive afspejlet i
billetpriserne.

Som tidligere borgmester fulgte jeg derfor med bekymring forslaget om at indføje by- og
forstadstransport i direktivets anvendelsesområde. Jeg er glad for, at den sunde fornuft har
sejret i dette tilfælde, og at by- og forstadstransport beskyttes mod overdreven regulering.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle, som har været med til at
udarbejde kompromiset, og især ordføreren og hr. Simpson, udvalgets formand. Selv om
dette er et kompromis, er det også et vigtigt skridt fremad i offentlighedens øjne. Hvis vi
ser på spørgsmålet om forsinkelser og bortkommen bagage, er det særdeles vigtigt for
offentligheden at vide, at vi har indført lovgivning til beskyttelse af deres rettigheder.

Afstandsbegrænsningen på 250 km er ikke den bedst mulige løsning, og den har heller
ikke været så vellykket, som mange her har sagt, den har. Jeg tror, at det måske er det
svageste punkt i dokumentet, og vi må sikkert vende tilbage til dette senere, men på den
anden side er der sket en væsentlig forbedring af rettighederne for handicappede og
bevægelseshæmmede. I offentlighedens øjne er dette lige præcis den slags lovgivning, vi
skal indføre.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Denne bestemmelse er af blandet kvalitet. Der er
gode momenter. Jeg er især glad for bestemmelserne for handicappede eller
bevægelseshæmmede, men nærer de samme bekymringer med hensyn til
250 kilometergrænsen, som andre talere allerede har givet udtryk for. En universalløsning
er ikke vejen frem. I et EU bestående af 27 lande af forskellig størrelse burde der have været
noget fleksibilitet landene imellem, således at alle kunne medtages i bestemmelserne.

Jeg bor selv over 300 km fra vores hovedstad. Dér er små virksomheder, som driver
bustransport mellem landområderne i min valgkreds og Dublin, i stærk fremgang. Dette
vil nu komme under alvorligt pres som følge af bestemmelserne i dette forslag og især også
på grund af øgede forsikringsomkostninger, hvilket kan tvinge dem til at dreje nøglen om.
Hvis de opgiver deres virksomhed, mistes der arbejdspladser, og passagerernes valgmulighed
går også tabt. Det er nødvendigt at styre dette i det videre forløb.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Fru formand! Jeg glæder mig over betænkningen om
buspassagerers rettigheder. Det bliver lettere for EU-borgere, også for handicappede, at
benytte denne serviceform. Forud for kompromiset er der gået der lange høringer, hvor
Europa-Parlamentet og hr. Cancian støttede de handicappede til den bitre ende. Desværre
viste Rådet sig at være mere kortsynet og ufleksibel i denne sag. Jeg beklager dybt, at Rådet
ikke er i stand til at erkende, at vi lever i et hurtigt aldrende samfund. Antallet af
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handicappede vil meget snart ryge i vejret. Vi bør erkende, at alle EU-borgere vil mærke
dette problem på egen krop, og før eller siden vil alle få brug for hjælp. Til sidst vil jeg gerne
understrege, at vores arbejde ikke er overstået. Der er allerede opnået enighed om et
kompromis for fire transportformer, og nu er det tid til at udarbejde et charter om den
enkelte passagers rettigheder, som senere kan fremme udøvelsen af passagerernes
rettigheder.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Fru formand! Europa-Parlamentet skal til at stemme om
et vigtigt kompromis, som i høj grad vil forbedre buspassagerernes rettigheder. Jeg finder
det væsentligt, at kompromiset – ud over erstatning til passagererne for bortkomst eller
skade på bagage eller refundering ved forsinkede busser og andre foranstaltninger – også
styrker rettighederne for handicappede og bevægelseshæmmede passagerer. Jeg støtter
især handicappedes ret til oplysninger og bistand, i det mindste i tråd med det, som blev
aftalt til slut i forligsproceduren. Offentlig transport er en grundlæggende og vigtig del af
hverdagen for bevægelseshæmmede. Det var ikke let at nå frem til et kompromis, og derfor
vil jeg også gerne takke ordføreren og alle medlemmerne af forhandlingsteamet for det
udførte arbejde. Vedtagelsen af denne forordning vil etablere en fælles ramme for beskyttelse
af alle typer transport på europæisk niveau, og selv om den bestemt ikke er ideel på
passagerrettighedsområdet, er det et meget vigtigt skridt i den rigtige retning.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Fru formand! Sammen med De Liberale vil jeg afstå fra
afstemningen i dag om forordningen om buspassagerers rettigheder. Dette er sidste led i
pakken om beskyttelse af rejsende, efter fly-, tog- og sørejser, men desværre er den – som
det allerede er blevet nævnt – meget mindre ambitiøs. Dette er blevet nævnt af bl.a.
hr. Simpson og hr. El Khadraoui, for Den Socialdemokratiske Gruppe; det er lige nøjagtigt,
hvad de sagde. Resultatet er, at folk skal rejse mere end 250 km for at være beskyttet af
denne forordning. Hvis man rejser fra Bruxelles til Amsterdam med fly, er man dækket.
Hvis man rejser med bus, er man ikke. Og det er så meget desto mere uretfærdigt, som
dem, der benytter denne type transport, ofte er de mindst velhavende.

Forordningens ikrafttræden giver heller ikke nogen mening, eftersom adskillige undtagelser
meget vel kan udskyde den til efter 2011. Der vil være nye rettigheder samt erstatning i
tilfælde af ulykker, forsinkelser eller aflysninger. Hjælpen er afgørende for handicappede,
men realiteten er, at den ikke vil blive indført med det samme, og hvad der er endnu
vigtigere, alle og enhver vil ikke have ret til den.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand! Det er en god ting, at
passagerrettighederne nu gælder for alle transportmidler, men disse rettigheder kan ikke
skjule, at jernbanetransport, som er miljøvenlig, endnu en gang stilles meget ringere.
Jernbaneselskaberne betaler sporadgangsafgifter for hver tilbagelagt kilometer, men det
samme system gælder ikke for busser og rutebiler, hvilket gavner busselskaberne.
Jernbanerne er omfattet af emissionshandelssystemet, men det er busserne ikke, hvilket
igen giver busserne en fordel og er en ulempe for togene. Hvis et tog er forsinket, refunderes
25 % af billetprisen i erstatning efter en time. For busser er det to timer.

Alle disse fordele er uacceptable. Derfor har vi brug for en integreret strategi. Vi har behov
for passagerrettigheder i alle transportmidler, men vi har også brug for rimelige
grundlæggende betingelser. Det må ikke forekomme, at én passager først får erstatning
efter tre eller fire timer, mens en anden passager kun skal vente én time. Der er meget, der
stadig skal gøres her, og dette er ikke et godt kompromis i denne henseende. Jeg forstår
ikke, hvorfor den miljøvenlige jernbanetransport konstant stilles ringere.
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Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! På baggrund af de komplekse forhandlinger
under forligsproceduren er der blevet indgået en kompleks aftale om ordlyden i
forordningen om buspassagerers rettigheder. Selv om forslaget til forordning kun finder
anvendelse på rutekørsel, hvor ruten er 250 km eller længere, omfatter det nye regler og
sikrer ligeledes en bedre beskyttelse af buspassagerer.

Den vigtigste fordel for passagerer er muligvis fastlæggelsen af deres rettigheder i tilfælde
af aflyste og forsinkede afgange, da transportvirksomhederne kommer til at bøde for
organisatoriske fejl inden for transport, idet de forpligtes til at refundere op til hele
billetprisen og yde kompensation for andre tab på op til 50 % af billetprisen. Det eneste
spørgsmål, der efter min opfattelse kunne have været bedre håndteret, er spørgsmålet om
de tidsmæssige undtagelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at udsætte
gennemførelsen af direktivet i fire år og efterfølgende i yderligere fire år. En
gennemførelsesperiode på i alt otte år er efter min opfattelse for lang.

Siim Kallas,    medlem af Kommissionen.   –   (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke
medlemmerne for deres meget positive bemærkninger.

Vi står nu over for gennemførelsen. Det er den udfordring, vi står over for i forbindelse
med al lovgivning om passagerers rettigheder. Finjusteringen af lovgivningen vil naturligvis
blive en lang proces, men jeg mener stadig, at det kompromis, som vi har opnået,
sandsynligvis vil blive vedtaget i et fremtidigt dokument, og at det er en meget vigtig åbning.
Vi har også indført visse principper på området buspassagerrettigheder, der er et meget
stort område, af principielle årsager. Det vil sandsynligvis blive nødvendigt at indgå mindre
kompromiser. Hele forordningen skal finjusteres og gennemføres, men det er en meget
vigtig åbning, og jeg håber, at De vil stemme for denne forordning.

Enikő Győri,    formand for Rådet.  –  (HU) Fru formand, hr. kommissær, hr. Cancian, mine
damer og herrer! Jeg vil blot tilføje to bemærkninger og kommentere den meget nyttige
forhandling, der fandt sted her. Denne forhandling illustrerede på glimrende vis de
vanskeligheder, som hr. Cancian, vi i Rådet, kommissæren og eksperterne var nødt til at
overvinde. Jeg mener ikke, at dette er den bedste af alle verdener for rejsende, der benytter
bustransport, men det måske vigtigste spørgsmål, som vi efter min mening er nødt til at
spørge os selv, er, om situationen vil forbedre sig, når den nye lovgivning træder i kraft.
Jeg mener, at vi kan besvare dette spørgsmål med et klart ja. Buspassagerer vil bestemt få
flere rettigheder fremover, selv om der ikke er tale om et perfekt kompromis.

Et kompromis handler om at nå til enighed om vanskelige spørgsmål. Det fremgik tydeligt
af næsten alle indlæg. Det handler om at finde den grænse, inden for hvilken vi kan garantere
passagerers rettigheder uden at kvæle vigtige økonomiske aktører og små og mellemstore
virksomheder, hvis situation vi forsøger at tage hensyn til. Det var samtidig meget
nødvendigt at sikre passagererne yderligere rettigheder. Jeg kan fuldt ud forstå dem, der
anskuer spørgsmålet fra de handicappedes synsvinkel. Jeg mener, at vi også tog et vigtigt
skridt på dette område. Det er efter min opfattelse en velgennemtænkt del af forslaget, og
jeg er sikker på, at lovgivningen vil være et fremskridt for disse mennesker, ja, især for disse
mennesker.

Jeg vil blot gøre medlemmerne opmærksom på, at det ungarske formandskab ønsker et
stærkt EU, et EU, der sikrer borgerne yderligere rettigheder og altid har fokus på borgerne
i disse stærke politikker. Jeg er desuden overbevist om, at den aktuelle debat om dette
lovforslag vil sikre borgerne i EU yderligere rettigheder. Jeg vil endnu engang takke alle for
deres indsats, og jeg er sikker på, at afstemningen i dag ikke vil volde problemer.

31Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



Antonio Cancian,    ordfører. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke
alle de kolleger, der har haft ordet, og jeg vil også gerne understrege, at det efter min
opfattelse ikke er den bedst mulige forordning, men i lyset af Rådets holdning den eneste
opnåelige.

Det er et virkelig vigtigt spørgsmål, da det efter min opfattelse er meget afgørende for både
transport- og turismesektoren – to områder, som henhører under Transport- og
Turismeudvalgets ansvarsområde – at der også er blevet skabt balance på dette
transportområde.

Det er en balancegang mellem på den ene side behovet for at beskytte små og mellemstore
virksomheder – et spørgsmål, som vi har drøftet indgående i de sidste par timer – inden
for bustransport, og på den anden side behovet for at beskytte bevægelseshæmmede
personer, handicappede, pensionister, passagerer med midlertidig nedsat mobilitet og
sårbare brugere overalt med det formål at reducere antallet af tvister. Det er den balance,
som vi søger, og vi håber, at vi i fællesskab har skabt denne balance.

Den omarbejdning, som kommissær Kallas bebudede i sin tid, er efter min opfattelse baseret
på idéen om at udarbejde en enkelt forordning for alle transportformer. Etableringen af et
indre marked for transport er ganske rigtigt endnu ikke blevet ledsaget af passende
foranstaltninger til beskyttelse af passagerers rettigheder. Ud over denne enkelte forordning
håber jeg virkelig, at vi kan skabe grundlag for oprettelsen af et enkelt referenceorgan og
et enkelt billetkontor og indførelsen af en enkelt billet for de forskellige transportformer.

Jeg vil endnu engang takke alle de medlemmer, der har haft ordet, dem, der fulgte denne
sag – navnlig skyggeordførerne – og dem, der deltog aktivt i de endelige forhandlinger.
Tak til Transport- og Turismeudvalget og sekretariatets personale, Rådet, navnlig det
belgiske formandskabs personale, og sidst, men ikke mindst, fru Győri, der er til stede her.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke Kommissionen, herunder kommissær Kallas og hans
assistenter, for deres stadige konstruktive bidrag, sekretariatet for Europa-Parlamentets
Forligsudvalg, der udviste stor dygtighed og professionalisme – afgørende forudsætninger,
når der skal træffes vigtige beslutninger på vegne af vores borgere.

Det har generelt været en god øvelse, og resultaterne er efter Parlamentets opfattelse
fremragende.

Formanden. -   Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 12.00.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Formålet med betænkningen om buspassagerers
rettigheder er at indføre EU-dækkende rettigheder til beskyttelse af passagerer for alle
passagerer og inden for forskellige transportformer. Rådet var ikke enig i
Europa-Parlamentets ændringsforslag, og det var derfor nødvendigt at indlede den såkaldte
forligsprocedure. Hovedpunkterne i den aftale, der blev indgået, er i det væsentlige i
overensstemmelse med Parlamentets oprindelige forslag. Det er navnlig vigtigt, at
forordningen vil finde anvendelse på al indenlandsk og grænseoverskridende transport,
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og medlemsstaterne vil kunne indføre undtagelser for rutekørsel og visse særlige tjenester
i op til otte år. I tilfælde af en ulykke vil passagerer være berettiget til en erstatning på op
til 220 000 EUR pr. person og 1 200 EUR for bagage. Transportvirksomhederne skal
desuden yde grundlæggende assistance i tilfælde af en ulykke (måltider, tøj og lægehjælp)
og sikre indkvartering i højst to nætter. Ved forsinkelser på over 120 minutter eller aflysning
af en busforbindelse skal transportvirksomhederne tilbyde passagererne valget mellem en
fortsættelse eller omlægning af rejsen uden yderligere omkostninger for passageren eller
tilbagebetaling af billetprisen. Hvis de ikke har mulighed herfor, skal de refundere billetprisen
og betale yderligere 50 % af billetprisen. Aftalen beskytter også handicappede og
bevægelseshæmmede personers rettigheder. Af ovennævnte årsager støtter jeg fuldt ud
vedtagelsen af betænkningen.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter dette kompromis om
buspassagerers rettigheder, som sikrer retten til transport og retten til tilgængelige
rejseoplysninger og forpligter busselskaberne til at organisere obligatorisk uddannelse af
chauffører i øget forståelse for handicappedes behov, retten til erstatning for beskadigede
kørestole, indførelsen af en klageordning for alle passagerer og oprettelsen af uafhængige
nationale organer, der skal håndhæve forordningen og udstede bøder.

Ved alle busrejser på 250 km eller derover skal der vederlagsfrit ydes særlig assistance til
handicappede og bevægelseshæmmede personer både i busterminalerne og om bord i
busserne og i nødvendigt omfang vederlagsfri rejse for ledsagere.

Bestemmelserne om tilgængelige rejseoplysninger og uddannelse af chauffører i forståelse
for handicappedes behov vil navnlig gøre en enorm forskel for blinde og synshæmmede
passagerer.

Lige adgang til transport er af afgørende betydning for den enkeltes uafhængighed. Uden
lige adgang til transport kan handicappede ikke gå på arbejde, købe ind eller deltage i
kulturelle aktiviteter eller andre fritidsaktiviteter.

Selv om teksten ikke omfatter alle de tiltag, som jeg ønsker, mener jeg, at vi ved at støtte
den og styrke alle handicappede passagerers rettigheder tager et vigtigt skridt hen imod at
give førerhundebrugere i EU mulighed for at rejse i hele EU på lige fod med andre borgere.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg støtter den lovgivningsmæssige
beslutning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004. I lyset
af den konstante vækst i denne transportsektor mener jeg, at det er afgørende at indføre
EU-dækkende rettigheder til beskyttelse af passagerer svarende til rettighederne for
passagerer inden for andre transportformer samt at sikre lige vilkår for
transportvirksomheder, uanset etableringsmedlemsstaten og transportformen. Da disse
rettigheder er rettet mod handicappede og bevægelseshæmmede personers behov, bør vi
støtte dette initiativ. Det er af afgørende betydning, at der i beslutningen fastlægges
rettigheder for passagerer, der er kommet til skade i busulykker. I henhold til disse
bestemmelser vil passagerer være berettiget til erstatning i tilfælde af død eller tilskadekomst
eller bortkomst eller beskadigelse af bagage som følge af en ulykke.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne ønske hr. Cancian tillykke med
betænkningen. Jeg glæder mig over, at vi i sidste ende var i stand til at nå til enighed i
Forligsudvalget. Vores vigtigste bedrift er naturligvis, at vi har sikret passagerernes ret til
erstatning og assistance i tilfælde af en ulykke, garantier for passagerer i tilfælde af
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aflysninger og forsinkelser og garanterede rettigheder for handicappede og
bevægelseshæmmede personer. Som jeg nævnte tidligere, glæder jeg mig navnlig over, at
bevægelseshæmmede personer er blevet omfattet af dokumentet, men vi har samtidig en
række velbegrundede bekymringer. For så vidt angår luftfartspassagerer, ved hverken
luftfartsselskaberne eller lufthavnene præcis, hvilke passagerer, der skal betragtes som
bevægelseshæmmede. Mødre og fædre, der rejser alene med små børn, nægtes ofte assistance
som følge af luftfartsselskabernes og lufthavnenes manglende viden. Jeg vil derfor gerne
på det kraftigste understrege, at vores arbejde ikke er tilendebragt med vedtagelsen af
dokumentet på plenarmødet. Vi har også pligt til at overvåge, om forordningen anvendes
korrekt.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne give udtryk for
min oprigtige tak til ordføreren for hans ihærdige indsats, som har været usædvanlig
effektiv. Der har ikke tidligere været garanti for en tilstrækkelig beskyttelse af buspassagerer,
idet det var den eneste transportform, der ikke var omfattet af EU-bestemmelser på dette
område. En af følgerne af de ændringer, der er sket, vil være, at passagerer får ret til at kræve
erstatning i tilfælde af en ulykke. Det er desuden ekstremt vigtigt, at
transportvirksomhederne garanterer handicappede assistance, og at ledsagere kan rejse
på transportvirksomhedens regning som led i denne garanti.

Jeg vil ikke lægge skjul på den kendsgerning, at det var en enestående udfordring selv at
kunne spille en aktiv rolle under forligsproceduren for første gang efter Lissabontraktatens
ikrafttræden. Under forhandlingerne, der varede til langt ud på natten, lykkedes det os
sammen med hr. Cancian at nå til enighed om et kompromis, der gør bestemmelserne
obligatoriske for rejser på over 250 km. Det bør bemærkes – og det er meget vigtigt – at
forordningen garanterer 12 grundlæggende rettigheder, navnlig for handicappede. Vi bør
nu lægge stor vægt på at gennemføre en behørig oplysningskampagne for at sikre, at
borgerne i EU får kendskab til de rettigheder, som de har fremover.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    skriftlig. – (FI) Lovgivningen om buspassagerers rettigheder,
som vi skal stemme om i dag, kan virke uambitiøs. Det kompromis, der er blevet indgået
efter en del tovtrækkeri, er imidlertid bedre end ingenting. Det er beklageligt, at forslaget
til forordning kun finder anvendelse på nationale og grænseoverskridende rejser over
afstande på 250 km eller længere. Som følge heraf vil Luxembourg, Malta og Cypern f.eks.
overhovedet ikke blive berørt. Det er også uheldigt, at lovgivningen først træder i kraft om
flere år. Det er lang tid at vente fire eller eventuelt otte år ved busstoppestedet på ny
lovgivning.

Der er naturligvis positive aspekter i det opnåede kompromis. I Rådets oprindelige holdning
var der kun tre grundlæggende rettigheder for passagerer uanset rejseafstanden. Jeg glæder
mig over, at der er 12 i det endelige kompromis, og at der er særlig fokus på handicappede
og bevægelseshæmmede personers behov. Forordningens ikrafttræden vil gøre det nemmere
for handicappede at rejse med bus. De bliver samtidig mere ligestillet med andre passagerer.

Når den nye lovgivning træder i kraft, skal medlemsstaterne sikre, at bestemmelserne
gennemføres effektivt og korrekt, ikke kun af hensyn til de handicappede og
bevægelseshæmmede personers interesser, men også af hensyn til alle EU-borgere, der
rejser med bus.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Den forordning, der blev stemt om i dag,
er en meget betydelig succes, da det er første gang, at buspassagerers rettigheder beskyttes
af lovgivningen. Efter to års vanskelige forhandlinger er Europa-Parlamentet og
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medlemsstaterne nået til enighed om hovedpunkterne, som vil styrke rettighederne for
passagerer, der benytter denne transportform. De omfatter erstatning i tilfælde af
forsinkelser eller aflysninger, erstatning for bortkomst eller beskadigelse af bagage såvel
som ansvarliggørelse af selskaberne og ydelse af assistance i tilfælde af ulykker.
Ikkeforskelsbehandling af og assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer
samt passagerernes ret til at få oplysninger inden og efter deres rejse er grundlæggende
rettigheder i forordningen, som skal respekteres uanset rejselængden. Der indføres ingen
nye tekniske krav med forordningen, men transportselskaberne forpligtes til at påtage sig
ansvaret for deres passagerer.

Vi tager også hensyn til det nuværende økonomiske klima og dets indvirkning på de
virksomheder, der er berørt af denne forordning, ved at give mulighed for en
undtagelsesperiode på fire år, der kan forlænges én gang.

Jeg mener, at denne forordning efter ikrafttrædelsen i 2013 vil medvirke til at nå målet om
at harmonisere og styrke passagerernes rettigheder på EU-plan, uanset hvilken
transportform de vælger.

5. Retsstatsprincippet i Rusland (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelsen fra Kommissionens
næstformand og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik om retsstatsprincippet i Rusland.

Jeg vil gerne bede fru Győri om at tage orden på vegne af Kommissionens næstformand
og Unionens højtstående repræsentant.

Enikő Győri,    formand for Rådet.   –   (EN) Hr. formand! Efter anmodning fra Baroness
Ashton taler det ungarske formandskab for Rådet på vegne af Unionens højtstående
repræsentant og Kommissionens næstformand under denne forhandling. Som De måske
ved, er Baroness Ashton på rejse i Nordafrika og Mellemøsten i denne uge.

Jeg vil gerne takke Dem, fordi De har rejst spørgsmålet om menneskerettighedssituationen
og retsstatsprincippet i Rusland. På trods af en række meget positive signaler fra præsident
Medvedev sidste år er menneskerettighedssituationen i Rusland, og navnlig i det nordlige
Kaukasus, fortsat meget bekymrende Vi er meget bekymret over volden, chikanen og
truslerne mod aktivister, advokater og uafhængige journalister.

Der er et uacceptabelt stort antal sager, der underbygger denne udtalelse. De brutale angreb
på de russiske journalister Oleg Kashin og Anatoly Adamchuk og på miljøaktivisten
Konstantin Fetisov er nogle at de seneste påmindelser om det klima præget af usikkerhed
og trusler, som journalister, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere i Rusland arbejder
i dagligt.

På trods af forsikringer på højeste plan retsforfølges og dømmes gerningsmændene sjældent.
Det er fortsat en vigtig test på det russiske retssystems uafhængighed og effektivitet, at
gerningsmændene drages til ansvar for vold og trusler mod menneskerettighedsforkæmpere
– jeg vil blot nævne drabene på Natalia Estemirova, Anna Politkovskaya,
Anastasia Barburova og Stanislav Markelov blandt mange andre sager. Så længe
forbrydelserne ikke opklares, vil der fortsat herske straffrihed.

Der er imidlertid også positive tegn. Jeg vil i denne forbindelse gerne nævne Moskvas byråds
afgørelse om at godkende fredelige og lovlige demonstrationer – der var forbudt indtil
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sidste år – såsom demonstrationerne til støtte for artikel 31 eller demonstrationerne på
pressens dag. Vi glædede os over denne afgørelse. Vi modtager samtidig fortsat rapporter
om vilkårlige arrestationer af fredelige demonstranter, herunder oppositionsledere, under
disse godkendte demonstrationer og andre demonstrationer landet over. Det bekymrer os
dybt.

Ytringsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed er forudsætninger for udviklingen af
moderne samfund. Alle disse frihedsrettigheder er forankret i Den Russiske Føderations
forfatning. De indgår også i de forpligtelser, som Rusland har indgået som medlem af De
Forenede Nationer, OSCE og Europarådet. EU opfordrer på det kraftigste Rusland til at
leve op til landets forpligtelser og sikre borgerne disse rettigheder.

Præsident Medvedev har anmodet det præsidentielle menneskerettighedsråd om at
undersøge Khodorkovsky-, Lebedev- og Magnitsky-sagerne. Vi glæder os meget over denne
afgørelse. EU har ikke lagt skjul på sine alvorlige bekymringer over håndteringen af disse
sager.

Præsident Medvedev har ofte givet udtryk for sin modstand mod det, han kalder den retlige
nihilisme, der hersker i Rusland. EU er parat til at støtte Ruslands bestræbelser på at gøre
op med denne, i første omgang gennem en reform af retssystemet. Vi er overbevist om, at
grundfæstet respekt for retsstatsprincippet og en ensartet og retfærdig anvendelse er en
forudsætning for en reel modernisering, og vi har derfor sat fokus på retsstatsprincippet i
vores partnerskab for modernisering.

Der er i denne forbindelse allerede blevet planlagt konkrete tiltag – f.eks. indførelsen af et
appelsystem i sager ved civil- og straffedomstolene i Rusland – i tæt samarbejde med
præsidentens administration og Europarådet. Vi er parate til at samarbejde med Rusland
på dette område såvel som om nye projekter vedrørende bekæmpelse af korruption og
Haagerkonventionerne.

Situationen i det nordlige Kaukasus er særlig bekymrende, og det er tvingende nødvendigt
at gribe ind. Vi glæder os over den nye strategi til fremme af økonomisk og social udvikling
og vicepremierminister Khloponins bestræbelser, men der skal gøres langt mere for at
sikre en langsigtet løsning på de barbariske terrorhandlinger imod civile. Det forhold, at
sikkerhedsstyrkerne i Tjetjenien fortsat har immunitet og straffefrihed, skaber mere lidelse
og terror i regionen, og vi er alle meget optaget af dette spørgsmål.

Vi vil gerne hylde alle dem, der har mistet livet, og dem, der er blevet udsat for angreb på
grund af deres profession eller overbevisning, såvel som de modige, der ikke lader sig
skræmme til at droppe deres borgerengagement i denne usikre situation.

Nærværende betænkning er generelt ikke særlig positiv. Der er imidlertid positive tegn på
menneskerettighedsområdet i Rusland. De opvejes ofte af tilbageskridt, og de har generelt
ikke været tilstrækkelige til at sikre virkelige forbedringer, men vi må ikke tabe modet.

Menneskerettighedsdomstolens meget omfattende retspraksis er et vigtigt incitament for
udviklingen af den russiske lovgivning på menneskerettighedsområdet. Vi har indledt en
seriøs dialog med Rusland om menneskerettighederne. Rusland accepterer dette og bruger
den naturligvis også til at kritisere det, som Rusland opfatter som svagheder i EU. Vi vil
fortsætte denne dialog. Der er ikke noget alternativ.

György Schöpflin,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Folk, der kender Rusland, ved,
at retssystemet i Rusland ikke opfylder de almindelige kriterier for retsstatsprincippet.
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Det indvirker på Ruslands forbindelser med resten af verden og ligeledes på forholdet til
landets egne borgere. EU skal således i sine forbindelser med Rusland tage højde for en
række ikkeretlige faktorer, navnlig politisk indblanding, korruption og undertiden vold.

Forholdet mellem Rusland og Vesten er derfor præget af usikkerhed for ikke at nævne den
fuldstændige mangel på gennemsigtighed og ansvarlighed. For så vidt angår Ruslands egne
borgere, udsættes de for vilkårlighed og vold i en grad, der ikke er forenelig med EU's
engagement i universelle menneskerettigheder.

Forsøg på at forandre Rusland har slået fejl, og EU har derfor ingen anden mulighed end
at acceptere det mærkværdige forhold med lovlighed i EU og ulovlighed i Rusland.

Adrian Severin,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Modellen for magtdeling mellem
staten og borgerne er bestemmende for indholdet af politiske afgørelser, og retsvæsenets
ærlighed, professionalisme og uafhængighed er en garanti for beslutningsprocessens
påregnelighed og en korrekt gennemførelse af afgørelser.

EU og Rusland kan kun samarbejde, hvis deres magtfordelingsmodeller,
beslutningsmekanismer og retssystemer er forenelige. Opnåelsen af denne forenelighed
er en øvelse i partnerskab og samarbejde, i konsensus, tillid og opbygning af kompatibilitet,
ikke i forsvar, moralpræken og pegen fingre.

Rusland er et fuldgyldigt medlem af Europarådet og har undertegnet den europæiske
menneskerettighedskonvention. Det er således Europarådet, der har kompetence til at
undersøge demokratiets og retsstatsprincippets tilstand i Rusland. EU bør derfor forvente,
at Europarådet i samarbejde med Rusland sikrer et fælles område med frihed, demokratisk
sikkerhed og retfærdighed.

Da EU selv er på vej til at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention, bør den
udnytte sin fremtidige status som part i denne konvention til at fremskynde konvergensen
og kompatibiliteten med Rusland med hensyn til demokrati og retsstatsprincippet.

Førhen, da Europa-Parlamentet ikke have meget mere magt end en militant ngo, var dets
eneste redskaber retorisk "naming and shaming". I dag er vi som følge af Lissabontraktaten
en magtfuld politisk institution. Vi er i denne forbindelse nødt til at udvise større
ansvarlighed, være mere pragmatiske og udvise større tilbageholdenhed. Vi bør ikke lade
os styre af vores følelser. Vi må heller ikke give køb på vores værdier. Vi kan ikke både være
anklager og dommer. Vi må ikke handle alene på grundlag af påstande, rygter eller udtalelser
fra forskellige lobbygrupper. Vores troværdighed, der bygger på en retfærdig og moden
tilgang, samt vores fasthed og åbenhed er vores bedste våben i vores dialog med Rusland
på et tidspunkt, hvor vores borgere har anmodet os om at udvikle et strategisk partnerskab
i samarbejde med Rusland, ikke at genstarte den kolde krig.

Kristiina Ojuland,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Rusland er efter vores
opfattelse en vigtig EU-partner. Vi forventer derfor, at Rusland overholder sine internationale
forpligtelser og respekterer de russiske borgeres forfatningsrettigheder.

Det er en kendsgerning, at krænkelser af menneskerettighederne, de civile frihedsrettigheder
og retsstatsprincippet er blevet et almindeligt fænomen i Rusland. Alene sidste år
udvandrede 300 000 borgere fra Rusland som følge af ulovlighed og omfattende korruption.
Det er vanskeligt at forestille sig, at der vil blive foretaget udenlandske og indenlandske
erhvervsinvesteringer i et sådant klima.
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De russiske myndigheders opretholdelse af lov og orden er tydeligvis forfatningsstridig.
Situationen i det nordlige Kaukasus er et af de grimmeste eksempler herpå. Den russiske
forfatning omfatter bestemmelser om et flerpartisystem, men det er de facto blevet et
etpartisystem med et marginaliseret parlament.

Jeg vil gerne spørge Rådets repræsentant, hvilke sanktioner, der vil blive truffet over for de
russiske embedsmænd, der er direkte ansvarlige for krænkelserne af menneskerettighederne
og fordrejningen af retsstatsprincippet.

EU skal føre en konsekvent politik over for tredjelande. Det vil bringe EU i miskredit, hvis
vi vendte det blinde øje til en række alvorlige strafbare handlinger i visse lande, samtidig
med at vi indfører sanktioner over for andre lande på grundlag af de samme strafbare
handlinger. Vi kan ikke opretholde normale forbindelser, medmindre der sker konkrete
forbedringer i Rusland. Vi er nødt til at se sandheden i øjnene.

Werner Schulz,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! På
trods af Den Russiske Føderations fremragende forfatning er landet stadig ikke en retsstat,
da der er et enormt skel mellem forfatningsloven og den forfatningsmæssige virkelighed.
De grundlæggende forudsætninger for en velfungerende retsstat – et uafhængigt retsvæsen
og en fri presse – er desværre ikke til stede. Som en sarkastisk kommentator sagde: "Den
bedste russiske domstol ligger i Strasbourg". Det er en kendsgerning, at omkring en tredjedel
af de sager, der indbringes for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, kommer fra
Rusland. Russiske borgere har ikke tillid til deres egne domstole, der kun sjældent træffer
retsafgørelser. Det fremgår også klart af det faldende antal appelsager.

Landet ledes af to advokater, præsident Medvedev og premierminister Putin, der gentagne
gange har givet udtryk for deres hensigt om at bekæmpe retlig nihilisme. Deres ord, som
normalt efterfølges af helt modsatrettede handlinger, har imidlertid vist sig blot at være
retlig kynisme. Ingen af domstolene i Rusland tør træffe afgørelser uden at rådføre sig med
højere myndigheder. Som følge af dette retssystem baseret på telefonsamtaler er dommerne
ikke længere uafhængige, og de er mere optaget af deres egen sikkerhed og fremgang end
af retfærdighed. Khodorkovsky-sagen viser helt tydeligt dette. En ansat i retsvæsenet udtalte
for nylig, at dommer Danilkins afgørelse blev dikteret ovenfra. Den anden domfældelse af
Khodorkovsky og Lebedev er et tegn på, at retsstatsprincippet i Rusland fortsat anvendes
som under gulagtiden. Som under sovjettiden træffer de politiske ledere afgørelsen på
forhånd.

Kontrolleret demokrati ledsages af kontrolleret retfærdighed. Selv om det russiske retssystem
er det konkrete udtryk for den strenge stat, fejler det fuldstændigt, når det handler om at
opklare, foretage retsforfølgning og træffe afgørelser i sager om politisk motiverede
forbrydelser. Angrebene og mordene på journalister har skabt et klima af frygt og
undertrykkelse.

Forholdene i russiske fængsler er også frygtelige. Et eksempel på dette er Sergei
Magnitsky-sagen, en advokat, der afdækkede en korruptionssag og efterfølgende blev
vilkårligt fængslet uden sigtelse. Han led en frygtelig død i fængslet, da han ikke fik
lægebehandling.

En aftale om modernisering mellem EU og Rusland vil kun blive en succes, hvis den er
baseret på en aftale om modernisering mellem det russiske lederskab og landets befolkning.
Det skal i denne forbindelse sikres, at borgernes forfatningssikrede rettigheder langt om
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længe respekteres, og at de forpligtelser, der er indgået med Organisationen for Sikkerhed
og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet overholdes.

Rusland skal gennemføre overgangen fra et kontrolleret demokrati til et demokrati under
udvikling. Grundlæggende forudsætninger herfor er frie og retfærdige valg til Dumaen og
præsidentembedet, en nemmere procedure for registrering af politiske partier, der opfylder
europæiske standarder, og en retfærdig valgkamp, der giver alle kandidaterne de samme
muligheder og adgang til offentlige medier.

Charles Tannock,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Rusland er en vigtig partner for
EU på mange områder, men vi kan ikke foregive, at Rusland er et reelt demokrati baseret
på retsstatsprincippet. Uopklarede mord på journalister og menneskerettighedsforkæmpere
og politisk motiverede skueprocesser med føjelige dommere siger efter min opfattelse det
hele. Hvorfor tolereres Rusland så som medlem af Europarådet? Dette er et meget godt
spørgsmål.

Kreml værdsætter uden tvivl denne internationale legitimering af en regering, som i
amerikanske diplomatiske telegrammer, der for nylig blev lækket af WikiLeaks, beskrives
som en ren mafiastat.

Omvendt får Europarådet et dårligt ry på grund af rådets fortsatte føjelighed over for
Ruslands autoritære regering. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har et stort
efterslæb af sager alene fra Rusland på 27 000 sager, og på trods heraf kan en russisk
dommer ved domstolen beordre den britiske regering til at give britiske fanger stemmeret.
Det afslører ikke blot det absurde i Ruslands medlemskab af Europarådet, men viser også,
hvorfor Europarådet efter min opfattelse i stigende grad ignoreres internationalt. Som
følge heraf mener mange briter, herunder politikere, nu, at det er på tide, at Det Forenede
Kongerige genovervejer sit medlemskab af denne organisation og dens meget formynderiske
domstol.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Hr. formand! Parlamentet tror, at det kan belære Rusland
om menneskerettigheder. Parlamentet burde hellere bringe orden i eget hus, i EU. Hr.
Tannock nævnte f.eks. Julian Assange, systemkritisk journalist og grundlægger af webstedet
WikiLeaks, hvis handlinger jeg ikke desto mindre ikke bifalder. Han er blevet tilbageholdt
i flere uger i Det Forenede Kongerige på grund af en fuldstændig urimelig og latterlig
udleveringsbegæring fra Sverige, og det er helt åbenlyst, at dette kunne være et skridt hen
imod udlevering til USA.

Julian Assange er blevet anklaget for voldtægt af to unge kvinder, hvoraf den ene rent
faktisk indgav anmeldelsen med den begrundelse, at kondomet gik i stykker under samlejet.
Den anden anklagede ham for at overraske hende, mens hun sov efter et tidligere samleje.
Hvem forsøger de at narre? Det er tydeligt, at hvis disse to unge kvinder ikke ønskede at
blive "voldtaget" af Julian Assange, skulle de ikke have lagt sig nøgne i hans seng! De er
ikke blevet krænket, men beæret. Dette eksempel viser, i hvilken grad ekstrem frihed...

(Formanden afbrød taleren, men taleren fortsatte uden mikrofon)

Formanden. -   Dette er en diskussion om Rusland. Punktet på dagsordenen er situationen
i Rusland. Vi kan desværre ikke ændre emne midt under diskussionen.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Hr. formand! Baggrunden for forhandlingen i dag er,
at russiske ledere, herunder navnlig præsident Medvedev, selv meget ofte har understreget
retsstatsprincippets betydning for moderniseringen af Rusland.
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Samtidig ser vi imidlertid mange konkrete eksempler på ting, der er til hinder for denne
modernisering, f.eks. korruptionen, der ifølge rapporter fortsat er stigende på trods af
indførelsen af en god ny korruptionslov, Yukos-sagen eller de gentagne arrestationer af
oppositionspolitikere og menneskerettighedsaktivister, der er blevet tildelt Sakharovprisen.

Den modernisering, der er blevet bebudet i Rusland, er rent faktisk endnu ikke blevet til
virkelighed. Da det er meningen, at vi skal samarbejde med Rusland om partnerskabet for
modernisering og føre forhandlinger om en aftale mellem EU og Rusland, er det efter min
opfattelse utroligt, at de eneste fem sætninger i statusrapporten om partnerskabet for
modernisering vedrører modernisering af retsstatsprincippet. Jeg mener også, at vi er nødt
til at opbygge større ekspertise i Rusland.

Jeg mener, at vi bør stille krav om fremme af retsstatsprincippet, og det vil vi også gøre i
fællesskab i den betænkning, som Parlamentet skal udarbejde om Rusland.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg beklager, at
denne forhandling blev opført på dagsordenen med et så kort varsel, at den højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ikke kunne deltage. I de seneste
måneder har Baroness Ashton i samarbejde med Rådet arbejdet på at styrke den interne
samordning i EU af samarbejdet med vores strategiske partnere, herunder Rusland. I lyset
af hendes bestræbelser på at sikre en samordnet holdning mener jeg, at det ville have været
fornuftigt at inddrage hende i denne forhandling.

Ingen af EU's øvrige strategiske partnere er så tæt på os som Rusland, hverken i geografisk
eller historisk henseende. Derfor er vi meget interesseret i den interne politiske udvikling
i Rusland. Jeg vil i denne forbindelse gerne specifikt fremhæve det arbejdsprogram, som
koordinatorerne af partnerskabet for modernisering fra Rusland og EU har udarbejdet i
fællesskab. Dette fælles arbejdsprogram for modernisering omfatter vigtige foranstaltninger,
der vil sikre aktiv støtte til udviklingen af retsstatsprincippet i Rusland. Det er den rigtige
måde at sikre, at navnlig borgerne reelt drager fordel af vores partnerskab. Initiativet til
modernisering af Rusland, der blev lanceret af den russiske præsident, giver landets
internationale partnere lejlighed til at indlede et frugtbart samarbejde med Rusland. Vi må
benytte os af denne lejlighed.

Som mine kolleger allerede har sagt, skal moderniseringsprocessen ikke udelukkende
baseres på teknologisk udvikling, hvis den skal være bæredygtig. En moderne russisk
økonomi skal baseres på troværdige retsstatsprincipper. Borgerne og erhvervslivet vil kun
have modet til at skabe innovation og foretage investeringer, hvis de kan få sikkerhed for,
at retsstatsprincippet overoverholdes. Lad os tage den hånd, som Rusland har rakt frem,
og understøtte moderniseringen i Rusland.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Hr. formand! Jeg er enig med mange af mine kolleger,
som allerede har haft ordet, i, at Rusland naturligvis er en strategisk partner for EU i
geopolitisk henseende, når det handler om international sikkerhed, og på det økonomiske
område. Det er heller ikke overraskende, at vi er meget interesseret i situationen i vores
vigtigste naboland. Det viser sig nu, at der er nogle nye meget alarmerende tendenser i
landet. Jeg vil gerne henvise fra en social forskningsundersøgelse, der blev gennemført for
nylig, hvoraf det fremgår, at blot 3 % af russere mener, at de har indflydelse på det politiske
liv i deres land, 61 % mener, at de ikke kan forsvare deres rettigheder effektivt, og 82 %
mener, at statens repræsentanter ikke overholder vedtagne og gældende love i Rusland.
Det er en sørgelig situation i et land, hvis udvikling er meget vigtig for os, men forbindelserne
mellem EU og Rusland bør ikke under nogen omstændigheder blot være begrænset til
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økonomisk udvikling og økonomisk modernisering. Menneskerettigheder og
retsstatsprincippet er også vigtige aspekter, som vi bør have fokus på som i andre nabolande
som f.eks. Belarus.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg mener, at det er
vigtigt, at vi fastholder spørgsmålet om retsstatsprincippet på dagsordenen i alle vores
drøftelser med Rusland ud over vores brede samarbejde på erhvervsområdet i lyset af de
globale udfordringer, hvilket allerede er blevet understreget.

I de seneste uger har vi ved mange lejligheder drøftet stabiliteten i Middelhavsområdet, og
vi har fastlagt, at begrebet stabilitet ikke er foreneligt med autoritære strukturer. Det betyder
samtidig, at Ruslands stabilitet ikke kan være baseret på politisk indflydelse på domstolene
eller forfølgelse af journalister og andre, der forsvarer menneskerettighederne. Jeg mener
derfor, at det altid er relevant at drøfte dette spørgsmål.

Jeg håber, at vi kan gøre det klart over for Rusland i forbindelse med det praktiske
samarbejde, som vil blive indledt i den nærmeste fremtid, at landet risikerer at sætte sin
egen fremtid over styr, hvis det ikke indfører retsstatsprincippet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Fru formand! Snesevis af uafhængige journalister og civile
aktivister er blevet myrdet i Rusland – f.eks. Politkovskaja, Estemirova og Magnitskij – men
ikke en eneste forbrydelse er blevet opklaret, og ikke en eneste morder er kommet for
retten. Med dets manglende vilje til at skabe retfærdige og gennemsigtige forhold kan
Kreml-styret betragtes som medskyldig i disse forbrydelser.

I går brød den unge dommerassistent Natalja Vasiljeva igennem den falskhed, som
omgærder Khodorkovskij-retssagen, ved at udtale, at dommen ikke var dommernes
afgørelse, men var blevet dikteret oppefra.

Et visumforbud gældende for de embedsmænd, der er ansvarlige for Magnitskij og andre
sager, er en konkret foranstaltning, der vil vise, at EU mener det alvorligt, hvad angår
forbedring af retsstaten og gennemsigtigheden i Rusland. At de russiske myndigheder er
blevet så nervøse omkring selve tanken om et visumforbud, viser det store positive
potentiale, EU rent faktisk har, for at ændre situationen.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Fru formand! Mange af os i Parlamentet betragter
Rusland som et medlem af den store familie af europæiske nationer og havde efter
Berlinmurens fald håbet at se Rusland komme tættere på EU. Desværre er dette ikke sket.
Den nuværende russiske ledelse har valgt sin egen vej, og det er en vej, som vækker stor
bekymring hos os, der ønsker frihed, demokrati og retsstatstilstande for den russiske
befolkning.

Kommissæren her i dag har mere erfaring med Rusland end de fleste af os, og han vil uden
tvivl drage sine egne erfaringer dér, men jeg håber, Kommissionen vil lægge pres på den
højtstående repræsentant for at få vedtaget en ny politik over for lande, hvis ledere konstant
lader hånt om de værdier, som vi skatter højt. Lad os tale med dem og indgå et
handelssamarbejde med dem, sådan som vi er nødt til. Lad os bestræbe os på at drøfte
menneskerettigheder med dem, som vi bør, men lad os ikke tillade deres ledere at hvidvaske
deres penge gennem Europas banksystemer, at uddanne deres børn på vores skoler og
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universiteter og holde ferie på vores feriesteder. Hvis vi lod dette gælde på samme måde
for alle autoritære ledere i verden, ville vi efterhånden bevæge os hen imod det, man kan
kalde en etisk udenrigspolitik.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg kan tilslutte mig de medlemmer,
som mener, at vi skal finde frem til nogle kloge foranstaltninger over for autoritære styrer,
der krænker menneskerettighederne.

Jeg vil gerne spørge Rådets og Kommissionens repræsentanter, om de er indstillet på at
træffe foranstaltninger mod dem, der krænker menneskerettighederne, sådan som det er
beskrevet i Parlamentets beslutning af 16. december 2010, hvori vi opfordrede til
fastfrysning af aktiver og til visumforbud gældende for de 60 tjenestemænd, der er involveret
i Magnitskij-sagen, som desværre endte med hovedpersonens død i russisk fængsel.

Kunne man forestille sig en eller to modige udenrigsministre – eller fru Ashtons
repræsentanter – som ville tage et sådant initiativ, og hvis det er sandt, at dommer Viktor
Danilkin afsagde dommen mod Khodorkovskij og Lebedev efter direkte ordre fra Moskva
byret, ville en dommer som ham så stå på deres liste?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Rusland er en af EU's vigtigste og mest stabile
partnere. Det er et land uden nogen særlig lang tradition for demokrati, og man kan sige,
at Rusland stadig er ved at vænne sig til demokratisk styre. Vi må heller ikke glemme, at
det er et land, som stadig kæmper med en nådesløs islamisk terrorisme, hvorfor
sikkerhedstjenesten har en mere fremtrædende position i samfundet end her. Ud fra dette
synspunkt må vi være både principfaste og forstående i vores bedømmelse af de hyppige
afvigelser fra vores normale standard for en stats demokratiske funktion. Det er godt at
føre fornuftige drøftelser med vores russiske venner om alle de spørgsmål, som bekymrer
os, vedrørende den måde, de russiske myndigheder styrer landet på. Denne dialog skal dog
have forretningskarakter, foregå i en partnerskabsånd og være motiveret af en indsats for
at forbedre det demokratiske systems funktion i Rusland, og ikke foregå som en belæring
fra en selvforanstaltet vogter af det globale demokrati. Lad os forhandle med Rusland som
med en ven på en korrekt, åben og anstændig måde. Når det kommer til stykket, har vi en
fælles interesse i at sikre freden, harmonien og velfærden i Europa.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg mener, at Werner Schulz har
udarbejdet et beslutningsforslag baseret på underbyggede argumenter, hvor han drager de
rette konklusioner. Jeg er dog ikke sikker på, at jeg forstod, hvad hr. Fleckenstein mente.
Selv om forretningsordenen ikke længere giver mig mulighed for at stille et spørgsmål, vil
jeg alligevel gerne spørge ham. Foreslog han, at vi ikke skulle støtte dette beslutningsforslag,
eller gav han udtryk for det modsatte, altså en helhjertet socialdemokratisk støtte til en
vedtagelse her og nu?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Fru formand! Undskyld, jeg lyttede ikke efter.

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

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg var ikke sikker på, om hr.
Fleckenstein foreslog, at vi støtter beslutningsforslaget fra Werner Schulz m.fl., eller om
han opfordrede os til ikke at vedtage det i denne mødeperiode?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Fru formand! Ja, jeg vil stemme for beslutningsforslaget.
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Enikő Győri,    formand for Rådet. –  (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne
takke alle medlemmerne for de relevante spørgsmål, de har rejst under forhandlingen.

Jeg deler i høj grad de bekymringer, som mange medlemmer har givet udtryk for. Jeg tror,
at EU som helhed er nødt til at fortsætte med at tage disse bekymringer op på alle niveauer
sammen med vores russiske samtalepartnere. Vi bør ikke holde os tilbage fra at tale ligeud,
når der er reelle, konkrete spørgsmål, vi gerne vil tage op. Hvis vi skal handle som strategiske
samarbejdspartnere – og jeg mener, at vi er Ruslands strategiske samarbejdspartnere – må
vi også være forberedte på at håndtere vanskelige spørgsmål.

Der er to ting, som især har glædet mig under denne forhandling. For det første, at ingen
har sat spørgsmålstegn ved, at Rusland er en vigtig strategisk samarbejdspartner for EU.
For det andet har der været en bred enighed i Parlamentet om, at moderniseringen og
etableringen af et færdigudviklet demokrati og retsstatssamfund i Rusland ikke er fuldført
endnu, og der er mange problemer med demokratiets funktion i landet.

Jeg vil i hvert fald tage alle de spørgsmål, som er blevet rejst, op med den højtstående
repræsentant, så vi kan følge op på dem med de forskellige midler, vi råder over. Jeg er
sikker på, at den russiske regerings besøg i Bruxelles den 24. februar vil være en fremragende
lejlighed til igen at give udtryk for vores bekymringer.

Rusland er et fast punkt på dagsordenen i Rådet (eksterne forbindelser). Som De måske
ved, har Det Europæiske Råd siden sidste år afsat et fast møde til drøftelser af spørgsmål
med vores strategiske partnere. Første – og seneste – gang, dette skete, var i september
2010, og jeg tror, hr. Van Rompuy vil gøre det samme i år.

Jeg vil nu besvare nogle af de konkrete spørgsmål, medlemmerne har stillet. For det første
vil jeg vedrørende fru Hautalas spørgsmål om menneskerettighederne gøre opmærksom
på, at den højtstående repræsentant tager Parlamentets beslutning fra december 2010
meget alvorligt. Omstændighederne omkring Sergej Magnitskijs og Vera Trifonovas død
i varetægtsfængsel skal undersøges grundigt, og Rådet (eksterne anliggender) vil naturligvis
lægge stor vægt på dette. Vi vil fortsat rejse disse og andre bekymringer på alle niveauer,
ikke kun i forbindelse med de halvårlige høringer om menneskerettigheder, men også på
topmødeplan, hvor vi vil insistere på, at Rusland opfylder sine internationale forpligtelser.
Det vil være op til Rådet at træffe beslutninger om eventuelle restriktive foranstaltninger.
Sådanne midler bør anvendes klogt på grundlag af klare fakta. Først og fremmest opfordrer
vi vedvarende Rusland til at sørge for, at sagen undersøges efter reglerne.

Jeg vil gerne sige til fru Oomen-Ruijten, at menneskerettigheder er et centralt emne i
forhandlingerne om den nye aftale, og de vil blive taget op på flere fronter. Vi kan forsikre
Dem om, at EU's og Ruslands forpligtelser til at overholde menneskerettighederne, også
minoriteters rettigheder, vil få en fremtrædende plads i denne aftale og udgøre et vigtigt
element i den fremtidige aftale.

Til sidst vil jeg ganske kort ridse nogle af mine tidligere standpunkter op. Retsstaten og
domstolenes uafhængighed skal fortsat være en uadskillelig del af det moderniseringsarbejde,
som pågår i Den Russiske Føderation. EU må være parat til at støtte Rusland i dette arbejde.
Ytringsfrihed og forsamlings- og foreningsfrihed er grundstenene i alle vestlige demokratier.
Rusland bør overholde de retlige forpligtelser, som landet har indgået som medlem af
Europarådet, FN og OSCE.

Den nordkaukasiske region er og bliver en kilde til stor bekymring for os. Vi skal opfordre
Rusland til at finde en holdbar løsning på dette rodfæstede problem i regionen. Det er
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vigtigt at huske på, at der på trods af alle vores bekymringer og de mange udfordringer,
Rusland står med, også har været positiv udvikling på flere områder. Vi er nødt til at tage
præsident Medvedev på ordet og fortsætte en seriøs dialog med Rusland om
menneskerettigheder. Hvis der opstår nogle tilfælde, er vi derfor nødt til at være på vagt,
ligesom vi er nødt til at følge nøje med i, hvad der sker i Rusland.

Mange tak for Deres værdifulde kommentarer. Den højtstående repræsentant vil blive
behørigt underrettet om Deres synspunkter.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 12.00 torsdag den 17. februar 2011.

(Mødet udsat kl. 11.45 og genoptaget kl. 12.00)

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Den internationale presse har behandlet
Mikhail Khodorkovskij-sagen meget indgående, og faktisk tyder alt på, at sagen er blevet
brugt til at tjene politiske formål. De seneste udtalelser fra dommer Danilkins pressesekretær
viser tydeligt, at det russiske retssystem ikke er uafhængigt. Samtidig er det vigtigt at
understrege, at dette ikke er et isoleret tilfælde. Tværtimod beretter de ngo'er, der er aktive
i Rusland, jævnligt, at standarderne for en retfærdig rettergang ikke er opfyldt i landet.
Desuden anmodede Europarådets Parlamentariske Forsamling i september 2010
myndighederne i Moskva om at vedtage reformer, der kunne garantere retssystemets
uafhængighed og standse chikanen af advokater. Endelig er det vigtigt for os at fremhæve
den kritiske situation i Nordkaukasus, der er præget af straffrihed, og hvor ofrene endog
er bange for at forsvare sig selv af frygt for at bringe sig i endnu større fare. Hvis de russiske
myndigheder gerne vil vise sig troværdige med erklæringer om, at de agter at respektere
retsstatsprincipperne, må de gøre sig mere umage, end de har gjort hidtil.

Traian Ungureanu (PPE),    skriftlig. – (EN) Præsident Medvedevs og premierminister
Putins styre er ikke foreneligt med retsstatsprincippet. Putin og Medvedev har i over 10 år
tolereret, og muligvis beskyttet, en rystende liste over tilfælde af mishandling og forbrydelser,
herunder iscenesatte retssager, kontrol af pressen og politiske drab.

Den skræmmende liste over lovløsheden i Rusland er ikke et spørgsmål om privat
kriminalitet. Det virkelige problem er statsstøttet lovløshed. Det russiske retssystem, og
den russiske stat, har aldrig taget sig af forbrydelser, hvor journalister,
menneskeretsforkæmpere og informanter i hæren eller retssystemet har været ofre.
Lovløsheden i Rusland blev alt for længe betragtet som et uheld eller et problem uden for
statslig kontrol.

EU bør med sin politik holde de russiske myndigheder ansvarlige for deres samarbejde
med kriminelle elementer. De seneste begivenheder tyder på, at den anden
Khodorkhovskij-retssag blev ført efter ordre fra højtstående politiske figurer. Den russiske
stats udenretslige fortid er allerede blevet en tradition. EU bør med sin politik tage højde
for denne uacceptable praksis.

Den sædvanlige bløde EU-retorik er ikke hensigtsmæssig. Den bør erstattes af en beslutsom
politik, der omfatter troværdige advarsler om, at et fremtidigt samarbejde med Rusland
kræver en øjeblikkelig forbedring af Ruslands håndhævelse af loven.
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Krzysztof Lisek (PPE),    skriftlig. – (PL) Da hr. Medvedev tiltrådte, lovede han russerne et
"retsstatsdiktatur" og fuldt demokrati. Jeg tror, den russiske præsident er klar over, at hans
land kæmper for at opbygge en demokratisk stat styret af retsstatsprincippet og skabe en
moderne økonomi, som kan leve op til globale udfordringer. De seneste begivenheder i
Rusland, især de utallige angreb på journalister og repræsentanter for uafhængige ngo'er,
og dommen i Khodorskovskij-sagen giver anledning til at spørge, om der overhovedet
ligger en reel forståelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
til grund for de fine krav. Ruslands iagttagelse af landets internationale forpligtelser kan
også anses for kontroversiel i flere henseender. De uløste konflikter i regioner som
Nagorno-Karabakh, Transdnestrien og Abkhasien og Sydossetien bør snarest muligt bringes
til ophør i henhold til folkeretten og Ruslands forpligtelser. Rusland bør betingelsesløst
efterkomme alle bestemmelserne i aftalen fra 2008 mellem Rusland, EU og Georgien. Især
bør repræsentanterne fra EU's observatørmission i Georgien (EUMM Georgia) have
garanteret, ubegrænset adgang til de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien med
henblik på at sikre fred og stabilitet i disse regioner.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Der synes at være en bred anerkendelse af
problemet med uafhængige domstole og imiteret demokrati, ytringsfrihed og retsstat. Når
det kommer til stykket, bør EU være i stand til at genkende et sådant problem. Alligevel
forekommer det samtidig mærkeligt, at der er medlemsstater, som forsøger at tilsidesætte
fælles holdninger og endog aftaler som f.eks. EU's fælles holdning 2998/944/FUSP. I øvrigt
mener jeg: Frankrig har besluttet at sælge et krigsskib i Mistral-klassen til Rusland. Vi tror,
det vil komme til at fortryde den beslutning.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

6. Berigtigelse: se protokollen.

***

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg håber, jeg kan trænge igennem larmen.
Kan De sige mig, hvornår man her i Parlamentet vil gøre noget for at forhindre, at
medlemmerne hele tiden må løbe spidsrod mellem elevatoren fra deres kontor og
mødesalen, hvor vi antastes – af lobbyister, assistenter og andre – som prøver på at tvinge
bunker af papir i vores hænder, når vi er på vej ind for at stemme? Dette her begynder
efterhånden at ligne en studenterforening på et universitet mere end et parlament, og jeg
håber, De vil gøre noget for at sætte en stopper for det.

Formanden.   – Tak for forslaget, hr. Bradbourn! Vi vil give Deres bemærkninger videre
til kvæstorerne, så de eventuelt kan træffe de nødvendige forholdsregler.

7. Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen.

8. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)
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8.1. Aftalen EU/Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde (A7-0018/2011)
(Ordfører: Eva Joly) (afstemning)

8.2. Aftale mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge (finansieringsmekanismer
for 2009-2014 og indførsel i EU af visse former for fisk og fiskevarer for 2009-2014)
(A7-0372/2010) (Ordfører: Maria Eleni Koppa) (afstemning)

8.3. Aftale om visse aspekter af lufttrafik mellem Det Europæiske Fællesskab og
Den Føderative Republik Brasilien (A7-0004/2011) (Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău)
(afstemning)

8.4. Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget
Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende
regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 (A7-0007/2011)
(Ordfører: Wim van de Camp) (afstemning)

8.5. Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schweiz'
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne
(A7-0008/2011) (Ordfører: Carlos Coelho) (afstemning)

8.6. Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EF og Schweiz om fastsættelse af,
hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en
medlemsstat eller i Schweiz (A7-0013/2011) (Ordfører: Monika Hohlmeier)
(afstemning)

8.7. Aftale EU-Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere
af almindeligt pas (A7-0011/2011) (Ordfører: Monica Luisa Macovei) (afstemning)

8.8. Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for
indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas (A7-0010/2011) (Ordfører:
Ioan Enciu) (afstemning)

8.9. Gennemførelse af servicedirektivet (A7-0012/2011) (Ordfører: Evelyne
Gebhardt) (afstemning)

8.10. Buspassagerers rettigheder (A7-0020/2011) (Ordfører: Antonio Cancian)
(afstemning)

8.11. Præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A7-0287/2010
(Ordfører: Martin Callanan) (afstemning)

8.12. Forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse
(A7-0021/2011) (Ordfører: Klaus-Heiner Lehne) (afstemning)

8.13. Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som
følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (A7-0001/2011)
(Ordfører: Ivo Belet) (afstemning)

– Efter afstemningen om betænkningen af Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011) og før
afstemningen om betænkningen af Ivo Belet (A7-0001/2011):
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Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne have ført til
protokols, at afstemningen fandt sted umiddelbart efter den foregående afstemning, og
jeg vil derfor gerne have ført til protokols, at jeg stemmer imod. Selv om jeg ikke kunne
stemme, stemmer jeg imod.

Jeg vil også gøre Parlamentet opmærksom på, at dette beslutningsforslag om EU-patentet
afhænger af en afgørelse fra Domstolen, som forventes den 8. marts. Jeg ville derfor foreslå,
at Parlamentet udsatte afstemningen om EU-patentet, til Domstolen har afsagt dom om
spørgsmålet om kompetence med hensyn til sprogreglerne.

Jeg vil gerne have dette ført til protokols.

– Før afstemningen om ændringsforslag 33:

Ivo Belet (PPE).   – (EN) Fru formand! Dette er et mundtligt ændringsforslag om
kompensation til landmænd, og jeg vil gerne takke fru Rivasi for initiativet. Det lyder
således: "Kommissionen skal senest i marts 2012 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet
en rapport om hensigtsmæssigheden af en kompensationsmekanisme for landmænd, hvis
levnedsmidler er blevet radioaktivt forurenet ud over de maksimalt tilladte niveauer og
ikke kan sælges. Denne mekanisme bør bygge på princippet om, at forureneren betaler.
Rapporten skal eventuelt ledsages af et lovgivningsforslag om oprettelsen af denne
mekanisme". Dette er et fælles forslag fra fem politiske grupper.

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag)

Formanden.   – Afstemningstiden er afsluttet.

9. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru formand! Servicedirektivet, som trådte i kraft i
december, har til formål at åbne markedet for tjenesteudbydere i EU og fjerne alle
protektionistiske barrierer, vilkårlige hindringer og diskriminerende regler.

Under alle omstændigheder har Europa-Parlamentet altid fastholdt, at dette direktiv ikke
må gøres til påskud for en farlig deregulering og liberalisering af sektoren, så det skader
arbejdstagernes rettigheder. Oprindelseslandsprincippet, som blev kritiseret for at bane
vej for social dumping, blev forkastet og erstattet af bestemmelseslandsprincippet.

Jeg stemte for denne betænkning, fordi den, hvad angår medlemsstaternes gennemførelse
af det pågældende direktiv, lægger særlig vægt på ubegrundede forsinkelser og forsømmelser
samt en række spørgsmål vedrørende dets fortolkning og anvendelse. Jeg vil slutte her, da
det er ret svært at tale under disse forhold.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru formand! Udviklingen af det europæiske marked for
tjenesteydelser spiller en helt central rolle i stimuleringen af økonomisk vækst i EU. Derfor
er det meget glædeligt, at Europa-Parlamentet nøje undersøger, hvordan servicedirektivet
gennemføres. Yderligere foranstaltninger med henblik på at støtte en hensigtsmæssig
udvikling af det europæiske marked for tjenesteydelser er ligeledes vigtige. Vores
altoverskyggende mål var at fremme udbuddet af tjenesteydelser i hele Europa. Derfor ser
vi med bekymring på, at nogle af medlemsstaterne viser en tendens til at vedtage og anvende

47Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



love, som på ingen måde kan begrundes i direktivets bestemmelser. På denne måde opstilles
kunstige barrierer for tjenesteudbydernes virksomhed.

På nuværende tidspunkt bliver hele 90 % af de nye arbejdspladser skabt i servicesektoren.
Derfor mener jeg, at et effektivt fungerende direktiv er en nødvendig betingelse for
udviklingen af det indre marked og en central opgave for europæisk økonomi. Jeg glæder
mig således over, at vi begynder at se eksempler på målbare resultater af direktivet, f.eks.
i form af det store antal anmeldelser af lovændringer, som vi får fra medlemsstaterne.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Fru formand! Jeg stemte med stor overbevisning imod
vedtagelsen og anvendelsen af servicedirektivet, også kendt som Bolkestein-direktivet.
Formålet med direktivet skulle have været at skabe større konkurrence i Europa ved at
bidrage til små og mellemstore virksomheders udvikling.

Men desværre var det egentlige formål tilsyneladende at angribe og få vores små og
mellemstore virksomheder ned med nakken. I Italien er der sektorer, som repræsenterer
en reel styrke, f.eks. strandkoncessioner, hvor ejerne har investeret alt, hvad de ejer, og ydet
store ofre. Nu har de, takket været dette direktiv, tabt det hele.

Dette er ikke det system, vi bør indføre, med et bureaukratisk Europa og store virksomheder
og multinationale selskaber, som vil invadere Italien og udkonkurrere vores virksomheder.
Det kan vi ikke tillade, og jeg vil stå skulder ved skulder med de små og mellemstore
virksomheder og forsvare dem, så vi bevarer vores traditioner og Italiens styrke.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Fru formand! Det nugældende servicedirektiv kræver, at
alle EU-lande fjerner bureaukratiske hindringer og gør livet nemmere for iværksættere.
Imidlertid kniber det med gennemførelsen af direktivet. De største problemområder er
den manglende overholdelse af direktivets anvendelsesområde, forsinkelser med oprettelsen
af kvikskranker, mangler i det administrative samarbejde og forskelle i den gensidige
evaluering. I den betænkning, jeg har støttet, anses det for meget vigtigt, at der hurtigt
oprettes kvikskranker. Her vil man kunne tage sig af alt, hvad der kræves, i forbindelse med
grænseoverskridende tjenesteydelser, herunder let forståelige oplysninger om formaliteter
og administrative procedurer i et bestemt land. Tjenesteydelser udgør op til 40 % af EU's
bruttonationalprodukt. Fjernelsen af unødige hindringer og forsinkelser kan yde et betydeligt
bidrag til at øge konkurrenceevnen og skabe nye arbejdspladser.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Fru formand! Jeg mener, at evalueringen af
servicedirektivet har givet os en fremragende lejlighed til at undersøge, om dette direktiv
rent faktisk fremmer udviklingen i servicesektoren, og om direktivets bestemmelser
gennemføres korrekt i medlemsstaterne. For at der kan være enighed i alle faser af direktivets
gennemførelse er det vigtigt, at offentlige tjenesteydelser ikke er omfattet af direktivet, men
at det sikrer sociale rettigheder og overholder de arbejdsretlige krav.

Det står klart, at Kommissionen og medlemsstaterne skal forbedre deres indsats for at
oprette kvikskranker i medlemsstaterne. Der skal afsættes tilstrækkelige midler til dette for
at sikre, at disse skranker giver let tilgængelig information af høj kvalitet.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Helt tilbage fra starten af EU har der hersket
en misforståelse med hensyn til, hvad vi mener med et frit marked for varer og
tjenesteydelser.

Da mine vælgere stemte for EF-medlemskab i 1975, opfattede de det fælles marked som
en gensidig anerkendelse af produkter. Hvis man kan sælge en flaske mineralvand i Det
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Forenede Kongerige, bør man have lov til at sælge det samme vand i Frankrig, Tyskland
og Italien og omvendt. I praksis opdagede de, at det betyder standardisering – at
"mineralvandet skal indeholde følgende mineraler, men må ikke indeholde nogen af disse",
og at "mængden ikke må være større end x og mindre end y" osv. Derfor kan man opleve,
at et produkt, som slet ikke var beregnet til eksport, kan blive ulovligt i selve
oprindelseslandet.

Det er noget, vi har set gang på gang, både med varer og med tjenesteydelser. I stedet for
at øge forbrugernes udvalg, begrænser vi det, ofte som følge af én bestemt producent et
sted i EU, som tilfældigvis i forvejen opfylder en mængde specifikationer, og som ser
EU-lovgivningen som en måde at eksportere sine omkostninger til konkurrenterne på. Det
er grunden til, at vores andel af det globale BNP fortsat reduceres, og den måde, hvorpå
mit land har bundet sig på hænder og fødder og er endt som en trang og begrænset regional
blok.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg kan huske, hvor kontroversielle mange af
elementerne var, da servicedirektivet endelig blev godkendt i Parlamentet i det sidste mandat.
Personligt, som ordfører for betænkningen om handel og tjenesteydelser, husker jeg også
den voldsomme polemik, da jeg talte om nødvendigheden af at liberalisere mange
tjenesteydelser – finansielle tjenesteydelser, sundhedsydelser, uddannelsesydelser,
vandforsyningsydelser – for at give forbrugerne flere valgmuligheder og bedre ydelser, i
stedet for at holde sig til udtjente gamle statsmonopoler, hvor skatteydernes penge ofte
ikke var nok til at finansiere dem.

Her har vi denne definition af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som om de
principper, som giver os fantastiske valgmuligheder, når det gælder supermarkeder og
andre former for tjenesteydelser, ikke gælder for vand, uddannelse og sundhed. Det er på
tide, at vi lægger den 30 år gamle politik bag os, hvor visse ting kun kunne ydes af staten.
Konsekvensen var, at de var underfinansieret, og servicen var dårlig. Lad os bevæge os hen
imod større liberalisering af tjenesteydelser i hele EU og i hele verden.

ENBetænkning: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne forklare, hvorfor et flertal i
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har undladt
at stemme om dette direktiv. Det er godt, at vi har truffet en afgørelse, og at handicappedes
rettigheder respekteres. Dette gælder dog kun på længere distancer. Mange af de øvrige
punkter er ikke værdige til et EU-direktiv. Fordi direktivet f.eks. kun gælder for rejser på
over 250 km, er der mange lande, hvor det ikke gælder. Cypern, Malta og Luxembourg
har ingen rettigheder, og det samme gælder for andre medlemsstater, som ikke har busruter
på over 250 km. Fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser er et af Europas
centrale principper. Nu er det de fattigste passagerer, som ikke får beskyttelse, fordi der er
medlemsstater, som ikke har en ordning for passagerrettigheder. Derfor har vi undladt at
stemme. Der er visse positive aspekter, men også mange negative, og det er grunden til, at
vi undlader at stemme.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru formand! Det forordningsforslag, som Kommissionen
fremsatte i 2008, har til formål at indføre nye rettigheder på EU-plan til beskyttelse af
buspassagerer, som svarer til de rettigheder, der gælder ved andre transportformer, hvorved
man sikrer ensartede konkurrencevilkår mellem transportvirksomhederne og de forskellige
transportformer i de forskellige medlemsstater. Det krævede lange, vanskelige forhandlinger
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med Rådet, og en samrådsprocedure, før vi nåede frem til den tekst, som vi har stemt om
i dag.

Den endelige tekst kan betragtes som et meget tilfredsstillende og afbalanceret kompromis,
da det hermed lykkes at sikre passagerrettighederne uden samtidig at pålægge
transportvirksomheder tunge byrder – idet vi ikke må glemme, at transportvirksomheder
fortrinsvis er små og mellemstore virksomheder.

Resultatet af samrådsproceduren kan med rimelighed anses for en succes for
Europa-Parlamentet, eftersom nogle af vores hovedkrav blev indarbejdet vedrørende
anvendelsesområdet, grundlæggende passagerrettigheder uanset rutens længde, undtagelser
og endelig bestemmelser vedrørende ulykker, aflysninger og forsinkelser med passende
former for tilbagebetaling, assistance og erstatning til passagererne.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Fru formand! En ny sæson af rettigheder står for døren, men
disse rettigheder kunne have været mere omfattende. Vi må være klar over, at denne
foranstaltning slet ikke tager højde for de mest sårbare gruppers rettigheder, dvs.
handicappede, pensionister og bevægelseshæmmede, ved distancer på under 250 km.

Hvis det er korrekt, at der indføres ensartede kvalitetsstandarder, er det lige så korrekt, at
det medfører alvorlige begrænsninger af antallet af berørte passagerer, når man udelukker
lokal transport. En gennemførelse over de næste fire år vil give branchen mulighed for at
forberede sig så godt som muligt, men vi bliver også nødt til at overvåge oprettelsen af
håndhævelsesorganerne.

Resultatet af denne proces udgør en sejr for Parlamentet og er et positivt tegn på vores
lydhørhed over for borgernes behov. Et kompromis indebærer dog altid moderering – og
i dette tilfælde indrømmelser – af Parlamentets formål. Grundlæggende har vi vist, at vi er
gode til at fortolke behov i modsætning til Rådet, som har vist, at det kun repræsenterer
interesser.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Fru formand! Jeg vil gerne rose hr. Cancian for hans
fremragende indsats med færdiggørelsen af denne foranstaltning.

Jeg vil tillade mig at være uenig i hr. Mastellas udtalelse om, at denne foranstaltning udgør
en stor sejr for borgerne. Det kan ikke undgå opmærksomheden, at borgerne kun beskyttes,
hvis de rejser over 250 km. i bus. Hvor er beskyttelsen af de europæiske borgeres rettigheder,
hvis – som fru Meissner allerede har påpeget – hele stater som Cypern, Luxembourg og
Malta ikke er omfattet af denne beskyttelse?

Af disse årsager har vores gruppe undladt at stemme. Vi stemte ikke imod betænkningen,
fordi nogle rettigheder er beskyttet, f.eks. handicappedes og bevægelseshæmmedes. Derfor
undlod vi at stemme. Hvad resten angår, vil vi anmode om, at spørgsmålet tages op igen
så snart som muligt, så der kan indføres reel beskyttelse af borgerne.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne sige, at det
er fremragende og vigtigt, at vi bekymrer os om borgernes rettigheder. Når der tales om
rettigheder, må vi huske på, at der følger forpligtelser med, og der er således ingen rettigheder
uden forpligtelser.

Der er en masse godt og positivt at sige om betænkningen om buspassagerers rettigheder.
Vi må også huske på, at europæiske busselskaber er meget forskellige. I Finland er der f.eks.
mange små familievirksomheder, og det er spørgsmålet, om vi skal blive ved med at bebyrde
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disse små virksomheder med udgifter og forpligtelser, da de kæmper for at få deres
virksomheder til at give overskud.

Her kan jeg sige, at vi har udvist fleksibilitet på forskellige måder, og at der er taget højde
for forskellige passagerers rettigheder. Anerkendelsen af handicappedes behov skaber altid
en klar merværdi. Det er meget vigtigt, at vi sikrer, at handicappede og bevægelseshæmmede
bliver bedre i stand til at rejse og i det hele taget komme rundt, og at der tages større hensyn
til deres behov. Dette er godt, men som jeg sagde tidligere, er dette spørgsmål en smule
inkonsekvent, for når vi taler om rettigheder og forpligtelser, er det også vigtigt at sikre, at
omkostningerne ikke bliver for høje for de små virksomheder i bustransportsektoren.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg stemte for denne forordning, selv om
jeg slet ikke synes, den er vidtrækkende nok. Men det er en start, og sommetider tager vi
kun småbitte skridt her i Parlamentet og i EU. Det er det, vi har gjort i dag.

Det er uheldigt, at der er nogle medlemsstater, som ikke er omfattet af denne forordning,
og at den kun gælder ved rejser på over 250 km. Jeg ville bestemt have foretrukket
ALDE-Gruppens forslag, hvorefter passagerrettigheder ville gælde for rejser af langt kortere
varighed. Det glæder mig dog at se, at nogle af de grundlæggende rettigheder i forordningen
gælder for passagerer på kortere distancer. Disse rettigheder gælder især for handicappede
eller bevægelseshæmmede. Nogle af disse rettigheder omfatter adgang til transport uden
forskelsbehandling og handicaprelateret uddannelse af busselskabernes personale.

Desværre har medlemsstaterne en dispensationsperiode på op til 10 år, og selv om mindre
virksomheder har brug for god tid til at efterkomme forordningen, vil jeg anmode og
opfordre medlemsstaterne til at forsøge at sikre, at forordningen efterkommes så snart
som muligt.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg er stærk fortaler for
passagerrettigheder og især øgede rettigheder til handicappede.

Jeg er ikke særlig glad for det kompromis, der er indgået. I modsætning til min kollega ville
jeg have foretrukket en grænse på 200 km, da dette havde givet Irland mulighed for at
fritage landområder i min valgkreds. Jeg tænker her på dele af det nordlige og vestlige
Donegal, Mayo og naturligvis Galway. De fleste landområder ligger over grænsen på 250
km. Det niveau af erstatningsrettigheder, som ønskes, er urimeligt i forhold til de ydelser,
der er typiske for landområder.

Jeg vil også gerne nævne de omkostninger, først og fremmest til forsikringer, som kan
medføre, at aktører må forlade markedet. I mange tilfælde er der ingen alternative offentlige
transportmidler.

Vi er selvfølgelig nødt til at acceptere den beslutning, der er truffet i dag, og forhåbentlig
kan dispensationsperioden give dem, der ligger uden for grænsen på 250 km, mulighed
for at tilpasse sig.

Selv om jeg er principielt enig, var jeg derfor nødt til at undlade at stemme af ovennævnte
grunde.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Fru formand! Hvert år rejser over 70 mio. passagerer i
Europa med bus. Det er på tide, at der indføres en forordning til beskyttelse af
passagerretigheder på samme måde som for luft-, sø- og jernbanetransport. Passagererne
får 12 grundrettigheder, der gælder for alle distancer. Herudover vil de ved rejser på over
250 km have ret til erstatning for forsinkelser, assistance i tilfælde af ulykke eller død,
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erstatning for mistet eller beskadiget bagage og bedre oplysninger. Især for de små lande
er minimumgrænsen på 250 km dog temmelig voldsom. Jeg kan tilslutte mig, at
bevægelseshæmmede passagerer får ret til særlig assistance, som det allerede gælder inden
for lufttransport. Jeg vil uden tvivl støtte en fremtidig indførelse af en fælles forordning,
der samler de eksisterende forordninger om passagerrettigheder inden for diverse
transportsystemer, da det vil gøre hele systemet med passagerrettigheder langt mere klart.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Passagerrettigheder inden for bustransport,
som er almindeligt anvendt i EU, kræver klare juridiske ordninger, som det ses inden for
luft-, jernbane- og søtransport. Jeg anser den endelige tekst til den foreslåede forordning
for et tilfredsstillende kompromis. Jeg glæder mig især over vedtagelsen af de 12
grundlæggende passagerrettigheder, der gælder for alle passagerer inden for denne
transportform, uanset distance. Jeg glæder mig især også over, at handicappedes og
bevægelseshæmmedes særlige behov anerkendes og tages i betragtning. Sikring af retten
til erstatning for bortkomst eller beskadigelse af en kørestol eller andre
handicaphjælpemidler og uddannelse af busselskabernes personale i handicaptransport
bliver vigtige redskaber i bekæmpelsen af forskelsbehandling og social udstødelse af disse
befolkningsgrupper.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg har stemt for betænkningen, fordi den udgør
en vigtig forbedring af den gældende situation. Det er lykkedes os at finde frem til en
afbalanceret løsning, der beskytter buspassagerers rettigheder og sikrer små og mellemstore
virksomheders fortsatte eksistens. Forordningen omfatter rejser på over 250 km og giver
buspassagerer ret til erstatning, hvis deres rejse aflyses, er overbooket eller bliver mere end
to timer forsinket. Busselskaber er ofte små eller mellemstore virksomheder, som ville blive
bragt på fallittens rand, hvis de blev udsat for mange erstatningskrav. Et af forordningens
heldige elementer er, at den sikrer, at erstatningerne ikke tager overhånd. Hvad angår
distancen på over 250 km, er der ingen grund til, at vi ikke skulle lade den nye lovgivning
træde i kraft for derefter at se på, hvordan den kan forbedres.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Fru formand! Først vil jeg gerne rose ordføreren, hr.
Cancian, for det dokument, vi har vedtaget i dag, som er et meget tilfredsstillende og
afbalanceret kompromis. Det er lykkedes at sikre passagerrettighederne uden samtidig at
lægge en tung byrde på transportvirksomhederne, som for størstedelens vedkommende
er små og mellemstore virksomheder. EU-borgerne vil kunne føle sig bedre beskyttet. Med
denne aftale forbedres også rejsevilkårene for handicappede og bevægelseshæmmede.
Desuden fastlægges der klare regler for skadeserstatning og tilvejebringelse af assistance.

Jeg tror, den vil være et vigtigt bidrag til forbedringen af forholdene for vores borgere, når
de rejser, og vil give dem større retssikkerhed i tilfælde af ulykker og andre uforudsete
begivenheder.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Fru formand! Jeg vil gerne rose hr. Cancian for hans
fremragende indsats og især for det gode resultat, der blev opnået i forligsproceduren med
Rådet. Både hvad angår direktivets anvendelsesområde, og med hensyn til indarbejdelsen
af ca. 12 grundlæggende rettigheder i forslaget, repræsenterer kompromiset et vigtigt skridt
i beskyttelsen af passagerrettigheder.

I forslaget tages der behørigt højde for handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder
og behov, især hvad angår ikkediskriminerende adgang til transport, ret til erstatning i
tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af handicaphjælpemidler, indgivelse og behandling

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA52



af klager, handicaprelateret uddannelse af busselskabers personale og oplysninger under
rejsen.

Det er også lykkedes med den endelige tekst at garantere passagerrettighederne uden
samtidig at lægge pres på busselskaberne, som for de flestes vedkommende er små og
mellemstore virksomheder, der ikke ville kunne klare tunge byrder.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Fru formand! Selv om jeg anerkender, at denne betænkning
indeholder mange positive aspekter – og handicappedes ret til adgang til transport og til
erstatning har min fulde støtte – mener jeg, at ordninger som disse bør indføres af de
nationale regeringer.

Jeg tror også, at den finansielle byrde, der er forbundet med dette forslag, vil være en hindring
for mange transportselskaber. Parlamentet må huske på, at mange busselskaber er
privatejede, er relativt små og er under et stigende økonomisk pres som følge af den store
stigning i brændstofpriserne gennem de seneste 12-18 måneder. For mange private
virksomheder, og bestemt også offentlige transportsystemer, vil yderligere omkostninger
kun resultere i to ting: højere billetpriser for kunderne og færre ruter. Det vil presse mange
i den frivillige sektor – som varetager mange af handicapordningerne – helt ud af branchen.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Fru formand! Det har været en lang rejse frem til dagens
afstemning om denne betænkning, så jeg vil gerne gentage mine kollegers komplimenter
til hr. Cancian, som har kæmpet så vedholdende for at bringe os hertil. Alle transportformer
har nu omsider fået deres egen forordning om passagerrettigheder. Jeg tror, at det næste
skridt er at udarbejde en passende konsolideret retsakt, som samler alle disse forskellige
forordninger.

Anvendelsesområdet er rimeligt, selv om vi forhandlede os frem til det ud fra andre
præmisser, men det er bestemt positivt, at det lykkedes os at inddrage alle medlemsstater
bortset fra to, og at mange klausuler blev gjort obligatoriske, også for distancer på under
250 km, samtidig med at vi opgav andre former for erstatning.

Under forhandlingen her til formiddag udtalte nogle af medlemmerne, at der ikke var
sørget for en passende beskyttelse af bevægelseshæmmede passagerer, men dette er heldigvis
blevet gendrevet i de sidste indlæg. Tværtimod er denne beskyttelse et stort fremskridt, der
gør dette kompromis mere civiliseret, og det bør vi være stolte af.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Fru formand! Jeg stemmer imod dette dokument, fordi retsakten
i dens aktuelle udformning ikke garanterer ligebehandling af passagererne. Der er ingen
sammenligning med andre transportformer og heller ikke med passagerer i forskellige
stater. Som følge heraf er flere små EU-lande ikke omfattet af forordningens
anvendelsesområde. Retsakten fungerer kun delvist i flere andre medlemsstater.

Problemet vedrørende busrejser over grænserne er heller ikke løst. Busser anvendes af
lavtlønnede og unge, herunder studerende og skolebørn. Derfor er det ikke acceptabelt,
at gennemførelsen udskydes til senere.

Betænkning: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Fru formand! Der er indgået kompromis mellem forslag
stillet af Kommissionen og Parlamentets Udvalg om Industri, Forskning og Energi og
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed med hensyn til erhvervskøretøjer
og emissionsstandarder, hvorved sidstnævnte for disse køretøjer nedbringes fra 203 g til
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147 g/km over en periode på 10 år. Den nye emissionsstandard, som er indført, er
acceptabel set fra producenternes og brugernes synsvinkel og er vigtig set i forhold til
brugernes omkostninger som følge af højere priser for sådanne køretøjer. Disse brugere
består primært af små og mellemstore virksomheder, handlende og familievirksomheder,
og vi har netop i denne mødeperiode drøftet EU-instrumenter, der har til formål at yde
finansiel støtte til små og mellemstore virksomheder. Et af målene på dette område er at
mindske hindringerne for små og mellemstore virksomheders vækst. Vi håber ikke, at
øgede omkostninger for bilparker bestående af lette erhvervskøretøjer som følge af
emissionsgrænser og højere produktionsomkostninger vil blive en væsentlig hindring. I
2014 vil vi kunne kontrollere, om principperne bag forordningen er blevet gennemført
korrekt.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Fru formand! Det er lykkedes Europa-Parlamentet at nå et
ambitiøst, langsigtet mål på trods af modstand fra Rådet og Kommissionen, således at der
indføres en begrænsning på CO2-emissioner fra små varevogne til maksimalt 147 g/km i
2020. Denne ambitiøse, men realistiske grænse kan nås ved brug af innovativ
miljøteknologi. Køretøjerne bliver betydeligt renere, men små og mellemstore virksomheder
vil stadig have råd til dem. Dette var især vigtigt for os, da det ikke vil gavne klimaet, hvis
prisen på nye køretøjer er en forhindring, som medfører, at de gamle varevogne ikke
kommer væk fra vejene og navnlig bliver ved med at belaste miljøet. Det glæder mig, at vi
har stemt om dette forslag i dag og vedtaget det med overvældende flertal.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Fru formand! Vi har netop stemt om en betænkning med titlen
"fastsættelse af præstationsnormer for lette erhvervskøretøjer". Som så meget anden
EU-lovgivning er det en omstændelig titel til et reelt spørgsmål. Hvis jeg må oversætte, er
lette erhvervskøretøjer naturligvis varevogne, og præstationsnormer betyder
brændstofemissioner, som afhænger af det brændstof, der forbrændes.

Vi har jo alle bemærket de stigende brændstofpriser på tanken, men for enmandsfirmaer
som bygningshåndværkere, blikkenslagere og tømrere er deres varevogn en kritisk udgift
for forretningen. De vil have brændstofeffektive køretøjer, og brændstofeffektivitet har
altid været en vigtig faktor, når de skal træffe købsbeslutninger.

I forbindelse med produktionen på General Motors-fabrikken i Luton i min valgkreds har
jeg også set, at den innovation, som kræves til forbedringer, kommer fra gulvet.

Der er nogle, som tror, at når der opstilles mål her i Europa-Parlamentet, vil man også nå
disse mål. Sandheden er dog, at opnåelsen af disse mål vil betyde, at innovationen kommer,
hvad enten den kommer fra varevogne eller på anden måde, og den vil komme fra
forbrugernes krav og producenternes forbedringer og ikke kun fra EU-lovgivning.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Fru formand! Jeg var ked af, at jeg ikke kunne overvære denne
forhandling, men jeg havde andre møder på dette tidspunkt. Så tak fordi jeg får mulighed
for at sige et par ord nu.

(EN) I 2020-strategien har vi lagt stor vægt på især vedvarende energi, og det er helt korrekt.
Af lige så stor betydning for opnåelsen af vores mål er dog energieffektivitet, især i
forbindelse med motorkøretøjer – private såvel som erhvervskøretøjer.

Erhvervskøretøjer kører dagligt på vejene og kører lange distancer. Med et direktiv som
dette kan vi bidrage til overholdelsen af 2020-strategien med hensyn til
brændstofeffektivitet, da det vil tvinge konstruktørerne til at producere mere
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brændstofeffektive motorer, og skønt omkostningerne måske er store på kort sigt, er
besparelserne i km/l enorme, også i forhold til miljøet.

Betænkning: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Fru formand! Vi har modtaget et forslag til Rådets
afgørelse, som bemyndiger en forstærket samarbejdsprocedure for skabelse af fælles
patentbeskyttelse. Grunden er, at nogle medlemsstater, herunder Italien og Spanien, ved
en række lejligheder protesterede mod vedtagelsen af det planlagte system med oversættelse
til tre sprog, som ville ende med at blive virkelig diskriminerende, da det er et groft brud
på princippet om ligestilling af alle officielle sprog i EU.

På trods af de mange hidtidige forhandlinger og formiddagens afstemning ser denne
forordning ikke ud til at kunne vedtages enstemmigt. Der kan imidlertid være retlige og
institutionelle fordele forbundet med at vente på den snarlige udtalelse fra Domstolen,
som ikke blot kunne afklare talrige tekniske aspekter ved den fælles patentbeskyttelse, men
også belyse de jurisdiktionsmæssige følger heraf. Vi havde ikke valgt at slå ind på den vej,
og derfor stemte jeg imod.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Fru formand! Når man har oplevet debatten her i
parlamentssalen om det europæiske forstærkede samarbejde om en europæisk fælles
patentbeskyttelse, er det svært ikke at sidde tilbage med et lille smil, et overbærende smil,
om munden. Politikere fra visse lande, for hvem deres eget sprog er det vigtigste her i
verden, har hævdet, at vi ødelægger det indre marked på dette område ved at gå ind i et
forstærket samarbejde. Det er jo en absurd påstand, al den stund at vi ikke har et indre
marked, når det gælder det fælles patent. Det koster omkring ti gange mere at opnå patent
i EU end i USA, og det svarer til en årlig omsætning på 250 millioner EUR for vores
virksomheder. Derfor er det godt, at vi endelig fik stemt et forstærket samarbejde hjem i
dag, således at visse lande ikke længere kan spænde ben. Nok er nok! Vi er ikke i mål, men
på én dag har vi allerede i dag taget et større ryk, end vi har gjort i de sidste ti år.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Fru formand! Vi har ført forhandlinger om skabelse af et
fælles patentbeskyttelsessystem i over 20 år på europæisk niveau. Det nuværende meget
indviklede system til registrering af patenter, som er tidskrævende og dyrt sammenlignet
med det amerikanske system, gavner bestemt ikke europæiske iværksættere. Patenter spiller
en væsentlig rolle for en moderne økonomis udvikling og vækst og støtter den
videnskabelige forskning. Eftersom de globale markeder bliver stadig mere
konkurrenceprægede, kan vi ikke tillade os at udsætte afgørelsen herom længere. Vi skal
derfor fremskynde arbejdet med skabelse af et fælles patentmarked. På trods af vores støtte
til tanken må vi ikke imidlertid ikke se bort fra, at mange spørgsmål, herunder sprog, er
kontroversielle. Vi bør derfor afgjort tilsigte at bekæmpe diskrimination mod de mindre,
ofte fattigere medlemsstater med små befolkninger.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Fru formand! Vi lever i et marked, hvor vores virksomheder
drives ud fra global konkurrence. Den egentlige grund til reformen af sprogordningen for
patenter er ifølge Kommissionen at reducerede de oversættelsesrelaterede omkostninger
af hensyn til vores konkurrenceevne på de markeder, hvor vi konkurrerer med USA, især
i Asien.

Man spørger sig selv, om det ikke ville have været mere effektivt at beskrive et patent på
bare ét sprog. Det ville virkelig hjælpe vores virksomheder med at konkurrere på det globale
marked. Desuden er det velkendt, at der i dag findes to retssystemer i Europa med forskellige

55Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



karakteristika og regler. Det ville efter min mening have været bedre at starte med at
harmonisere dem.

Endelig er et forstærket samarbejde ikke blot i strid med EU's ånd, men også skadeligt for
det indre marked. Det forårsager nemlig geografisk segmentering og
konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne, hvorved nogle medlemsstater afgjort
ender med at være dårligere stillet end andre.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Fru formand! Mens jeg på den ene side glæder mig over, at
Europa efter mange år har givet sig selv et så vigtigt redskab som patentet, hvorved EU
endelig bliver i stand til at konkurrere på lige fod med andre territoriale organisationer,
må jeg også give udtryk for min beklagelse over, at resultatet er opnået på bekostning af
andre områder, f.eks. Italien, som altid har været fortaler for at styrke Unionens rolle.

Beslutningen om at udstede et patent på bare ét af Patentkontorets tre arbejdssprog vil
faktisk skabe ulighed mellem virksomheder i Italien og i de lande, hvis sprog indgår i den
foreslåede sprogordning. Jeg vil gerne minde om, at jeg for nogle måneder siden stillede
et spørgsmål til Kommissionen om at forsvare brugen af det italienske sprog. I mellemtiden
har 25 ud af 27 lande accepteret ordningen, hvorfor jeg afholdt mig fra at stemme.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Fru formand! Ingen er tilfreds med de nuværende løsninger
på problemet med patentbeskyttelse i EU og medlemsstaterne. Indførelsen af et fælles
patentbeskyttelsessystem er derfor afgørende både for økonomierne i medlemsstaterne
og økonomien i EU som helhed. Det nye system skal især bidrage til at stimulere
videnskabelig forskning og innovation. Indførelsen af et relativt enkelt system baseret på
en ganske vist kontroversiel standardformular med brug af tre sprog, selv om der har været
talt om at brug ét eller mange sprog, hvor der oversættes til ansøgerens modersmål, er et
vigtigt skridt.

Det vil især være vigtigt for små og mellemstore virksomheder, hvoraf mange ikke har
tilstrækkelige finansielle ressourcer til at ansøge om patenter. Jeg håber, det vil vise sig at
være et afgørende skridt hen imod at få sat skub i den gruppe smv'er, vi tit omtaler som
"passive innovatorer" Vi drøfter tit, specielt i Udvalget om Industri, Forskning og Energi,
hvordan vi tilskynder netop denne gruppe virksomheder til at præsentere innovationer
og patentere egne opfindelser. Vi vil gerne have denne forordning til at mobilisere disse
smv'er og yde bedre beskyttelse af patenterede opfindelser i EU.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Fru formand! Jeg stemte for hr. Lehnes betænkning,
hvorved Europa-Parlamentet billiger forstærket samarbejde om skabelse af en fælles
patentbeskyttelse i EU. Ikke et øjeblik for tidligt! Tyve års indsats for at opnå et resultat og
nå det punkt, hvor vi konkret gør noget for europæiske små, mellemstore og store
virksomheder, som længe har ventet på dette væsentlige konkurrenceevne- og vækstredskab.

Ved at sige ja til forstærket samarbejde viser Europa-Parlamentet jo, hvor interesseret det
er i denne specielle forstærkede samarbejdsprocedure, der jo nu anvendes for anden gang,
men det udsender også et meget positivt og meget specifikt signal om at fremme innovation
og konkurrenceevne i vores virksomheder. Som nævnt har 25 af de 27 medlemsstater
valgt at indlede denne forstærkede samarbejdsprocedure for at skabe en fælles
patentbeskyttelse i EU. Jeg undervurderer ikke de vanskeligheder, nogle af vores
medlemsstater fortsat oplever, men lad os komme videre og sætte et eksempel. Det er,
hvad virksomhederne forventer.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Jeg afholdt mig fra at stemme,
fordi jeg ser beslutningen om at skabe en fælles patentbeskyttelse gennem forstærket
samarbejde som endnu en fiasko for Rådet. Der er kun enighed blandt ni medlemsstater,
og i dokumentet erkendes det, at målene ikke kan nås inden for et rimeligt tidsrum.
Konkurrenceevne? Effektivitet?

Desuden afventer vi stadig Domstolens udtalelse om jurisdiktion med hensyn til
bestemmelserne om sprog. Rådet burde have bestræbt sig på at nå en fælles holdning og,
i lyset af antallet af registreringer og det anvendte sprog i hovedparten af disse, måske også
have arbejdet mere på brug af ét enkelt sprog for at gøre os mere konkurrencedygtige i den
globale sammenhæng.

Medlemsstaternes nationale perspektiv har endnu en gang medført en fragmenteret
beslutning uden klare kriterier for brugen af tre sprog. Hvis vi gennemfører den slags
foranstaltninger, kommer vi aldrig videre med konsolideringen af det europæiske projekt.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Hvis EU skal øge konkurrenceevnen og
blive verdens førende inden for innovation, skal dets kreative potentiale sikres på passende
vis.

EU's patentsystem lider imidlertid af mange mangler, der forhindrer etablering af en fælles
patentbeskyttelse, men også af utilstrækkelig udvikling af det indre marked, som betyder
mindre retlig sikkerhed for opfindere og innovative virksomheder. Etablering af fælles
beskyttelse af opfindelser i alle medlemsstater via en fælles europæisk proces for udstedelse
af patenter på basis af fælles patentregler ville utvetydigt afklare et kompliceret system og
samtidig reducere omkostningerne, især for små og mellemstore virksomheder, som betaler
op til tre gange mere end eksempelvis i USA. Eftersom forsøgene på at skabe fælles
patentbeskyttelse i hele EU ikke har opfyldt forventningerne og i lyset af, at alle retlige
forudsætninger for forstærket samarbejde om skabelse af individuel patentbeskyttelse er
opfyldt, støtter jeg Europa-Parlamentets godkendelse.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Fru formand! Da Antonio Meuccis patent for et
århundrede siden ikke blev anerkendt af den amerikanske telefonindustri, skyldtes det ikke
hans manglende engelsk eller brug af italiensk, men i stedet manglende opfyldelse af en
betingelse, nemlig at han ikke havde råd til at forlænge sit patent i et år til.

I dag befinder vi os også i en paradoksal situation. Helt bortset fra afstemningen mener jeg,
at vedtagelsen af et tresproget patentsystem, som udelukker italiensk, er et tegn på svaghed
i vores regering, dens manglende evne til at blive hørt i europæisk politik og svagheden i
vores politiske system, som frem for alt går ud over forskning og innovation.

Lad os her blot mindes den konkurrenceevneundersøgelse fra december 2010, som viser,
at Italien i de senere år frivilligt har overdraget 4 mia. EUR til andre lande, som har taget
imod vores forskere med åbne arme. Disse forskere har bestemt ikke brug for italiensk
længere, da de har lært engelsk, fransk og tysk og har alle de krævede redskaber til at kunne
indsende deres patentansøgninger, til skade for italienske produkter.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Fru formand! Jeg tager ordet for at forklare, hvorfor
jeg stemte imod betænkningen i dag.

Skabelsen af patentet vil bestemt betyde fordele for patentsystemet i Europa, men resultatet
ville være blevet langt bedre, hvis vi havde fulgt en anden procedure.

Brugen af forstærket samarbejde er efter min mening absolut en blindgyde.
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Faktisk er den nuværende procedure blot den seneste fase i den mangeårige tilpasning af
patentet i EU, der historisk strækker helt tilbage til 1990, og som kun 12 medlemsstater
har anmodet om.

Jeg stemte imod beslutningen, fordi den ikke er kompatibel med artikel 20, stk. 2, i traktaten.
Kommissionens forslag etablerer ikke et fælles patent for hele EU's territorium som krævet
i artikel 118, og forstærket samarbejde får negative følger for etablering af virksomheder
og kapitalens frie bevægelighed.

Desuden ville det politisk have været langt mere elegant og lige så bekvemt at vente på
Domstolens udtalelse, der forventes den 8. marts. I lyset af den udtalelse bliver vi
sandsynligvis nødsaget til at revidere vores holdning.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Fru formand! Vi har endnu en gang været vidne til
den italienske regerings manglende evne til at beskytte landets proeuropæiske ry og varetage
dets virksomheders interesser på et så afgørende punkt som vedtagelsen af det europæiske
patent. 25 ud af 27 lande og et altovervejende flertal i Parlamentet støtter et forslag, som
regulerer patentområdet og har reel virkning for de mest innovative virksomheder og dem,
som er stærkest orienteret mod internationale markeder.

Ved at udelukke os fra denne afgørelse udsætter vi de italienske virksomheder for risiko
for ikke at være ordentlig beskyttet i Europa og verden. Det er jo utroligt, at en regering,
som intet gør for at udbrede italiensk kultur i verden, som nedskærer midlerne til kulturelle
institutioner og forsømmer at sætte pris på sproget i det land, der er hjemsted for det største
antal steder på listen over verdens kulturarv, kan blæse på sprogspørgsmålet, mens vores
virksomheder faktisk altid har bedt om, at patenter kun udarbejdes på engelsk, som i dag
er den globale økonomis lingua franca. Imidlertid har vi fået et resultat, som gør det muligt
for alle patentansøgere at ansøge på deres eget sprog.

Der var intet, der tvang hr. Barnier til at forcere dette igennem med en så forhastet
afstemning inden Domstolens udtalelse, der som bekendt fremsættes den første uge i marts
og hovedsagelig vil behandle to afgørende punkter, nemlig brugen af ens nationale sprog
til forsvaret for EU's Patentdomstol og selve legitimiteten af at oprette en patentdomstol.
Vi ved ganske udmærket, at disse vigtige spørgsmål skal løses, før der træffes afgørelse.
Derfor besluttede den italienske delegation fra det demokratiske parti (PD) at afholde sig
fra at stemme.

Seán Kelly (PPE).   – (IT) Fru formand! Dette forslag er bestemt ikke perfekt og skal nok
tages op igen som følge af Domstolens kendelse om nogle uger. Ikke desto mindre anser
jeg det for et skridt i den rigtige retning, og derfor støttede jeg det.

Jeg har deltaget i et antal seminarer om innovation her i Parlamentet. General Electric har
foretaget nogle undersøgelser i EU, ifølge hvilke de fleste mener, innovation vil være den
eneste måde at komme ud af recessionen på. Innovation betyder forskning, udvikling og
nye produkter. Nye produkter skal patenteres, og jo lettere det er, desto bedre. Vi skal
tilsigte et system på tværs af EU, der er lige så let og omkostningseffektivt som det
amerikanske.

Det er vi stadig langt fra at have, men i det mindste forsøger vi dog at bevæge os i den
retning. Derfor støttede jeg dagens forslag.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Fru formand! Jeg afholdt mig fra at stemme ved afstemningen
om Lehne-betænkningen, ikke fordi jeg har indvendinger mod skabelsen af en fælles
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patentbeskyttelse. Tværtimod. Virksomhederne i Flandern har længe råbt op for at få en
sådan ordning. Selve idéen kan man kun være glad for, især ved tanken om, hvor bekostelig
og omstændelig den nuværende procedure er, da der skal ansøges om et særskilt patent i
hver medlemsstat.

Jeg afholdt mig fra at stemme, fordi sprogarrangementerne fortsat ikke er helt afklarede.
Vi må vente og se, i hvilket omfang Kommissionens forordningsforslag giver mulighed
for at bruge officielle sprog ud over engelsk, fransk og tysk. Imidlertid er jeg fortsat af den
opfattelse, at det også skal være muligt at indsende en ansøgning på nederlandsk.

Betænkning: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Kodificeringen af de tidligere nævnte
bestemmelser i gældende tekster vil sammen med de tidligere nævnte ændringer utvivlsomt
medføre den nødvendige afklaring af de retlige bestemmelser for radioaktivitet i
levnedsmidler.

Efter min mening vil det imidlertid i forbindelse med vedtagelsen af Lissabontraktaten være
ønskværdigt med en nyvurdering af retsgrundlaget for forordningsforslaget, som også skal
tage højde for Europa-Parlamentets nye beføjelser inden for beskyttelse af folkesundheden.
Her er jeg enig i, at artikel 168, stk. 4, litra b) i traktaten om den Europæiske Unions
funktionsmåde danner retsgrundlag for forslaget, da foranstaltninger vedtaget på dette
grundlag direkte har til formål at beskytte folkesundheden, hvilket er tilfældet ved (og jeg
citerer) "fastsættelse af maksimalt tilladte niveauer for kontaminering af levnedsmidler og
foder".

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Fru formand! Jeg støtter i det væsentlige de ændringer,
der foreslås i denne tekst, som under alle omstændigheder blot kodificerer tidligere
lovgivning om maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af levnedsmidler
og foder.

Vi glemmer og ser lidt gennem fingre med, at vi taler om affald fra kernekraftuheld. Det
betyder, at vi fortsat skal holde nøje øje med risiciene ved kernekraftværker og den
kendsgerning, at de er konsekvenserne af de rådne og giftige resultater af det, vi insisterer
på at udvikle i visse stater. Det er derfor en foranstaltning, som skal inspirere os alle til at
være så årvågne som mulig.

Helt konkret mener jeg imidlertid, at der kan gøres mere for at indføre obligatorisk
øjeblikkelig meddelelse, som ville muliggøre samtidig behandling af alle risikofaktorer.
Desuden bør man ikke kunne omgå kravet om at orientere de offentlige myndigheder i
tilfælde af uheld.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Fru formand! Forordningerne til sikring af, at levnedsmidler
ikke er forurenet af radioaktive stoffer, blev indført efter ulykken på kernekraftværket i
Chernobyl. Det er et meget vigtigt spørgsmål, specielt ud fra folkesundheden, men samtidig
et meget vanskeligt tema. Gennemførelse af Lissabontraktaten medfører et behov for
ajourføring af visse forordninger, herunder disse, selv om der er uoverensstemmelse mellem
Kommissionens og Parlamentets forslag mht. retsgrundlaget. Parlamentet citerer artikel 168,
stk. 4, i Lissabontraktaten, mens Kommissionen citerer artikel 31 i Euratomtraktaten. Det
er vigtigt at gentage behovet for at beskytte forbrugerne, men også at fremhæve behovet
for at beskytte landbrugerne, som bør modtage kompensation for de tab, de lider efter et
uheld. Vores forhandling har også vist de store meningsforskelle, der hersker omkring
vurderingen af fremtidige trusler, herunder strålingsniveauerne som følge af uheld eller
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naturlige kilder. Det bør også fremhæves, at en stadig større del af EU's marked udfyldes
af importerede landbrugsprodukter og levnedsmidler fra forskellige dele af verden, da
standarderne for folkesundheden skal opfyldes, herunder sikringen af, at levnedsmidler
ikke er forurenet med radioaktive stoffer.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Fru formand! Indføjelsen af en ny betragtning i forslaget
til kodificering af tre forordninger vedtaget mellem 1987 og 1990 til fastsættelse af
niveauerne for radioaktiv kontaminering i tilfælde af strålingsulykker bibringer en
eksisterende artikel den nødvendige ex post-motivation og begrunder Rådets ret til at udøve
direkte magt ved vedtagelsen af en forordning for prompte at blåstemple de
hasteforanstaltninger, Kommissionen har foreslået.

Jeg er enig med ordføreren, hr. Belet, i, at man ikke kan udskille det fra den artikel, det
henviser til. Under alle omstændigheder skal vi i lyset af Lissabontraktatens nye
bestemmelser afklare, om denne begrundelse er tilstrækkeligt motiv til at forbeholde
gennemførelsesbeføjelserne for Rådet, og om disse beføjelser er tilstrækkeligt defineret og
udformet.

Borgernes interesser i en effektiv forvaltning af situationerne efter en ulykke skal garanteres.
Til de foranstaltninger, der er møntet herpå, hører strømlining af proceduren i tilfælde af
atomulykker og en klar tildeling af en tilsynsførende rolle til Kommissionen, som samtidig
tydeliggør rammerne for dens indsats.

Skriftlige stemmeforklaringer

Henstilling: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i ordførerens holdning vedrørende
den enighed, det kræver at indgå aftalen, nu med nye bestemmelser på linje med målene
for EU's udviklingssamarbejde som skildret i artikel 208 i traktaten om den Europæiske
Unions funktionsmåde. På den anden side mener jeg, at denne strategi var alt for stærkt
fokuseret på kommercielle og økonomiske hensyn og frihandel til skade for en mere udtalt
tilgang til udvikling. Jeg er også glad for de nye bestemmelser, som skulle indgå i den
reviderede aftale, specielt mht. bekæmpelse af fattigdom, effektiv støtte, 2015-målene og
forbindelsen mellem migration og udvikling. Imidlertid stemmer jeg for dette forslag, fordi
jeg opfatter forbindelserne og samhandelen med Sydafrika som afgørende for begge parter.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi
det indeholder vigtige ændringer. Det er glædeligt, at nedrustning bliver et afgørende
element i aftalen, nærmere bestemt på lige fod med demokratiske principper,
menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Det er meget vigtige bestemmelser, som
bidrager til fredsbevarelse og sikkerhed i regionen og til overholdelsen af
menneskerettighederne og udviklingen af demokratiet. Princippet om effektiv støtte (som
mål for udviklingssamarbejdet) og prioritering af transaktioner, der i særlig grad bidrager
til bekæmpelse af fattigdom og til opfyldelse af 2015-målene, er blevet tilføjet til aftalen.

Bemærk venligst, at set med sydafrikanske øjne taler udvidelsen af samarbejdet til mange
nye områder umiskendeligt til den reviderede aftales fordel. Desuden er denne udvidelse
af samarbejdet, som den oprindelige 1999-aftale jo åbnede mulighed for at gennemføre,
noget begge parter ønskede. Det er desuden vigtigt med stor opmærksomhed på det
kommercielle og økonomiske og på et frit marked, som burde bidrage til økonomisk
udvikling af regionen.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Denne reviderede aftale introducerer en
række ændringsforslag, især mht. udviklingen af demokratiske principper og samarbejde
om nedrustning og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. Jeg glæder mig over
initiativet til prioritering af de tiltag, som bidrager til opfyldelse af 2015-målene, nemlig
strategier til fattigdomsbekæmpelse, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene og jobskabelse.
Jeg ser et behov for at starte en tilbundsgående politisk dialog om bekæmpelse af terrorisme
og hvidvaskning af penge, om finansiering af terrorisme og organiseret kriminalitet samt
bekæmpelse af fremstilling og oplagring af og handel med våben. Desuden slår jeg til lyd
for også at fokusere på udviklingssamarbejde med henblik på at forbedre uddannelses- og
sundhedsplejesektorerne. Det var grundene til, at jeg stemte for denne betænkning.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Sydafrika er et land i hurtig udvikling på alle
områder og et land, EU ønsker at fostre et særligt forhold til. På grundlag af den positive
indstilling fra Udviklingsudvalget og godkendelsen i Udvalget om International Handel
støttede jeg underskrivelsen af denne aftale, som vil styrke vores samarbejde med dette
land.

Alain Cadec (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for fornyelsen af samarbejdsaftalen mellem
EU og Sydafrika som ændret i 2009, fordi den giver samarbejdet mellem EU og Sydafrika
en ny dimension. Den oprindelige aftale fra 1999 skabte grundlag for handelssamarbejde,
for at støtte Sydafrika i den økonomiske og sociale overgangsproces, landets økonomiske
integration i det sydlige Afrika og udviklingssamarbejdet. I dag er aftalen blevet udvidet til
følgende områder, nemlig fattigdomsbekæmpelse, udviklingsbistandens effektivitet,
gennemførelse af 2015-målene, kampen for sikkerhed, bekæmpelse af
masseødelæggelsesvåben og terrorisme. Det ser jeg som strategiske samarbejdsfelter i
betragtning af EU's aktive samarbejde med Sydafrika og vores indflydelse i det sydlige
Afrika.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over denne nye aftale,
som tilsigter at øge det bilaterale samarbejde på en række områder. Jeg vil understrege
betydningen af barnets rettigheder, ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af vold mod
kvinder, miljøsamarbejdet, især i forbindelse med klimaændringer, det kulturelle samarbejde,
samarbejdet om narkotikabekæmpelse og hvidvaskning af penge, samarbejdet på
sundhedsområdet og især kampen mod AIDS. Forbindelsen mellem samarbejde og udvikling
bør omfatte strategier med sigte på fattigdomsbekæmpelse, forbedring af leve- og
arbejdsvilkårene og jobskabelse, inddragelse af migranterne i udviklingen af deres hjemland
og samarbejde om kapacitetsudvikling, især inden for sektorerne sundhed og uddannelse,
for at kompensere for de negative konsekvenser som hjerneflugten fra Sydafrika har for
den bæredygtige udvikling i landet. Jeg glæder mig over det øgede samarbejde på disse
mange nye områder og også over de nye bestemmelser om udvikling, som er blevet indføjet
i den reviderede aftale, især med hensyn til fattigdomsbekæmpelse, effektiv støtte,
2015-målene og forbindelsen mellem migration og udvikling.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne henstilling, da jeg støtter
gennemførelsen af nye udviklingsrelaterede bestemmelser i aftalen. Det er som forudset i
Lissabontraktaten vigtigt at sikre en effektiv overvågning fra EU's myndigheders side, så
det bliver muligt at nå målene om bekæmpelse og udryddelse af fattigdom i Sydafrika.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Sydafrika er et land, som har været genstand for interesse,
støtte og respekt siden apartheidens ophør på grund af den måde, det på trods af
vanskeligheder og tilbageslag har formået at sikre en relativt fredelig overgang fra et regime
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overbevist om den hvide races overlegenhed til et demokrati med almindelig valgret. Det
er umuligt at mindes denne overgang uden at nævne Nelson Mandelas inspirerende skikkelse
og den værdighed, venlighed og forsoning, han udviste, og som stadig øver positiv
indflydelse på landet.

I dag kan vi sige, at Sydafrika er en central geopolitisk og geostrategisk aktør i Afrika og et
eksempel for andre lande, som endnu ikke har kunnet frigøre sig fra det diktatur, der
undertrykker dem og holder dem tilbage i deres udvikling. EU har den allerstørste interesse
i at styrke forbindelserne med Sydafrika og etablere gensidigt fordelagtige partnerskaber.
Jeg støtter derfor ændringen af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem EU og
Sydafrika.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Aftalen om handel, udvikling og samarbejde
mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Sydafrika på den anden trådte i kraft
den 1. maj 2004. Selv om denne aftale, som var indgået i Pretoria den 11, oktober 1999,
skulle gælde i en ubegrænset periode, gav den mulighed for en fornyet gennemgang fem
år efter ikrafttrædelsen.

Jeg glæder mig derfor over denne henstilling, som bringer en lang forhandlingsproces til
afslutning. Den reviderede aftale blev jo indgået i Kleinmond den 11. september 2009.
Den vil bane vej for ikrafttrædelsen af en forordning om betydelige ændringer af den
oprindelige aftale, specielt vedrørende nedrustning og ikke-spredning af
masseødelæggelsesvåben og herudover fattigdomsbekæmpelsen ved at opfylde
2015-målene. Hertil kommer mange andre vigtige ændringer.

Selv om jeg er enig med ordføreren i, at handelsinteresser får forrang på bekostning af
udviklingsstrategien, stemmer jeg for denne henstilling, da den repræsenterer endnu et
skridt fremad for EU mht. udviklingssamarbejde, og det vil bidrage til målet om endelig at
få udryddet fattigdom.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Den foreslåede ændring af aftalen om handel,
udvikling og samarbejde med henblik på at indføje en "omfattende tranche til
udviklingsbistand" skal undersøges i lyset af de bestræbelser, EU har gjort for at få Sydafrika
til at indgå en økonomisk samarbejdsaftale, idet man har forsøgt at overvinde kritik og
legitim modstand til både den nuværende aftale om handel, udvikling og samarbejde og
EU's hensigt med fremtidige økonomiske partnerskabsaftaler. Aftalen om handel, udvikling
og samarbejde har skærpet den økonomiske asymmetri mellem de to deltagere til fordel
for EU, da Unionen har øget sin eksport til Sydafrika. EU's politikker om at "liberalisere
udveksling af varer, tjenesteydelser og kapital" har tydeligvis slået fejl.

Det bevidnes af forværringen af kapitalismens økonomiske og finansielle krise.
Konkurrencen er blevet fremmet i stedet for gensidig bistand og vekselvirkning, ved at
man har indført en arbejdsdeling, som har betydet eksport af landbrugsprodukter fra
Sydafrika og eksport af industriprodukter fra EU. De begunstigede er de samme som altid,
nemlig de store EU-magter og deres økonomiske interessegrupper. Følgerne er tydelige,
ikke blot for udviklingslandene, men også for EU-lande såsom Portugal i form af svækkelsen
af produktive sektorer, stigning i afhængigheden af omverdenen, arbejdsløshed, fattigdom
osv.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi den reviderede
aftale indebærer en række interessante ændringer af den originale aftale, på
udviklingsområdet specielt det følgende, idet nedrustning bliver et afgørende element i
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aftalen, mere præcist på lige fod med demokratiske principper, menneskerettigheder og
retsstaten. Princippet om effektiv støtte som mål for udviklingssamarbejdet samt prioritering
af transaktioner, der i særlig grad bidrager til bekæmpelse af fattigdom og opfyldelse af
2015-målene, er blevet tilføjet. Jeg er enig i målet om styrkelse af støtten til Den
Internationale Straffedomstol og dens arbejde med henblik på at gøre en ende på straffrihed
og sikre respekt for international retsforfølgelse. Samarbejdet på migrationsområdet skal
også være genstand for regelmæssig dialog, hvilket i denne sammenhæng også gælder for
forbindelsen mellem samarbejde og udvikling, herunder bl.a. strategier til
fattigdomsbekæmpelse, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene og jobskabelse, inddragelse
af migranterne i udviklingen i deres hjemland, samarbejde om kapacitetsudvikling, især
inden for sektorerne sundhed og uddannelse, for at kompensere for de negative
konsekvenser, som hjerneflugten fra Sydafrika har for den bæredygtige udvikling i landet
samt lovlige, hurtige og billige metoder til pengeoverførsel til hjemlandet for personer, der
er flyttet til udlandet. Følgende er de vigtigste aspekter, nemlig fredsbevarelse og sikkerhed
i regionen samt respekt for menneskerettigheder og udvikling af demokratiet.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg støtter indgåelsen af aftalen mellem EU
og Sydafrika om udvidet bilateralt samarbejde. Ud over at konsolidere retsstaten vil der
blive taget vigtige skridt til bekæmpelse af terrorisme og finansiering af terrorisme og til
forebyggelse af brugen af masseødelæggelsesvåben. Den overvældende støtte til aftalen i
Parlamentet vil medføre forbedringer i arbejdsforholdene og sundhedssystemet og til en
reduktion i fattigdommen i Sydafrika.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Frihandelsaftalen mellem EU og Den Sydafrikanske
Republik, der blev undertegnet i Pretoria i oktober 1999, blev fuldt gennemført i 2004
med en klausul om en revision inden for fem år efter ikrafttrædelsen. I dag, syv år efter
aftalen blev ratificeret, har Parlamentet udtalt sig om de forhandlinger, Kommissionen har
ført på grundlag af Rådets direktiver. Teksten blev fremlagt til godkendelse i Parlamentet,
og jeg besluttede at stemme for, da den hovedsagelig beskæftiger sig med udviklingen i
Sydafrika. Grundlæggende har den til formål at forpligte de to parter til enighed om at
bekæmpe og definitivt udrydde fattigdom og derved yde et væsentlig bidrag til opfyldelse
af 2015-målene. Det kan imidlertid kun realiseres, hvis Sydafrika selv formår at gøre en
effektiv indsats ved at afstikke en reel nedrustningspolitik, som menes at være det virkelige
grundlag for udviklingsprojektet i landet.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg glæder mig over denne aftale mellem EU og
Sydafrika, som indeholder nye bestemmelser om udvikling specielt med hensyn til
fattigdomsbekæmpelse, effektiv støtte og 2015-målene. Sydafrika er en vigtig partner både
i handels- og udviklingssammenhæng.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Denne aftale befinder sig i en specifik
sammenhæng, som ordføreren lader til at ignorere. Kommissionen udøver et hidtil uset
pres på landene i det sydlige Afrika, især Sydafrika, for at indgå skadelige økonomiske
partnerskabsaftaler. Henvisningen til forhandlingerne om den økonomiske
partnerskabsaftale og indstillingen af alle handelsaftaler for at gøre plads til den er en
udmærket illustration af denne afpresning. Jeg stemmer imod denne betænkning, som
godkender snarere end fordømmer Barroso-Kommissionens udkast til aftale.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den første aftale om handel, udvikling og samarbejde
mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den
Sydafrikanske Republik på den anden side blev undertegnet i Pretoria den 11. oktober
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1999 og trådte i kraft den 1. maj 2004 på ubestemt tid. Denne aftale indeholder en
revisionsklausul, ifølge hvilken den skal den revideres inden for fem år efter ikrafttrædelsen.
Lissabontraktatens ikrafttrædelse har også nødvendiggjort vedtagelsen af en ny aftale, så
EU kan udøve alle de rettigheder og forpligtelser, som tidligere blev udøvet af Det
Europæiske Fællesskab.

Den reviderede aftale indgået i Kleinmond i 2009 indførte et vist antal betydningsfulde
ændringer i den oprindelige aftale, især følgende ændringer på udviklingsområdet:
nedrustning, demokratiske principper, menneskerettigheder og retsstaten, samarbejde i
nedrustningsspørgsmål og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben.

Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg afholdt mig fra at stemme i dette
spørgsmål, fordi 1) Den Sydafrikanske Republik ejer enorme naturressourcer og er absolut
i stand til selv at løse sine problemer, 2) korruptionen i Sydafrika er så stor, at den sorte
økonomi står for over 60 % af markedet, 3) der er lande, som ikke selv kan løse deres
problemer og har betydeligt større behov for økonomisk støtte fra EU, 4) EU kan støtte
Den Sydafrikanske Republik i en rådgivende egenskab.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for den tekst, fru Joly havde fremsat om
aftalen mellem EU og Den Sydafrikanske Republik, fordi vi i lyset af den nye internationale
situation, der er opstået i de senere år, bliver nødt til at revidere aftalen med Sydafrika om
handel, udvikling og samarbejde. Hvad økonomiske relationer angår, gavner aftalerne
begge parters industrier. Eksempelvis er Sydafrika en vigtig handelspartner for Italien, både
med hensyn til samfinansiering af projekter og handel. Revisionen af disse aftaler tilsigter
desuden at etablere koordinering af terrorismebekæmpelsen, delvis i lyset af oprettelsen
af Den Internationale Straffedomstol, men også for at starte drøftelser om fælles værdier
og interesser på områder såsom migration, energi, rummet, transport og sikkerhed.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for indgåelse af aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den
Sydafrikanske Republik på den anden side, som ændrer aftalen om handel, udvikling og
samarbejde. Siden denne aftale trådte i kraft, er der sket en støt stigning i afsætningen af
EU-varer i Sydafrika. EU er Sydafrikas største handelspartner. I 2009 gik 34 % af Sydafrikas
samlede eksport til EU, mens ca. 35 % af Sydafrikas samlede import stammede fra EU.
Balancen mellem import og eksport er klar, men min eneste bekymring vedrører
produktionsmetoderne i Sydafrika for produkter, der eksporteres til EU. De bør nemlig
opfylde de samme standarder, som kræves af europæiske producenter inden for samme
branche. Disse indikatorer antyder, at resultaterne af den første aftale indgået i 1999 allerede
kan konstateres. Ligesom ordføreren ønsker jeg respekt for EU's udviklingssamarbejdsmål,
hvoraf det vigtigste er at reducere og i sidste ende udrydde fattigdom.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne henstilling om en revision af
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den
Sydafrikanske Republik på den anden side om handel, udvikling og samarbejde.
Sammenlignet med den oprindelige aftale indgået i Pretoria den 11. oktober 1999 tilsigtede
denne reviderede aftale, som blev indgået i Kleinmond den 11. september 2009, at
udstrække den politiske dialog mellem parterne til vigtige områder såsom bekæmpelse af
masseødelæggelsesvåben og terrorisme samtidig med øget udviklingssamarbejde med
særlig vægt på fattigdomsbekæmpelse inden for rammerne af opnåelsen af 2015-målene.
Efter min mening bør man derfor glæde sig over de ændringer, der er sket.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Parlamentet godkender indgåelsen
af aftalen og ønsker, at de nye bestemmelser i aftalen om udvikling samt de nye
samarbejdsområder må blive udnyttet fuldt ud og i iværksættelsesfasen må blive fulgt
omhyggeligt på baggrund af artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, dvs. under hensyntagen til EU's målsætninger for udviklingssamarbejde,
som EU bør tage i betragtning i forbindelse med gennemførelse af alle de politikker, der
kan få konsekvenser for udviklingslandene, hvoraf det vigtigste element er udryddelse af
fattigdom på lang sigt.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne henstilling, fordi jeg fuldt og
helt støtter dens indhold, især ønsket om at styrke det bilaterale samarbejde mellem EU
og Den Sydafrikanske Republik. Da dette frem for alt er en økonomisk og kommerciel
aftale, støtter den ændrede tekst den økonomiske og sociale overgangsproces i Den
Sydafrikanske Republik med fremme af regionalt samarbejde og en frisk tilskyndelse til
økonomisk integration af landet i den globale økonomi.

Delvis som følge af mine institutionelle roller finder jeg det en prioritet at styrke den
politiske dialog med dette land, især om spørgsmål af særlig interesse for AVS-landene.
Jeg støtter specielt beslutningen om at anvise en stor del af de 980 mio. EUR, der er til
rådighed for EU i perioden 2007-2013, til skabelse af nye job og finansiering af anlæg i
Sydafrika af den nødvendige infrastruktur for at tilvejebringe grundlæggende sundheds-
og sikkerhedstjenester. At forfølge disse mål med reel inddragelse af civilsamfundet betyder,
at man ihærdigt følger vejen mod opfyldelse af 2015-målene og placerer udryddelse af sult
og alle former for fattigdom over alle andre mål.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne aftale, da den vil forbedre
Europas handels- og udviklingsforbindelser med Sydafrika, som er afgørende for det sydlige
Afrika og også for os.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) 1999 markerede den første aftale om handel,
udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Den Sydafrikanske Republik, som trådte i kraft den 1. maj 2004. Baseret på
liberalisering af handelen havde denne første aftale en klar økonomisk karakter med meget
lidt plads til udviklingssamarbejde. Revisionen af denne aftale, som der var taget højde for
i den, blev afsluttet i 2009 og indførte vigtige ændringer i udviklingspolitikken, især
samarbejde om spørgsmål som nedrustning og ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben,
inddragelse af retsstaten og menneskerettigheder, princippet om effektiv støtte, specielt i
anliggender vedrørende fattigdomsbekæmpelse og opfyldelse af 2015-målene.

Der blev tilføjet nye områder for at øge samarbejdet, nemlig bekæmpelse af terrorisme og
organiseret kriminalitet, forebyggelse af lejesoldaters virksomhed, bekæmpelse af
fremstilling og oplagring af og handel med håndskydevåben og lette våben og samarbejde
om migration. Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne aftale med en strategisk partner
for EU og institutionaliseringen af ikkestatslige aktører som samarbejdspartnere, hvorved
de bliver støtteberettigede.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg støttede Parlamentets henstilling om at
ændre bestemmelserne i aftalen om handel, udvikling og samarbejde på området rettigheder,
friheder og sikkerhed. Jeg finder det vigtigt at introducere en resultatbaseret tilgang til
udviklingssamarbejde, hvis vi vil gøre fremskridt hen imod virkeliggørelse af 2015-målene.
Hovedmålsætningen om jobskabelse behandler det centrale problem i Sydafrikas
økonomiske udvikling. Der har i årevis været opfordret til at udarbejde et koncept for
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etablering af små og mellemstore virksomheder i landet. Som Sydafrikas vigtigste
samhandelspartner kan EU yde værdifuld bistand i den økonomiske og sociale
omstillingsproces.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Jolys betænkning om revisionen af
aftalen mellem EU og Den Sydafrikanske Republik, som har været i kraft siden 2004.

Faktisk har denne revision til formål at udarbejde nye muligheder for liberalisering af
handelen inden for specifikke sektorer og samtidig tilpasse aftalen til den ændrede
internationale situation. Det er efter min mening afgørende at understrege, at denne revision
skaber grundlag for at forbedre og uddybe dialogen mellem EU og Sydafrika om vigtige
spørgsmål som migration, udnyttelse af energikilder og sikkerhed.

Henstilling: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Eftersom de fire aftaler omfattet af
Kommissionens forslag giver mulighed for at øge bidraget fra EFTA/EØS til at mindske de
økonomiske og sociale uligheder inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, stemmer jeg for betænkningen.

Det er værd at fremhæve overenskomsten mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge og
overenskomsten mellem EU og Norge, to finansielle mekanismer for 2009-2014, som
tilvejebringer en samlet pakke på 1,8 mia. EUR, svarende til en 31 % stigning i
EØS-finansieringsmekanismen og en 22 % stigning i den norske finansieringsmekanisme
i forhold til den foregående periode. Disse ressourcer er til rådighed for Island, de 12 nyeste
medlemsstater samt Portugal, Grækenland og Spanien som hjælp til at puste nyt liv i nogle
af de europæiske økonomier, som er blevet svækket mest af krisen.

Diane Dodds (NI),    skriftlig.  – Jeg stemte imod denne betænkning, da jeg stiller
spørgsmålstegn ved rigtigheden af at gøre Island indrømmelser til import af fiskerivarer i
EU, når landet holder fast ved strategien for forvaltning af makrel med de negative
konsekvenser, det får for EU-fiskernes fangst af pelagiske fiskearter. Ifølge overenskomsten
fra 1994 har Island, Liechtenstein og Norge ret til at deltage i EU's indre marked uden
konventionelt EU-medlemskab. Til gengæld er de forpligtet til at vedtage al EU-lovgivning
for det indre marked bortset fra det, der vedrører landbrug og fiskeri. Island kan eksportere
fiskerivarer til EU uden importtold.

Det er en bitter pille at sluge, at Island efter groft at have ignoreret den internationale
forvaltning af makrelbestanden og i 2010 at have deklareret en fangst på 100 000 ton frit
kan eksportere hele sin makrelfangst til EU. Mens de fiskerikoncessioner, Island har fået,
måske ikke er ændret i den nye aftale, er Islands optræden i spørgsmålet om
fiskeriforvaltning bestemt blevet ændret, og i lyset af det stiller jeg spørgsmålstegn ved
berettigelsen af at ratificere denne aftale.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med denne beslutning er at give tilslutning
til fire aftaler mellem EU og Island, Liechtenstein og Norge, som tilsigter at fastlægge
bidragene fra disse lande til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder inden for
EØS og styrke dem i forhold til den tidligere periode. Dette forslag øger bidraget fra de
pågældende stater uden væsentlige ændringer i fiskerikoncessionerne. I så henseende er
perioden fra 2009 til 2014 i det væsentlige en fornyelse af det, der var aftalt for den
foregående periode 2004 til 2009. Det enstemmige resultat af afstemningen i Udvalget
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om International Handel og i Fiskeriudvalget viser, hvor ukontroversielt dette spørgsmål
er.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Kommissionen har fremlagt et forslag om
fire aftaler for Parlamentet. To af disse aftaler, om finansieringsmekanismer for perioden
2009-2014, tilvejebringer en samlet pakke på 1,8 mia. EUR. De vedrører én aftale mellem
EU, Island, Liechtenstein og Norge, som udgør en stigning på 31 % i
EØS-finansieringsmekanismen, og en anden vedrørende en aftale mellem EU og Norge,
der udgør en stigning på 22 % i den norske finansieringsmekanisme. De to andre aftaler
vedrører fiskerikoncessioner til Island og Norge mellem 2009 og 2014 og skaber grundlag
for at forny dem.

Koncessionerne er de samme for Island. For Norges vedkommende er der sket en let stigning,
så der skabes mulighed for fornyelse af transitaftalen, som udløb den 30. april 2009.

Jeg stemmer for forslaget, fordi EØS-midlerne vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste
medlemsstater samt Portugal, Grækenland og Spanien. De finansierede områder omfatter
miljøet, især klimaændring og vedvarende energi, civilsamfundet og beskyttelse af
kulturarven.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Indgåelsen af denne aftale med vedtagelsen
her i dag følger overenskomsten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS), som har været i kraft siden 1994, og som omfatter staterne i EØS/EFTA. Dengang
vedtog man bidrag for fem år ad gangen for disse stater for at reducere de økonomiske og
sociale uligheder inden for EØS. Vi støtter naturligvis dette mål. Bevillingerne til denne
femårsperiode (2009-2014) har mere end fordoblet de midler, der var til rådighed i den
foregående periode.

Disse EØS-midler vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemsstater samt til
Grækenland, Portugal og Spanien og vil kunne bruges på en række vigtige områder,
herunder miljøbeskyttelse, menneskelig og social udvikling og beskyttelse af kulturarven.
I lyset af udvidelserne af EU og forværringen af den sociale og økonomiske situation i
mange af disse lande, som det også er tilfældet i Portugal, finder vi det vigtigt at øge disse
midler.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Som formand for Europa-Parlamentets
Delegation for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede
EØS-Parlamentarikerudvalg glæder jeg mig over denne betænkning. Det var mig, der
forberedte udtalelsen til Fiskeriudvalget om denne betænkning.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig . –  (EN) Jeg stemte for Koppa-betænkningen om
finansieringsmekanismen for fiskeri. Imidlertid viser det ikke, at alt står vel til med
fiskerianliggender mellem EU og EØS. Islands afvisning af at indgå en aftale med EU og
Norge om makrel er yderst beklagelig, og jeg opfordrer indtrængende alle parter til at vende
tilbage til forhandlingsbordet.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i dette dokument, for siden
ikrafttrædelsen af overenskomsten om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
i 1994 har EØS-/EFTA-staterne (Island, Liechtenstein og Norge) bidraget til at mindske de
økonomiske og sociale uligheder i EØS. Den seneste femårsperiode for finansielle bidrag
udløb i 2009 (1,467 mia. EUR). Kommissionens nuværende forslag omfatter fire aftaler.
Disse aftaler tilvejebringer en pakke på 1,8 mia. EUR, hvilket omfatter en stigning på 31 %
i EØS-finansieringsmekanismen og en 22 % stigning i den norske finansieringsmekanisme

67Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



sammenlignet med tidsrummet 2004-2009. Dette resultat afspejler
forhandlingsdirektiverne, der blev vedtaget i Rådet, som krævede en "væsentlig stigning"
i midlerne. EØS-midlerne vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemsstater samt
Grækenland, Portugal og Spanien. Prioriterede områder omfatter miljøet, klimaændring
og vedvarende energi, civilsamfundet, menneskelig og social udvikling og beskyttelse af
kulturarven. De norske midler vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemsstater.
Prioriterede sektorer omfatter kulstofopsamling og -lagring, grøn innovation inden for
industrien, forskning og stipendier, menneskelig og social udvikling, retlige og indre
anliggender, fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog. To protokoller om visse
fiskerikoncessioner for Island og Norge for perioden 2009-2014 udgør en fornyelse af de
hidtidige protokoller for 2004-2009 med uændrede koncessioner for Island og en
forholdsvis beskeden stigning i koncessionerne for Norge, som Norge vil benytte som
grundlag for at forny transitordningen for fisk.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg støtter aftalen mellem EU, Island,
Liechtenstein og Norge om fortsættelsen af EØS-finansieringsmekanismen, da vi alle bør
arbejde for at mindske de økonomiske og sociale uligheder i EØS. Den samlede pakke på
1,8 mia. EUR udgør en stigning på 31 % eller 22 % i forhold til den foregående
femårsperiode. Udvidelsen af protokollerne om fiskerikoncessioner og markedsadgang
giver vigtige langsigtede bestemmelser inden for akvakultur.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Parlamentet har i dag stemt for Kommissionens
forslag til aftale om på den ene side finansieringsmekanismen for perioden 2009-2014
mellem EU og Island, fyrstedømmet Liechtenstein og Norge og på den anden side en aftale
mellem EU og Norge. Disse aftaler baner vej for en stigning i EØS-finansieringsmekanismen
til klimaændring og vedvarende energi, civilsamfundet, menneskelig og social udvikling
og beskyttelse af kulturarven. I praksis giver det en samlet pakke på 1,8 mia. EUR. De 12
nyeste medlemmer af EU plus Spanien, Grækenland og Portugal vil kunne benytte sig af
disse midler. Jeg stemte derfor for betænkningen, da vi efter min mening bør støtte
økonomisk samarbejde, og fordi vi aldrig må glemme, at en medlemsstats velfærd bidrager
til en forbedring af økonomien i hele Europa og dermed livskvaliteten for dets 500 mio.
indbyggere.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for dette forslag, som giver mulighed
for styrkelse af bidragene fra EØS- og EFTA-staterne til mindskelse af økonomiske og
sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Samtidig forbliver
fiskerikoncessionerne uændrede for Island med en beskeden stigning for Norge.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Disse aftaler tilvejebringer en samlet pakke på
1,8 mia. EUR, som udgøres af en stigning på 31 % i EØS-finansieringsmekanismen og en
22 % stigning i den norske finansieringsmekanisme. Det er værd at påpege, at EØS-midlerne
skal kanaliseres i retning af finansiering af bevarelse, klimaændring og vedvarende energi,
civilsamfundet, menneskelig og social udvikling og beskyttelse af kulturarven som
prioriterede områder. Norges finansielle ressourcer vil blive kanaliseret til prioriterede
sektorer, der omfatter kulstofopsamling og -lagring, grøn innovation inden for industrien,
forskning og stipendier, menneskelig og social udvikling, retlige og indre anliggender,
fremme af anstændigt arbejde og trepartsdialog.

To protokoller om visse fiskerikoncessioner for Island og Norge for perioden 2009-2014
udgør en fornyelse af de hidtidige protokoller for 2004-2009 med uændrede koncessioner
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for Island og en forholdsvis beskeden stigning i koncessionerne for Norge, som Norge vil
bruge som grundlag for at forny transitordningen for fisk.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning giver grønt lys
for fornyelsen af aftalerne vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Siden EØS-aftalen trådte i kraft i 1994 har EØS-/EFTA-staterne, i dag Island, Liechtenstein
og Norge, bidraget til at mindske de økonomiske og sociale uligheder i EØS. Disse bidrag
blev altid aftalt for perioder af fem år, og hensigten er nu at forny aftalerne for perioden
2009-2014. Parallelt med disse forhandlinger, men uafhængigt af dem, blev der startet
forhandlinger på grundlag af to bilaterale fiskeriprotokoller med Island og Norge, indgået
den 18. december 2009. Mht. til resultatet af ovennævnte forhandlinger er det værd specielt
at fremhæve den betydelige stigning i finansieringsmekanismen, selv om Islands holdning
er uændret på grund af den alvorlige krise, landet gennemlever. Hvad angår aftalerne af
visse fiskerikoncessioner for Island og Norge for perioden 2009-2014, er jeg enig i
Fiskeriudvalgets positive udtalelse, som fremhæver den moderate stigning i koncessionerne
til Norge, på grundlag af hvilken Norge vil forny transitordningen for fisk, som udløb den
30. april 2009. Af disse grunde stemte jeg for denne betænkning.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Siden EØS-aftalen trådte i kraft i 1994 har
EØS-/EFTA-staterne, i dag Island, Liechtenstein og Norge, bidraget til at mindske de
økonomiske og sociale uligheder i EØS. Disse bidrag blev altid aftalt for perioder af fem
år, og det er nu de opnåede aftaler om finansieringsmekanismen for perioden 2009-2014,
der forhandles om, sammen med fornyelsen af de to bilaterale protokoller om
fiskerikoncessioner med Island og Norge. Der er ikke sket væsentlige ændringer i disse
protokoller i forhold til den foregående periode. Islands koncessioner forbliver uændret,
mens Norges kun øges lidt. Aftalerne om finansieringsmekanismerne medførte en betydelig
stigning i bidraget fra EØS-/EFTA-staterne for perioden 2004-2009 og forudser en samlet
pakke på 1,8 mia. EUR, som vil blive stillet til rådighed for de 12 nyeste medlemsstater
samt for Grækenland, Portugal og Spanien med henblik på finansiering af prioriterede
sektorer såsom bevarelse, klimaændring, vedvarende energi, menneskelig og social udvikling
og beskyttelse af kulturarven. Derfor stemte jeg for.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Dette forslag giver mulighed for
at styrke EØS- og EFTA-landes bidrag til mindskelsen af de økonomiske og sociale uligheder
i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, forøge finansieringsmekanismen mod
uændrede koncessioner for Island betydeligt og øge koncessionerne for Norge i beskedent
omfang. Jeg har derfor foreslået, at Fiskeriudvalget udtaler sig positivt om Kommissionens
forslag KOM(2010)234.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg støttede denne henstilling, fordi den rummer
mulighed for at styrke EFTA-medlemsstaternes bidrag til at mindske de økonomiske og
sociale uligheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Islands
fiskerettigheder forbliver uændrede, mens Norges er øget en smule.

De to aftaler vedrørende finansieringsmekanismerne for perioden 2009-2014 mellem EU,
Island, Liechtenstein og Norge og mellem EU og Norge sikrer en samlet pakke
på 1,8 mia. EUR, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold til perioden 2004-2009. Nu
må vi arbejde på at løse de divergenser, der stadig findes mellem EU, Island og Norge i
spørgsmål vedrørende forvaltning af livet i havet, især hvalfangst.
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Catherine Stihler (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne aftale, som vil styrke
EØS/EFTA-staternes bidrag til at tackle sociale og økonomiske uligheder i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for aftalen, fordi den er endnu et logisk
skridt i retning af at harmonisere samarbejdet mellem medlemmerne af Den Europæiske
Frihandelssammenslutning. Som næstformand for delegationen er jeg meget glad for, at
vi fortsætter i retning af et privilegeret partnerskab.

Henstilling: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for henstillingen, da denne
horisontale aftale gør det muligt at fjerne nationale begrænsninger af de nuværende bilaterale
aftaler mellem medlemsstaterne og Brasilien, hvilket vil gavne hele den europæiske
luftfartsindustri. Endvidere gør en sådan aftale det muligt at genoprette et sundt retsgrundlag
for forbindelserne mellem EU og Brasilien inden for lufttrafiksektoren, og det vil være et
vigtigt skridt i retning af at styrke forholdet mellem EU og Brasilien i denne sektor. Jeg
forventer, at aftalen vil skabe en merværdi for forbrugerne på op til 460 mio. EUR i form
af lavere billetpriser, fremme beskæftigelsen og skabe nye forretningsmuligheder for EU's
flyselskaber.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Da EU har enekompetence, hvad angår visse
aspekter ved udenrigspolitikken i forhold til luftfart, var det ud fra juridiske hensyn
nødvendigt at erstatte en håndfuld bilaterale aftaler, som medlemsstaterne har indgået med
Den Føderative Republik Brasilien, med aftaler, der er forhandlet og indgået af EU. På
baggrund af Rådets godkendelse fra 2003 har Europa-Kommissionen forhandlet denne
aftale, som jeg har besluttet at støtte i dag. Aftalen vil bane vejen for "en omfattende
lufttrafikaftale med Brasilien baseret på en kombination af gradvis markedsåbning og
regelsamarbejde og -konvergens". Den kommende aftale vil give de rejsende en bedre
service og stille de europæiske luftfartsselskaber i en stærkere position.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg mener, at aftalen om forbindelserne
på lufttrafikområdet mellem EU og Brasilien skaber et sundt retsgrundlag og udgør et
vigtigt første skridt i retning af at styrke disse forbindelser. Efter min mening vil aftalen
sætte parterne i stand til at fremme lufttrafiksamarbejdet yderligere og indlede forhandlinger
om en overordnet bilateral aftale på området for lufttrafik.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne henstilling, da den er et vigtigt
skridt i retning af at styrke forbindelserne mellem EU og Brasilien i lufttrafiksektoren, og
da den vil gøre det muligt for parterne at bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende
lufttrafikaftale.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Den aftale, som vi har vedtaget i dag, er et væsentligt
skridt i retning af en styrkelse af forbindelserne mellem EU og Brasilien i lufttrafiksektoren.
Det ventes, at aftalen kan skabe en merværdi for forbrugerne på op til 460 mio. EUR i form
af lavere billetpriser samt fremme beskæftigelsen og sikre nye forretningsmuligheder for
EU's flyselskaber såvel som fordele for de mennesker, der rejser mellem EU og Brasilien. I
betragtning af de særlige bånd mellem Portugal og Brasilien glæder jeg mig over indgåelsen
af denne aftale, som vil skabe nye og tættere forbindelser mellem Europa og Brasilien med
alle de økonomiske, sociale og kulturelle fordele, som dette kan medføre.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Lissabontraktaten, som trådte i kraft den
1. december 2009, ændrede i bund og grund de forskellige EU-institutioners beføjelser,
navnlig hvad angår Parlamentet, som i den nye struktur bedes om at tage stilling til sager,
der tidligere ikke var under dets beføjelser som i dette tilfælde med en international aftale
mellem EU og Den Føderative Republik Brasilien om lufttrafik.

Denne aftale, som blev indgået den 14. juli 2010, sigter mod at erstatte bestemmelserne i
de bilaterale aftaler om lufttrafik mellem 12 medlemsstater og Den Føderative Republik
Brasilien med en bilateral aftale mellem hele EU og Brasilien. Jeg støtter denne aftale, fordi
den udgør et vigtigt skridt i retning af at styrke forbindelserne mellem EU og Brasilien i
lufttrafiksektoren.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Som det har været tilfældet med andre aftaler
på dette område, der for nylig er blevet vedtaget af Parlamentet, skaber dette forslag alvorlige
bekymringer om dets omfang og mulige konsekvenser, navnlig i betragtning af de særlige
omstændigheder, som den civile luftfart opererer under. Forslaget vedrører et spørgsmål,
som tydeligvis har en indvirkning på lufttransportselskaberne i en sektor, som af flere
grunde har strategisk betydning for at sikre nationale interesser. I Brasiliens tilfælde er disse
bekymringer særlig alvorlige. Formålet med forslaget er klart, og ordføreren gør intet for
at skjule det. Målet er at åbne markedet og skabe "nye forretningsmuligheder for
EU-flyselskaber".

Vi ved, at de lige vilkår, som efter sigende vil blive sikret for de forskellige europæiske
selskaber, bidrager til at fremme den monopolistiske koncentration i sektoren, som allerede
er ved at indfinde sig, og derved mindsker medlemsstaternes evne til at forsvare deres
vigtigste flyselskaber og således også deres legitime interesser på flere niveauer. "Den fri
konkurrence", som konstant nævnes og betragtes som noget helligt, forsvares for enhver
pris og udgør som i tidligere tilfælde grundsøjlen under dette initiativ. Resultatet adskiller
sig ikke væsentligt for denne sektor i forhold til andre: Den monopolistiske koncentration
gennemtvinges altid i disse tilfælde.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Sammen med mine italienske kolleger i Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) besluttede jeg at undlade at stemme
ved dagens afstemning om forbindelserne mellem EU og Brasilien vedrørende visse aspekter
af lufttrafik. Årsagen er, at jeg på baggrund af indholdet i beslutningen vedrørende sagen
om Cesare Battisti ville have foretrukket, at afstemningen var blevet udskudt forud for den
Brasilianske højesterets nye afgørelse om udlevering af Cesare Battisti, som er kriminel.

Da sagen ikke haster voldsomt, ville det bestemt ikke være noget problem at udskyde den
til den næste mødeperiode eller den i april, navnlig når man tænker på smerten hos
familierne til ofrene for denne massemorder. Disse familier har i 31 år ventet på, at
retfærdigheden skal ske fyldest, og at Cesare Battisti udstår den straf, som det italienske
retssystem har idømt ham, i et af vores egne fængsler.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne henstilling, da EU har
enekompetence på visse områder inden for international lufttrafik, som traditionelt har
været styret af bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstater og tredjelande. Som følge
heraf bemyndigede Rådet den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med
tredjelande om EU-aftaler, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende
bilaterale aftaler. Aftalen blev undertegnet den 14. juli 2010. Den dækker aspekter som
flyvesikkerhed, beskatning af flybrændstof, konkurrenceregler osv. Indgåelsen af denne
aftale er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af forbindelserne mellem EU og

71Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



Brasilien på lufttrafikområdet og har givet Brasilien og EU mulighed for yderligere at styrke
lufttrafiksamarbejdet og bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende lufttrafikaftale.
Aftalen er baseret på en kombination af gradvis markedsåbning og regelsamarbejde og
-konvergens. En sådan aftale forventes at skabe en merværdi for forbrugerne (fordele i form
af lavere billetpriser) på op til 460 mio. EUR. Den vil få en positiv indvirkning på
beskæftigelsen og forventes at give betydelige nye forretningsmuligheder for EU-flyselskaber
såvel som fordele for de rejsende.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne horisontale aftale, som ikke
er vigtig i sig selv, men som er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af
forbindelserne mellem EU og Brasilien på lufttrafikområdet, der giver Brasilien og EU
mulighed for yderligere at styrke lufttrafiksamarbejdet og bevæge sig mod forhandlinger
om en omfattende lufttrafikaftale. Sidstnævnte aftale bør baseres på en kombination af
gradvis markedsåbning og regelsamarbejde og -konvergens. Fordelene for EU vil være flere
ruter og lavere billetpriser for forbrugerne.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Når jeg afholder mig fra at stemme om
henstillingen vedrørende aftalen mellem EU og Den Føderative Republik Brasilien om
lufttrafik, er det et udtryk for min generelle holdning snarere end min holdning til selve
sagen.

Jeg bryder mig ikke om den brasilianske regerings adfærd i sagen om Cesare Battisti. Der
skulle have været foretaget udlevering, hvilket der er fastlagt procedurer for i en bilateral
aftale. De retlige myndigheders fortolkning strider mod de forpligtelser, som de har påtaget
sig. Dommen, som hr. Battisti skal afsone i Italien, blev afsagt af en almindelig dommer i
henhold til almindelig ret vedrørende en gemen forbrydelse, nemlig massemord. Det er
vanskeligt at bakke op om internationale forbindelser som dem, der beskrives i de
dokumenter, som vi stemmer om i Parlamentet, i forhold til et land, der ikke overholder
aftaler, og som på denne måde udtrykker en holdning til den grundlæggende ret til at
beskytte liv.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) EU har altid været fortaler for fri konkurrence. Der er
således megen fornuft i det mandat, som Kommissionen den 15. oktober 2010 fik til at
forhandle en omfattende lufttrafikaftale med Brasilien baseret på en kombination af gradvis
markedsåbning og regelsamarbejde og -konvergens. Denne aftale giver alle luftfartsselskaber
fra EU ikkediskriminerende adgang til forbindelser med Brasilien og erstatter eller supplerer
bestemmelserne i de nuværende 14 bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og
Brasilien.

Dette er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af forbindelserne mellem EU og
Brasilien i lufttrafiksektoren, som har gjort det muligt for parterne fortsat at styrke deres
samarbejde på dette niveau og bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende
lufttrafikaftale mellem Brasilien og EU. Alle forbrugere nyder godt af denne nye aftale, som
gør det muligt at sænke billetpriserne på lufttransport til Brasilien.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg undlod at stemme om den henstilling, som
fru Macovei har fremlagt, og de to øvrige dokumenter i lyset af de brasilianske myndigheders
adfærd i sagen om Cesare Battisti. Det, at man har undladt at udlevere en terrorist – som
ikke anses som sådan i Brasilien – må nødvendigvis indgå i overvejelserne. Derfor besluttede
jeg sammen med resten af den italienske delegation i Det Europæiske Folkepartis Gruppe
(Kristelige Demokrater) at undlade at stemme om udkastet til en beslutning om indgåelse
af aftalen mellem EU og Brasilien om visa til kortvarige erhvervs- og turistophold og
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betænkningen om forbedring af aftalerne om lufttrafik mellem EU og Brasilien. Vores
handling er bestemt ikke et udtryk for uenighed med hensyn til dokumenternes indhold,
men et politisk signal, som endnu en gang skal fremhæve vores skuffelse over de brasilianske
myndigheders adfærd i sagen om Cesare Battisti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Ved at stemme for denne henstilling
udtrykker Parlamentet sin positive holdning til den internationale aftale, der er indgået
mellem EU og Brasilien. Det er en horisontal aftale med Brasilien, som vil skabe et solidt
retsgrundlag for forbindelserne mellem EU og Brasilien i lufttrafiksektoren. Dette er et
første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af forbindelserne mellem EU og Brasilien i
lufttrafiksektoren, som vil give begge parter mulighed for yderligere at styrke deres
samarbejde på dette plan og bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende
lufttrafikaftale. Det forventes, at denne aftale kan skabe en merværdi for forbrugerne på
op til 460 mio. EUR i form af lavere billetpriser. Den vil få en positiv indvirkning på
beskæftigelsen, og man håber, at den vil åbne nye forretningsmuligheder for EU's
flyselskaber til gavn for dem, der rejser mellem EU og Brasilien. På denne baggrund er jeg
enig med ordføreren, hvad angår forslaget om, at Parlamentet vedtager dette dokument,
og anmodningen om, at Rådet afslutter denne procedure uden unødig forsinkelse.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) I betragtning af de stærke bånd mellem Portugal og
Brasilien glæder jeg mig naturligvis over vedtagelsen af denne henstilling. Den vil erstatte
visse bestemmelser i de 12 bilaterale aftaler om lufttrafik mellem medlemsstaterne og Den
Føderative Republik Brasilien. Denne aftale skaber grundlaget for at styrke forbindelserne
mellem EU og Brasilien i lufttrafiksektoren og ventes at skabe en betydelig merværdi for
forbrugerne på op til 460 mio. EUR i form af lavere billetpriser og give EU's flyselskaber
nye forretningsmuligheder.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Den horisontale aftale med Brasilien
vil genskabe et sundt retsgrundlag for EU's forbindelser med Brasilien på lufttrafikområdet.
Dette er et første væsentligt skridt i retning af en styrkelse af EU's forbindelser med Brasilien
på lufttrafikområdet, som har givet Brasilien og EU mulighed for yderligere at styrke
lufttrafiksamarbejdet og bevæge sig mod forhandlinger om en omfattende lufttrafikaftale
mellem Brasilien og EU. Efter anmodning fra Kommissionen gav Rådet (transport,
telekommunikation og energi) den 15. oktober 2010 Kommissionen mandat til at indlede
forhandlinger om en omfattende lufttrafikaftale med Brasilien baseret på en kombination
af gradvis markedsåbning og regelsamarbejde og -konvergens.

En sådan aftale forventes at skabe en merværdi for forbrugerne (fordele i form af lavere
billetpriser) på op til 460 mio. EUR. Den vil få en positiv indvirkning på beskæftigelsen og
forventes at give betydelige nye forretningsmuligheder for EU-flyselskaber såvel som fordele
for de rejsende.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne aftale, som vil fremme
yderligere samarbejde mellem EU og Brasilien på området for civil luftfart. EU's
luftfartsindustri vil nyde godt af, at man fjerner nationalitetsbegrænsningerne mellem
medlemsstaterne og Brasilien.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Forbindelserne mellem EU og Brasilien har meget
stor betydning i den nuværende situation, hvad angår EU's eksterne forbindelser. Denne
aftale, som efter min mening er det første af mange skridt i retning af en ny EU-politik
vedrørende civil luftfart i forhold til Brasilien, skal skabe de overordnede rammer for
udvikling af forbindelserne på dette område. Den kaldes en horisontal aftale, fordi den
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skaber et solidt retsgrundlag for en række aspekter ved civil luftfart mellem de to parter
ved at erstatte de traditionelle bilaterale aftaler med bestemmelser, der skal gennemføres
ensartet i hele EU-området, som denne aftale vedrører.

I udkastet til henstilling, som jeg var skyggeordfører for, bifaldes aftalens bestemmelser,
der vedrører så vigtige spørgsmål som flyvesikkerhed og beskatning af brændstof, og som
skal gennemføres i hele EU, samt kravet om at overholde EU-konkurrencelovgivningen.

Jeg mener, at aftalen vil bane vejen for nye økonomiske fordele for både forbrugerne og
luftfartsselskaberne, og at den vil styrke samarbejdet mellem de to transatlantiske parter,
hvorved den vil være et aktiv for EU. Derfor stemte jeg for dokumentet.

Henstilling: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter indgåelsen af denne aftale vedrørende
udkastet til Rådets afgørelse (07853/2010), udkastet til en aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet
Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden
2007-2013 samt den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt i henhold til
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, inden for de juridiske rammer af
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og i overensstemmelse
med en henstilling fra udvalget.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre
Grænser for perioden 2007-2013. De lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen
og udviklingen af Schengenreglerne, bør også deltage i Fonden for De Ydre Grænser i tråd
med den beslutning, hvori denne fond oprettes. Denne aftale skal derfor sikre gennemførelse
af standarder i de berørte lande, så Kommissionen kan påtage sig det endelige ansvar for
gennemførelsen af fondens budget i disse lande. I aftalen tager man hensyn til aspekter
vedrørende økonomisk forvaltning og kontrol af fonden, ligesom man fastlægger
bestemmelserne vedrørende økonomiske bidrag fra disse lande til fondens budget.

Jeg vil også gerne fremhæve det valg, som Liechtenstein gennem en fælles erklæring har
truffet om ikke at deltage i fonden, selv om dette ikke påvirker landets forpligtelse til at
bidrage økonomisk til den, da den blev oprettet for at dele byrden og yde økonomisk støtte
til gennemførelsen af Schengenreglerne på området for de ydre grænser og visumpolitikken.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Forslaget vedrører indgåelsen af en aftale mellem Det
Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund
og Fyrstendømmet Liechtenstein. Overordnet set vedrører denne aftale disse landes
deltagelse i Fonden for De Ydre Grænser, som stammer fra deres deltagelse i gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne. Det ventes, at man vil indgå yderligere
aftaler, hvori man fastlægger de nødvendige bestemmelser for gennemførelsen af denne
deltagelse, navnlig bestemmelser, der sikrer beskyttelse af EU's økonomiske interesser, og
bestemmelser, der gør det muligt for Revisionsretten at føre tilsyn med hele processen.
Rådets endelige vedtagelse af aftalen vil følge, når Parlamentet har stemt for den.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne henstilling vedrører et udkast til
Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem EU og Republikken Island, Kongeriget
Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler
om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013.
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I betragtning af, at denne aftale ligger inden for de målsætninger, der førte til undertegnelsen
af Schengentraktaten om fri bevægelighed for personer og varer, i betragtning af de aftaler,
der tidligere er indgået mellem EU og ovennævnte lande i relation til målsætningerne i
Schengentraktaten, og i betragtning af, at EU har oprettet Fonden for De Ydre Grænser for
perioden 2007-2013 under det generelle program om "solidaritet og forvaltning af
migrationsstrømme", glæder jeg mig over vedtagelsen af denne aftale, som vil bidrage til
at styrke samhørigheden i EU.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne henstilling er udarbejdet på baggrund
af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge,
Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om
Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013.

Den hænger sammen med gældende aftaler og andre aftaler, som er ved at blive gennemført,
vedrørende personers fri bevægelighed mellem disse stater og EU-staterne.

Med det mål at understøtte overvågningen af de ydre grænser, navnlig i forhold til
immigration, ønsker EU således på visse betingelser at yde støtte fra Fonden for De Ydre
Grænser for perioden 2007-2013. Målsætningerne for de foranstaltninger, som EU og
Kommissionen har truffet i denne henseende, fortjener kritik, da vi ikke kan se bort fra det
uacceptable hjemsendelsesdirektiv.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Som formand for Parlamentets
delegation for forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede
Parlamentariske Udvalg for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde hilser jeg
dette dokument velkommen.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne aftale, som gør det muligt
for stater, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af
Schengenaftalen, at deltage i Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007 til 2013.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Set ud fra et EU-synspunkt, hvad angår politik,
økonomi og navnlig geografi, mener jeg, at det er nødvendigt og helt afgørende at stemme
for dette forslag, da lande som Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz rent geografisk
befinder sig i Europa. Derfor mener jeg, at der skal gennemføres en politik for forvaltning
af den fælles grænse for at lette integrationen og mulighederne for at bevæge sig fra ét land
til et andet. Oprettelsen af en EU-grænseforvaltningsfond ville være en hensigtsmæssig og
væsentlig foranstaltning rettet mod at sikre central koordination, både hvad angår ressourcer
og gennemførelse af politikker. Det ville desuden lette og fremme turismen og den fri
bevægelighed for varer og personer.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) I lyset af Parlamentets nye beføjelser
i henhold til Lissabontraktaten er det blevet nødvendigt at vedtage udkastet til Rådets
afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og
Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for
perioden 2007-2013. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
har anbefalet vedtagelsen af denne aftale. Aftalen åbner for, at tredjelande, der er associeret
i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, kan deltage i Fonden
for De Ydre Grænser. Denne deltagelse kan bygge på yderligere aftaler, som skal indgås
for at afklare de nødvendige bestemmelser vedrørende deltagelsen, herunder bestemmelser
om beskyttelse af EU's økonomiske interesser og bemyndigelse af Revisionsretten til at
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foretage kontrol. Parterne har indgået aftalen, og da der ikke var nogen kritiske
bemærkninger i nogen af de udtrykte holdninger, stemte jeg for denne beslutning.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets beslutning
(EF) nr. 574/2007 af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for
perioden 2007-2013 deltager tredjelande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen
og udviklingen af Schengenreglerne, i denne fond. I denne henseende er det planen, at der
indgås aftaler, som præciserer de yderligere regler, der er nødvendige for denne deltagelse,
herunder bestemmelser, som sikrer, at EU's finansielle interesser beskyttes, og bemyndiger
Revisionsretten til at foretage kontrol. Dette forslag vedrører indgåelsen af en aftale mellem
Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske
Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, hvis formål er at fastlægge supplerende regler
vedrørende disse landes deltagelse i ovennævnte fond. I tråd med anbefalingerne fra Udvalget
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender mener jeg, at forslaget fortjener
opbakning.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) I tråd med vores holdning ved
afstemningen i LIBE-udvalget (hovedudvalget) har vi i Verts/ALE-Gruppen besluttet at
stemme imod dette forslag.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for aftalen, fordi disse stater ikke udgør
noget problem, hvad angår kvalitet og pålidelighed og derfor ikke indebærer nogen
sikkerhedsrisiko for EU.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Henstillingen vedrører indgåelsen af en aftale
med Schengen-associerede tredjelande, nemlig Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.
De skal inddrages i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne. I
denne henseende er der behov for supplerende bestemmelser for at beskytte EU's finansielle
interesser og give Revisionsretten bemyndigelse til at foretage kontrol. Disse supplerende
bestemmelser er fornuftige, og derfor stemte jeg for indgåelsen af aftalen.

Henstilling: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne henstilling i betragtning
af, at Schengenområdet allerede tillader fri bevægelighed inden for et område bestående
af 42 673 km ydre søgrænser og 7 721 km landegrænser, som dækker 25 lande og 400
millioner borgere. Den gradvise udvidelse af området har gjort det muligt for tredjelande,
der har særlige forbindelser med EU, at deltage i Schengensamarbejdet og for Det
Schweiziske Forbund at anvende Schengenreglerne fra og med den 1. marts 2008. I
betragtning af politikken med åbne grænser mellem Schweiz og Fyrstendømmet
Liechtenstein, som er en meget lille stat, der gradvist er blevet integreret i det europæiske
handelsområde siden dens optagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i
1995, i betragtning af, at den allerede har gennemført 98,4 % af EU-direktiverne i den
hjemlige lovgivning, og i betragtning af, at den indgår i det indre marked, ser jeg ingen
grund til at modsætte mig dens optagelse i Schengenområdet.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Liechtenstein, som er en meget lille stat beliggende
mellem Schweiz og Østrig, har et areal på 160 km² og en befolkning på 35 000. Landet
er ikke medlem af EU, men associeret med EU i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (EØS). Det gennemfører næsten al EU-lovgivning og har anmodet om
at blive optaget i Schengenområdet med fri bevægelighed for personer. I betragtning af
traditionen med samarbejde mellem EU og Liechtenstein og den kendsgerning, at der ikke
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er nogen trussel forbundet med at landet optages i Schengenområdet, stemte jeg for
optagelsen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne henstilling, hvori det
hedder, at undertegnelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om tiltrædelse af
Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske
Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering med
gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne fandt sted den 28.
februar 2008.

Schweiz tiltrådte Schengenområdet alene den 12. december 2008 med afskaffelsen af
grænsekontrollen ved landegrænserne, efterfulgt af afskaffelsen af grænsekontrollen i
lufthavnene i forbindelse med flyvninger inden for Schengenområdet den 29. marts 2009.
For første gang blev det således nødvendigt at indføre kontroller på et sted, hvor der ikke
havde været nogen reel grænse i 100 år. De 41 kilometer, som adskiller de to lande, blev
til en ydre Schengengrænse.

I 2007 blev Parlamentet for første gang bedt om at afgive en udtalelse om indgåelsen af
denne protokol. Efter en anmodning fra den på daværende tidspunkt udpegede ordfører
– Ewa Klamt – afgav Retsudvalget den 11. juni 2007 en enstemmig udtalelse med en
henstilling om, at retsgrundlaget burde ændres med henblik på at henvise til artikel 300,
stk. 3, andet afsnit i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som kræver en
samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet og ikke kun en høring af det.

Jeg glæder mig over de nye regler, som blev indført ved Lissabontraktaten, og som gør det
muligt for Europa-Parlamentet at holde sig bedre orienteret om internationale aftaler.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) For 25 år siden besluttede fem medlemsstater at
afskaffe kontrollen ved grænserne mellem dem og skabe en fælles ydre grænse. I dag er
alle medlemsstater fuldgyldige medlemmer af Schengen med undtagelse af Det Forenede
Kongerige, Irland, Cypern, Bulgarien og Rumænien. Derudover er der tre associerede stater,
nemlig Norge, Island og Schweiz. Liechtenstein ventes at blive det fjerde. Man havde håbet,
at Liechtenstein ville blive associeret med Schengen samtidig med Schweiz i 2008. Processen
forløb imidlertid ikke som forventet, navnlig pga. de forbehold, som Tyskland og Sverige
udtrykte vedrørende skatteunddragelse. Da kun Schweiz tiltrådte, var det nødvendigt at
indføre kontroller i områder, hvor der i mere end hundrede år ikke havde været nogen reel
grænse, og de 41 km, som adskiller Schweiz og Liechtenstein, blev til en ydre grænse.

I lyset af de nye regler i Lissabontraktaten, som gør, at Parlamentet kan blive knyttet meget
tættere til indgåelsen af internationale aftaler, og på baggrund af, at Rådets forbehold er
taget af bordet, foreslår jeg, at Parlamentet giver sit samtykke til indgåelsen af denne
protokol, og jeg håber, at Liechtenstein kan tiltræde Schengen så hurtigt som muligt.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne henstilling, da jeg mener, at det
er nødvendigt og naturligt at afskaffe grænsekontrollen i forhold til Liechtenstein i
betragtning af både landets størrelse og dets forbindelser med nabolandene Østrig og
Schweiz, som man har en lang tradition med fri bevægelighed med. Desuden vil
Liechtensteins associering med Schengen- og Dublinreglerne ske naturligt, da landet allerede
har gennemført en stor del af EU-lovgivningen og anvender den samme infrastruktur til
at få adgang til SIS og VIS som Schweiz, der allerede indgår i Schengenområdet.
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Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I betragtning af politikken med åbne grænser mellem
Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund var det forventet, at landene
ville tilslutte sig Schengen på samme tid. Det skete imidlertid ikke. Schweiz tiltrådte
Schengenområdet alene den 12. december 2008. Aftalen om Schweiz' tiltrædelse rummede
dog bestemmelser om Liechtensteins mulige tiltrædelse gennem en protokol, hvilket nu
godkendes af Parliament. Schweiz' tiltrædelse gjorde det nødvendigt for første gang at
etablere grænsekontrol mellem Liechtenstein og Schweiz i områder, hvor der ikke havde
været nogen reel grænse i 100 år.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) I denne henstilling rådes Parlamentet til
at godkende udarbejdelsen af en protokol mellem EU, Det Schweiziske Forbund og
Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen
mellem EU, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Schweiz'
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, som blev
indgået den 28. februar 2008.

Schengenaftalen sigter mod at skabe et område med fri bevægelighed for personer og varer
uden indre grænser mellem staterne, men kun en enkelt ydre grænse. Med vedtagelsen af
Amsterdamtraktaten i 1999 integrerede EU Schengensamarbejdet i fællesskabets retlige
rammer. I årtier har Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund praktiseret
en politik med åbne grænser og fri bevægelighed for personer. Schweiz' optagelse i
Schengenområdet i 2008 skabte et problem for bevægeligheden mellem de to stater, idet
grænsen mellem dem blev til en ydre grænse, og målet er nu at få løst dette problem.

I betragtning af fordelene ved denne protokols ikrafttræden er der således intet, der
forhindrer vedtagelsen af den.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Schengenaftalen blev indgået mellem
Tyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i 1985. Aftalen og den
efterfølgende konvention, som blev vedtaget i 1990, sigter mod at afskaffe systematiske
kontroller ved fælles grænser og indføre et system, hvor personer kan bevæge sig frit.

Schengenkonventionen afskaffede kontrollen ved de indre grænser mellem de deltagende
stater og skabte en enkelt ydre grænse med fælles regler om ydre grænsekontrol, en fælles
visumpolitik, et politisamarbejde og et retligt samarbejde samt om oprettelsen af
Schengeninformationssystemet (SIS).

Det nuværende Schengenområde omfatter 25 Schengenmedlemsstater, nemlig EU-landene
Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Finland, Tyskland, Grækenland, Italien, Luxembourg,
Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Letland,
Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien samt de tre associerede lande uden for EU,
Norge, Island og Schweiz. I øjeblikket anvender Bulgarien, Rumænien og Cypern kun
delvist Schengenreglerne, og der foretages derfor fortsat kontroller ved deres grænser.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for Coelho-henstillingen. Skotland
indgår ikke i Schengenområdet, men vi tilslutter os visse dele af Schengenreglerne. Den
skotske regering har deltaget aktivt på dette område i Rådet, og jeg støtter med glæde dette
arbejde.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for henstillingen, hvori det hedder, at
undertegnelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab,
Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om tiltrædelse af Fyrstendømmet
Liechtenstein til aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og
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Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering med gennemførelsen,
anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne fandt sted den 28. februar 2008. Schweiz
tiltrådte Schengenområdet alene den 12. december 2008 med afskaffelsen af
grænsekontrollen ved landegrænserne, efterfulgt af afskaffelsen af grænsekontrollen i
lufthavnene i forbindelse med flyvninger inden for Schengenområdet den 29. marts 2009.
For første gang blev det således nødvendigt at indføre kontroller på et sted, hvor der ikke
havde været nogen reel grænse i 100 år. De 41 kilometer, som adskiller de to lande, blev
til en ydre Schengengrænse. Jeg glæder mig over de nye regler, som blev indført ved
Lissabontraktaten, og som gør det muligt for Europa-Parlamentet at holde sig bedre
orienteret om internationale aftaler. Den gradvise udvidelse af Schengenområdet har
medført, at tredjelande, der har særlige forbindelser med EU, deltager i Schengensamarbejdet.
Forudsætningen for tredjelandes associering i Schengenreglerne er en aftale om fri
bevægelighed for personer mellem disse stater og EU. For disse lande indebærer denne
deltagelse inkludering i området uden kontrol ved de indre grænser, anvendelse af
bestemmelserne i Schengenreglerne og i alle Schengenrelevante tekster vedtaget i henhold
hertil samt deltagelse i beslutninger vedrørende Schengenrelevante tekster.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) I 2008 blev der underskrevet en protokol
vedrørende Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, Det Europæiske
Fællesskab og Schweiz. Dette medførte et krav om, at fyrstendømmet skulle gennemføre,
anvende og udvikle Schengenreglerne. Men selv om Liechtenstein var blevet medlem af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde allerede i 1995 og gradvist havde bragt
sin lovgivning i overensstemmelse med EU-lovgivningen ved at gennemføre mange
direktiver, havde fyrstendømmet endnu ikke indledt forhandlinger om tiltrædelse af
Schengenaftalen. I denne aftale, som jeg støtter, fastlægges begge parters rettigheder og
forpligtelser, hvorved den tillader fri bevægelighed for personer. Desuden er der indført
en række gennemførelsesregler i forhold til bestemmelserne i Lissabontraktaten vedrørende
internationale aftaler, så Parlamentet får en mere markant rolle, hvad angår oplysning og
vedtagelse af dem.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne henstilling. Liechtenstein er
en meget lille alpin, dobbelt indlandsstat i Vesteuropa, som er omkranset af Schweiz i vest
og syd, og Østrig mod øst. Landet strækker sig over et areal på 160 km2, og har en anslået
befolkning på 35 000 og verdens højeste BNP pr. år pr. indbygger. Liechtenstein er støt
og roligt blevet integreret i det europæiske handelsområde siden det i 1995 tiltrådte Det
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Myndighederne har nu gennemført
98,4 % af EU-direktiverne i national ret. Liechtenstein er også en del af det indre marked,
hvor der gælder de samme grundregler for alle deltagende stater.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Nye landes overgang til Schengeninformationssystemet
(SIS) er afgørende for at opnå et Europa uden grænser. Liechtenstein har været en del af
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde siden 1995 og er støt og roligt blevet
integreret i det europæiske handelsområde. Fyrstendømmet har været emnet for flere
evalueringsprocedurer, navnlig vedrørende databeskyttelse, SIS, luft-, lande- og søgrænser,
politisamarbejde og visumpolitik. Ved at tiltræde denne aftale vil Liechtenstein være
underlagt Schengenreglerne.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Schengenaftalen blev indgået den
14. juni 1985 mellem Tyskland, Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene.
Schengensamarbejdet er nu integreret i EU's retlige og institutionelle rammer og omfatter
25 Schengenmedlemsstater samt tre lande, der er associeret med EØS, nemlig Norge, Island
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og Schweiz. Schweiz tiltrådte Schengenområdet alene den 12. december 2008 med
afskaffelsen af grænsekontrollen ved landegrænserne, efterfulgt af afskaffelsen af
grænsekontrollen i lufthavnene i forbindelse med flyvninger inden for Schengenområdet
den 29. marts 2009. Da Liechtenstein ikke tiltrådte, og da de to lande indbyrdes fører en
meget aktiv politik vedrørende fri bevægelighed, blev det for første gang nødvendigt at
indføre kontroller på et sted, hvor der ikke havde været nogen reel grænse i 100 år. De 41
kilometer, som adskiller de to lande, blev til en ydre Schengengrænse. Denne aftale fjerner
den hindring i kraft af Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af Schengenområdet. Jeg
glæder mig over de nye regler, som blev indført ved Lissabontraktaten, og som gør det
muligt for Parlamentet at spille en aktiv rolle med hensyn til at vedtage disse aftaler. Af alle
ovenstående grunde stemte jeg for denne henstilling.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Aftalen om Det Schweiziske Forbunds tiltrædelse af
Schengenreglerne, som har været i kraft siden den 1. marts 2008, forudser udtrykkeligt
Liechtensteins eventuelle associering gennem en protokol. I betragtning af politikken med
åbne grænser, som har eksisteret i årtier mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og Det
Schweiziske Forbund, var det forventet, at begge lande ville tilslutte sig Schengen på samme
tid. Det skete imidlertid ikke, idet Schweiz tiltrådte Schengenområdet alene den
12. december 2008. Dette gjorde det i sidste ende nødvendigt at indføre kontroller på et
sted, hvor der ikke havde været nogen reel grænse i 100 år. For at fjerne denne hindring
og i betragtning af, at Liechtenstein indgår i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde og det indre marked, støtter jeg indgåelsen af denne protokol i
forventning om, at Liechtensteins tiltrædelse af Schengenreglerne nu endelig kan opnås.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) I 2007 blev Parlamentet for første
gang anmodet om at afgive en udtalelse om indgåelsen af denne protokol. Efter en
anmodning fra den på daværende tidspunkt udpegede ordfører – fru Klamt – afgav
Retsudvalget den 11. juni 2007 en enstemmig udtalelse med en henstilling om, at
retsgrundlaget burde ændres med henblik på at henvise til EF-traktatens artikel 300, stk.
3, andet afsnit (forslagene til Rådets afgørelse indebærer en ændring af den "specifikke
institutionelle ramme", som den foreslåede protokol er en integrerende del af), som kræver
en samstemmende udtalelse og ikke kun en høring Europa-Parlamentet. Af denne grund
og som følge af den vigtige ikrafttrædelse af Lissabontraktaten blev denne betænkning
sendt tilbage til LIBE-udvalget.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne henstilling, da jeg mener, at
den kan bidrage til Schengenreglernes ikrafttræden, gennemførelse og udvikling i lande
som Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein.

Det er faktisk vigtigt, at disse lande deltager i Fonden for De Ydre Grænser for
perioden 2007-2013 i tråd med de nuværende foranstaltninger og i overensstemmelse
med gældende aftaler. For at skabe et stadig mere forenet Europa, hvor vi dog ikke må
miste den praktiske gennemførlighed af syne, vil deres deltagelse blive reguleret gennem
supplerende regler, der desuden vil sikre, at EU's økonomiske interesser beskyttes, og at
Revisionsrettens bemyndigelse til at foretage kontrol fastholdes.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for aftalen vedrørende Liechtensteins
tiltrædelse af aftalen om Schengenreglerne, fordi dette er et logisk skridt fremad, som ikke
vil skabe problemer for os. Vi kan forvente, at aftalen vil fungere gnidningsløst.
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Henstilling: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne henstilling i lyset af, at
den aftale, der blev indgået den 26. oktober 2004 med Det Schweiziske Forbund om
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen
af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, foregreb Liechtensteins
eventuelle associering i Dublinreglerne gennem en protokol. I betragtning af politikken
med åbne grænser mellem de to lande og den kendsgerning, at Liechtenstein i 2001 udtrykte
interesse for at tiltræde aftalen, men at dette ikke skete pga. meningsforskelle mellem Rådet
og Parlamentet, som blev løst i Lissabontraktaten, ser jeg ingen grund til at modsætte mig
indgåelsen af denne aftale.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, hvori det
hedder, at den indgåede aftale med Det Schweiziske Forbund af 26. oktober 2004 om
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen
af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz ("Dublinaftalen med Schweiz"),
foregreb Liechtensteins eventuelle associering i Dublinreglerne gennem en protokol.

Rådet gav den 27. februar 2006 Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger
med Liechtenstein og Schweiz. Efter forhandlingerne blev udkastet til protokol om
Liechtensteins associering i Dublinaftalen med Schweiz fremlagt. Retsgrundlaget for
Kommissionens forslag af 4. december 2006 om en protokol vedrørende Liechtensteins
associering var artikel 300, stk. 3, afsnit 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, der krævede høring af Europa-Parlamentet.

Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet igen behandler udkastet til Rådets afgørelse,
og at forhandlingerne om Liechtensteins associering i Dublinaftalen med Schweiz dermed
fortsætter. Som Parlamentet allerede har anmodet om ved førstebehandlingen, skal
Europa-Parlamentet godkende indgåelsen af denne protokol med Liechtenstein. I betragtning
af at forhandlingerne med Liechtenstein er afsluttet med succes, og at retsgrundlaget nu
er ændret, bør vi godkende indgåelsen af protokollen.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Aftalen om kriterier og mekanismer for fastsættelse
af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en
medlemsstat eller i Schweiz – Dublin/Eurodac-aftalen – blev indgået i 2004. Da man i flere
årtier har praktiseret en politik med åbne grænser og fri bevægelighed for personer mellem
Schweiz og Liechtenstein, ville det have været logisk at associere sidstnævnte med disse
forhandlinger. Selv om Liechtenstein udtrykte sin interesse, udelod man fyrstendømmet,
da det endnu ikke havde indgået en aftale om beskatning af indtægter med Det Europæiske
Fællesskab.

I lyset af de nye regler i Lissabontraktaten, som gør, at Parlamentet kan knyttes meget
tættere til indgåelsen af internationale aftaler, og den kendsgerning, at Liechtenstein har
indgået den pågældende aftale, som har været i kraft siden den 1. juli 2005, støtter jeg
Parlamentets beslutning om at godkende indgåelsen af denne protokol.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) En aftale om kriterier og mekanismer for fastsættelse
af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en
medlemsstat, blev indgået med Schweiz i 2004. Denne aftale foregreb Liechtensteins
eventuelle associering gennem en protokol. Rådet gav den 27. februar 2006 Kommissionen
bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Liechtenstein og Schweiz. Den 21. juni
2006 blev forhandlingerne afsluttet, og udkastet til protokol om Liechtensteins associering
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i Dublinaftalen med Schweiz blev paraferet. Nu er det op til Parlamentet at godkende
indgåelsen af denne protokol. Det mener jeg, at vi skal gøre, så jeg stemmer for denne
henstilling.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Rådet har fremlagt et udkast til en protokol
mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet
Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for
fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet
i en medlemsstat eller i Schweiz.

Jeg glæder mig over vedtagelsen af denne protokol, som involverer EU og to stater, der har
tradition for godt naboskab og fri bevægelighed for personer. Jeg er enig i ordførerens
konklusioner, og jeg glæder mig navnlig over videreførelsen af forhandlingerne om
Fyrstendømmet Liechtensteins associering i Dublinaftalen med Schweiz. Jeg håber, at man
hurtigt når frem til en aftale.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Disse spørgsmål vedrører retten til asyl samt
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen
af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz.

Den aftale, der blev indgået den 26. oktober 2004 med Det Schweiziske Forbund om
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen
af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (Dublinaftalen med Schweiz),
foregreb Liechtensteins eventuelle associering i regelsættet.

Da Liechtenstein og Schweiz i flere årtier har ført en politik med åbne grænser for
personpassage, udtrykte Liechtenstein i 2001 interesse for at tiltræde Dublinaftalen med
Schweiz. Liechtenstein var imidlertid ikke associeret i forhandlingerne med Schweiz, da
der ikke var indgået en aftale vedrørende beskatning af opsparing mellem EU og
Liechtenstein.

Da denne aftale mellem EU og Liechtenstein senere blev indgået og trådte i kraft, bekræftede
Liechtenstein i 2005, at man ønskede at blive associeret i Dublinreglerne.

I 2006 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger med
Liechtenstein og Schweiz. Forhandlingerne blev gennemført, og udkastet til protokollen
blev paraferet.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, hvori det hedder,
at den aftale, der i 2004 blev indgået med Det Schweiziske Forbund om kriterier og
mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en
asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz ("Dublinaftalen med Schweiz"),
foregreb Liechtensteins eventuelle associering i Dublinreglerne gennem en protokol. Jeg
glæder mig over, at Europa-Parlamentet igen behandler udkastet til Rådets afgørelse, og
at forhandlingerne om Liechtensteins associering i Dublinaftalen med Schweiz dermed
fortsætter. I betragtning af at forhandlingerne med Liechtenstein er afsluttet med succes,
og at retsgrundlaget nu er ændret, bør vi godkende indgåelsen af protokollen.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for henstillingen til Kommissionen om
kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen
af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat, i Schweiz eller – hvis protokollen ratificeres,
hvilket flertallet i Parlamentet håber – også i Fyrstendømmet Liechtenstein. Formålet med
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Dublinaftalen er at give de deltagende stater kriterier, der skal fastsætte, hvilken stat der er
ansvarlig for at behandle en asylansøgning, og derved sikre bedre behandling af ansøgerne
og samtidig give staterne de fornødne værktøjer til at bekæmpe organiseret kriminalitet.
Da beskyttelse af flygtninge og international sikkerhed er så vigtige emner, kræver de en
omhyggelig og vedvarende indsats fra alle EU-institutioners side, så flygtninge og
asylansøgere kan regne med klare lovgivningsmæssige kriterier og referencer.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet igen
behandler udkastet til Rådets afgørelse, og at forhandlingerne om Liechtensteins associering
i Dublinaftalen med Schweiz dermed fortsætter. Som Parlamentet allerede har anmodet
om ved førstebehandlingen, skal Europa-Parlamentet godkende indgåelsen af denne
protokol med Liechtenstein. Jeg støtter indgåelsen af protokollen. I betragtning af at
forhandlingerne med Liechtenstein er afsluttet med succes, og at retsgrundlaget nu er
ændret, stemte jeg for, at der meddeles godkendelse.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg glæder mig over, at Parlamentet igen er blevet hørt
med hensyn til udkastet til Rådets afgørelse, og at forhandlingerne om Liechtensteins
associering i Dublinaftalen med Schweiz dermed fortsætter. I overensstemmelse med de
ønsker, som Parlamentet udtrykte ved førstebehandlingen, skal Parlamentet godkende
indgåelsen af denne protokol med Liechtenstein. I betragtning af de forbindelser, der
allerede findes mellem Liechtenstein og EU, mener jeg, at indgåelsen af protokollen er
vigtig, da retsgrundlaget nu er ændret. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den indgåede aftale med Det
Schweiziske Forbund af 26. oktober 2004 om kriterier og mekanismer for fastsættelse af,
hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat
eller i Schweiz – også kendt som Dublinaftalen med Schweiz – foregreb Liechtensteins
eventuelle associering i Dublinreglerne gennem en protokol. Faktisk er det sådan, at den
politik med åbne grænser og fri bevægelighed for personer mellem Liechtenstein og Schweiz,
som landene har praktiseret i flere årtier, fik Liechtenstein til endnu en gang at udtrykke
sin interesse for at tiltræde Dublinaftalen med Schweiz i 2005. At aftalen ikke er blevet
endeligt indgået før nu, skyldes flere faktorer. For det første var der andre aftaler, som man
forhandlede om med Liechtenstein, og som ikke var indgået endnu. For det andet var der
en tvist vedrørende retsgrundlaget, og senere skyldtes forsinkelsen Lissabontraktatens
ikrafttræden. Omsider når vi i Parlamentet en af vores målsætninger, idet vi skal give vores
godkendelse i stedet for blot at blive hørt. Det glæder jeg mig over, og jeg stemmer for
denne henstilling.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Den indgåede aftale med Det Schweiziske Forbund
af 26. oktober 2004 om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er
ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz
– Dublinaftalen – foregreb Liechtensteins eventuelle associering i Dublinreglerne gennem
en protokol. Da Liechtenstein og Schweiz i flere årtier har ført en politik med åbne grænser
for personpassage, udtrykte Liechtenstein i 2001 interesse for at tiltræde Dublinaftalen
med Schweiz, men fyrstendømmet blev ikke associeret i forhandlingerne, da man ikke
havde indgået en aftale med EU vedrørende beskatning af opsparing. På baggrund af den
efterfølgende indgåelse og ikrafttræden af denne aftale mellem EU og Liechtenstein den
10. juni 2005 bekræftede fyrstendømmet, at man ønskede at blive associeret i
Dublinreglerne. Der er nu taget hånd om Rådets indsigelser vedrørende retsgrundlaget, og
nu kræves Parlamentets godkendelse, så jeg mener, at alle betingelser er opfyldt for at vi
kan godkende denne protokol med Liechtenstein.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Ordføreren glæder sig over, at
Europa-Parlamentet igen behandler udkastet til Rådets afgørelse, og at forhandlingerne
om Liechtensteins associering i Dublinaftalen med Schweiz dermed fortsætter, og efterlyser
Parlamentets godkendelse, men vi i Verts/ALE-Gruppen har besluttet ikke at følge denne
opfordring. Vi stemte derfor imod forslaget, ligesom vi gjorde i LIBE-udvalget.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne henstilling, fordi jeg støtter
indgåelsen af protokollen om Liechtensteins tiltrædelse af Dublinaftalen med Schweiz.
Denne aftale har allerede gjort det muligt for Schweiz at bruge vigtige instrumenter i
kampen mod international kriminalitet og ulovlig indvandring.

Derudover kan vi ved at sikre denne form for koordination forhindre gentagne og
uberettigede asylansøgninger. Nu er målet at give Liechtenstein mulighed for at nyde godt
af disse fordele og bringe fyrstendømmet endnu tættere på det overordnede mål om fuldt
EU-medlemskab.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg var glad for at kunne stemme for Liechtensteins
tiltrædelse af aftalen om EU's asylsystem. Dette vil forhindre, at der indgives gentagne
asylansøgninger i EU og Liechtenstein. Hvis en asylansøgning afvises i Liechtenstein, afvises
den også i EU og omvendt. Samtidig med at vi har forenklet proceduren, har vi også opnået
øget harmonisering.

Henstilling: Monica Luisa Macovei (A7-0011/011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemmer for denne henstilling, da den
nuværende aftale mellem EU og Brasilien sikrer gensidig visumfritagelse ved rejser i turisme-
og forretningsøjemed for alle brasilianske statsborgere og alle EU-statsborgere, herunder
statsborgere fra de fire medlemsstater, som p.t. ikke nyder visumfritagelse ved rejser til
Brasilien. Da aftalen ikke erstatter, men blot supplerer eksisterende aftaler mellem adskillige
medlemsstater og Brasilien, der omfatter andre rejser end rejser i turist- og
forretningsøjemed og med henblik på lønnet beskæftigelse, ser jeg ingen grund til, at den
ikke skal indgås. Varigheden af ophold i Schengenområdet er blevet begrænset til tre
måneder i løbet af en seksmånedersperiode, så dette giver ikke anledning til bekymring
om, at brasilianske statsborgere opholder sig ulovligt i området.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om
indgåelse af aftalen mellem EU og Den Føderative Republik Brasilien om visumfritagelse
for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas. Denne aftale mellem EU og Brasilien
indfører gensidig visumfritagelse ved rejser i turisme- og forretningsøjemed, som defineret
i aftalen, for alle brasilianske statsborgere og alle EU-statsborgere, herunder statsborgere
fra de fire medlemsstater – Estland, Letland, Cypern og Malta – som p.t. ikke nyder
visumfritagelse ved rejser til Brasilien. Det bør bemærkes, at på grund af den fælles
visumpolitik og EU's enekompetence på dette område er det kun EU og ikke de enkelte
medlemsstater, der kan forhandle og indgå en aftale om visumfritagelse.

Det er vigtigt at fremhæve, at for at sikre ligebehandling af alle EU-borgere er der indsat en
bestemmelse i aftalen om, at Brasilien kun kan suspendere aftalen eller bringe den til ophør
over for alle EU-medlemsstaterne. EU kan på samme måde kun suspendere eller opsige
aftalen for alle sine medlemsstaters vedkommende. Jeg er enig med ordføreren i, at vi må
sørge for at gennemføre gensidighedsprincippet i EU's visumpolitik.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) I overensstemmelse med Rådets forordning
(EF) nr. 539/2001 har brasilianske statsborgere adgang til visumfri indrejse i alle den
Europæiske Unions medlemsstater for kortvarige ophold. Brasilien stiller dog stadig krav
om, at statsborgere fra fire medlemsstater (Estland, Cypern, Malta og Letland) skal være i
besiddelse af et visum for at rejse ind i landet. De øvrige medlemsstater har indgået bilaterale
visumaftaler med Brasilien, hvorved deres statsborgere ved kortvarige ophold i Brasilien
kan rejse ind i landet uden visum.

På grund af EU's eksklusive eksterne kompetence på dette område kan kun EU og ikke de
enkelte medlemsstater forhandle om og indgå en visumfritagelsesaftale. Den 18. april 2008
vedtog Rådet derfor en afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede
forhandlinger om indgåelse af en aftale om visumfritagelse for korte ophold mellem EU
og Brasilien. Forhandlingerne førte til, at aftalen blev paraferet, og den formelle
underskrivelse på vegne af EU og Brasilien fandt sted i Bruxelles den 8. november 2010.

Jeg mener, at det er afgørende at godkende indgåelsen af denne aftale om visumfritagelse,
så alle EU-borgere, herunder statsborgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, uden visum
kan rejse til Brasilien i turist- og forretningsøjemed, ligesom brasilianske statsborgere
allerede nu kan rejse til alle EU's medlemsstater uden visum. Vi skal straks håndhæve EU's
fælles visumpolitik.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Selv om brasilianske statsborgere kan rejse til enhver
EU-medlemsstat uden visum med henblik på kortvarige ophold, skal statsborgerne i de
fire EU-medlemsstater Estland, Cypern, Malta og Letland have visum for at rejse ind i
Brasilien. Alle de øvrige medlemsstater har forhandlet bilaterale aftaler med Brasilien, som
sikrer visumfritagelse ved kortvarige ophold, men det er ikke længere muligt for de enkelte
medlemsstater at indgå denne slags aftaler.

EU har således en eksklusiv ekstern kompetence på området for den fælles visumpolitik.
Den 8. november 2010 indgik EU og Brasilien derfor en aftale, der indførte gensidig
visumfritagelse ved rejser i turisme- og forretningsøjemed for alle brasilianske statsborgere
og EU-statsborgere. Jeg støtter indgåelsen af denne aftale, som sikrer, at alle EU-borgere
behandles ens, og som kun kan suspenderes eller opsiges af Brasilien eller EU, hvis dette
gælder alle EU-medlemsstater.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne henstilling, da den sikrer
ligebehandling af alle EU-borgere i henhold til den fælles visumpolitik mellem EU og
Brasilien. Aftalen erstatter ikke, men supplerer de eksisterende bilaterale aftaler, der omfatter
andre rejser end rejser i turist- og forretningsøjemed.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Under det sidste portugisiske formandskab indledte
EU et særligt strategisk partnerskab med Brasilien. I den ånd, som bør præge denne lignende
aftale må vi naturligvis glæde os over enhver foranstaltning, der fjerner forhindringer for
kontakt mellem EU-borgere og statsborgere i dette andet portugisisktalende land. Da fire
EU-lande stadig ikke nyder godt af denne visumfritagelse, er der efter min mening store
fordele ved at udvide ordningen, så den også omfatter dem, og derfor må vi se positivt på
den aftale, der nu foreslås. Med hensyn til forbindelserne mellem EU og Brasilien må vi
huske på, at dette lands strategiske betydning længe har berettiget etableringen af en særlig
delegation, hvilket allerede er sket i forhold til de øvrige lande i kvartetten bestående af
Brasilien, Rusland, Indien og Kina samt andre lande, der objektivt set har mindre betydning
på den internationale scene.
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José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 har
brasilianske statsborgere adgang til visumfri indrejse i alle EU-medlemsstater, forudsat at
der er tale om kortvarige ophold.

Det er dog ikke alle EU-borgere, der har de samme privilegier. Her tænker jeg på statsborgere
i Estland, Cypern, Malta og Letland. Således respekteres gensidighedsprincippet ikke.

Hvis vi skal sikre disse borgere ligebehandling i forhold til de øvrige EU-borgere og
brasilianske statsborgere, er det nødvendigt at indgå en aftale mellem EU og Brasilien. Vi
kan ikke have et EU i to hastigheder, og jeg glæder mig derfor over indgåelsen af denne
aftale, ikke kun fordi den grundlæggende synes at være fair, men også fordi den sætter en
stopper for et af de få tilfælde af negativ forskelsbehandling, der stadig findes i EU.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Sammen med mine italienske kolleger i Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) besluttede jeg at undlade at stemme
ved dagens afstemning om forbindelserne mellem EU og Brasilien vedrørende
visumfritagelse ved kortvarige ophold for indehavere af almindelige pas. Årsagen er, at jeg
på baggrund af indholdet i beslutningen vedrørende sagen om Cesare Battisti ville have
foretrukket, at afstemningen var blevet udskudt forud for den Brasilianske højesterets nye
afgørelse om udlevering af Cesare Battisti, som er kriminel.

Da sagen ikke haster voldsomt, ville det bestemt ikke være noget problem at udskyde den
til den næste mødeperiode eller den i april, navnlig når man tænker på smerten hos
familierne til ofrene for denne massemorder. Disse familier har i 31 år ventet på, at
retfærdigheden skal ske fyldest, og at Cesare Battisti udstår den straf, som det italienske
retssystem har idømt ham, i et af vores egne fængsler.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne sag vedrører en udvidelse af ordningen
med et almindeligt pas til EU-lande, der stadig ikke nyder godt af visumfritagelse i forbindelse
med kortvarige ophold.

I henstillingen slår man til lyd for hurtigst muligt at godkende indgåelsen af denne aftale
om visumfritagelse, så alle EU-borgere, herunder borgerne i Estland, Letland, Malta og
Cypern, kan rejse til Brasilien i turist- og forretningsøjemed, ligesom brasilianske
statsborgere allerede nu kan rejse til alle EU's medlemsstater uden visum. Dette handler
om at gennemføre vores politik om gensidig visumfritagelse.

Parlamentet mener, at EU skal stræbe efter gensidig visumfritagelse, indtil alle statsborgere
fra samtlige medlemsstater uden visum kan rejse til alle de lande, hvis statsborgere allerede
kan rejse til EU uden visum, herunder De Forenede Stater og Canada. Vi mener, at dette er
rimeligt.

Jacqueline Foster (ECR),    skriftlig.  –  (EN) Den europæiske flyindustri og dens kunder
har ikke haft det for let i de seneste måneder. Den famøse vulkanaskekrise indtraf præcis,
da flyselskaberne og deres kunder kæmpede med konsekvenserne af en meget svær
recession.

Men midt i disse udfordringer kommer der endelig lidt godt nyt for både flyselskaberne og
passagererne. Dagens afstemning om lufttrafikaftalen mellem EU og Brasilien sikrer
væsentlige gensidige fordele.

For det første er Brasilien en strategisk set meget vigtig partner for EU med et enormt
markedspotentiale i fremtiden. I dag flyver mere end fire mio. passagerer om året mellem
Brasilien og EU, og da landet har en hurtigt voksende turistsektor, kan dette tal kun stige.
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Set fra et forretningsmæssigt perspektiv er Sao Paolo Sydamerikas finansielle hovedstad.
Udviklingen af den højt specialiserede olie- og finansindustri vil medføre øget efterspørgsel
efter flyrejser.

I forbindelse med denne henstilling er det vigtigste resultat, at vi fjerner nationalitetsmæssige
begrænsninger i de nuværende bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Brasilien.
Dette er et meget vigtigt første skridt i retning af en styrkelse af EU's forbindelser med
Brasilien på lufttrafikområdet, som har givet Brasilien og EU mulighed for at bevæge sig
mod forhandlinger om en omfattende lufttrafikaftale.

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 170)

Salvatore Iacolino (PPE),    skriftlig. – (IT) Ligesom ved afstemningerne om fru Ţicăus og
hr. Encius betænkninger undlod jeg at stemme under den endelige afstemning om
fru Macoveis henstilling for at udtrykke min skuffelse over den brasilianske regerings
adfærd i forhold til udlevering af terroristen Cesare Battisti.

Aftalerne om visumfritagelse og lufttrafik understreger de gode forbindelser mellem
Brasilien og EU. Under mødet i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre
Anliggender anmodede jeg om, at vi skulle forhøre os hos den brasilianske EU-ambassadør
for at drøfte nogle grundlæggende spørgsmål om blandt andet respekten for
menneskerettighederne og kampen mod terrorisme samt udveksle synspunkter om frihed
og sikkerhed i Europa og Brasilien. Jeg er sikker på, at vi kan opnå håndgribelige resultater
for både EU-borgerne og Brasiliens befolkning.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette beslutningsforslag om
undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik
Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas. I
overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 har brasilianske statsborgere
adgang til visumfri indrejse i alle den Europæiske Unions medlemsstater for kortvarige
ophold. Brasilien stiller dog stadig krav om, at statsborgere fra fire medlemsstater – Estland,
Cypern, Malta og Letland – skal være i besiddelse af et visum for at rejse ind i landet. De
øvrige medlemsstater har indgået bilaterale visumaftaler med Brasilien, hvorved deres
statsborgere ved kortvarige ophold i Brasilien kan rejse ind i landet uden visum. På grund
af den fælles visumpolitik og Den Europæiske Unions eksklusive eksterne kompetence på
dette område er det kun EU og ikke de enkelte medlemsstater, der kan forhandle om og
indgå en visumfritagelsesaftale. Det er afgørende at godkende indgåelsen af denne aftale,
så alle EU-borgere, herunder statsborgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, uden visum
kan rejse til Brasilien i turist- og forretningsøjemed på samme måde som brasilianske
statsborgere allerede nu kan rejse til alle EU's medlemsstater uden visum. Vi må straks
træffe foranstaltninger på dette område.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for, at Parlamentet godkender, at denne
visumfritagelsesaftale indgås så hurtigt som muligt, således at alle EU-borgere, herunder
statsborgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, uden visum kan rejse til Brasilien i turist-
og forretningsøjemed på samme måde som brasilianske statsborgere allerede nu kan rejse
til alle EU's medlemsstater uden visum. Vi skal straks håndhæve EU's politik om gensidig
visumfritagelse.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Når jeg afholder mig fra at stemme om
henstillingen vedrørende aftalen mellem EU og Den Føderative Republik Brasilien om
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visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas, er det et udtryk
for min generelle holdning snarere end min holdning til selve sagen.

Jeg bryder mig ikke om den brasilianske regerings adfærd i sagen om Cesare Battisti. Der
skulle have været foretaget udlevering, hvilket der er fastlagt procedurer for i en bilateral
aftale. De retlige myndigheders fortolkning strider mod de forpligtelser, som de har påtaget
sig. Dommen, som hr. Battisti skal afsone i Italien, blev afsagt af en almindelig dommer i
henhold til almindelig ret vedrørende en gemen forbrydelse, nemlig massemord. Det er
vanskeligt at bakke op om internationale forbindelser som dem, der beskrives i de
dokumenter, som vi stemmer om i Parlamentet, i forhold til et land, der ikke overholder
aftaler, og som på denne måde udtrykker en holdning til den grundlæggende ret til at
beskytte liv.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig.  –  (PT) I henhold til den aftale, som vi netop har vedtaget i
Parlamentet, behøver ingen EU-borgere, der ønsker at rejse til Brasilien i turisme- og
forretningsøjemed, at have et visum ved ophold på op til tre måneder, på samme måde
som brasilianske statsborgere allerede nu kan rejse til alle EU-lande uden visum. Denne
aftale vil navnlig gavne borgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, som stadig skal have
et visum for at rejse ind i Brasilien. Denne aftale berører indehavere af almindeligt pas. Efter
vedtagelsen af denne aftale vil alle EU-borgere – herunder borgerne i Estland, Letland, Malta
og Cypern, som Brasilien stadig krævede visum for – kunne rejse ind i landet uden visum
i turisme- og forretningsøjemed, på samme måde som brasilianske statsborgere allerede
nu kan rejse til alle EU-medlemsstater uden visum. Opholdets varighed i Schengenområdet
begrænses til tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode. Denne aftale vil omfatte
omkring 90-95 % af de rejsende.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig  .   –  (EN) Jeg stemte for, da jeg mener, at det er
afgørende at hjælpe den brasilianske befolkning med at finde løsninger i forhold til store
og vigtige områder. Teknologisk og økonomisk støtte vil sikre konkurrenceevne på
fødevareområdet og lavere priser. Brasilien kan udvikle sig fra at være producent af
landbrugsprodukter til at blive en stor aftager af europæiske varer, åbne et nyt salgsmarked
og udvide viften af turistmæssige ydelser, hvis der ydes støtte på de rette områder.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig.  –  (PT) I henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 539/2001 har brasilianske statsborgere adgang til visumfri indrejse i alle EU's
medlemsstater, forudsat at der er tale om kortvarige ophold. Brasilien stiller dog stadig
krav om, at statsborgere fra fire medlemsstater (Estland, Cypern, Malta og Letland) skal
være i besiddelse af et visum for at rejse ind i landet. De øvrige medlemsstater har indgået
bilaterale aftaler direkte med Brasilien. På baggrund af EU's eksklusive eksterne kompetence
på dette område har Rådet for at tage hånd om dette problem vedtaget en afgørelse, som
bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger vedrørende indgåelse af en aftale
mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold. Den nuværende aftale
mellem EU og Brasilien, som jeg stemte for, indfører gensidig visumfritagelse ved rejser i
turisme- og forretningsøjemed for alle brasilianske statsborgere og alle EU-statsborgere,
herunder statsborgere fra de fire medlemsstater, som p.t. ikke nyder visumfritagelse ved
rejser til Brasilien. Aftalen erstatter ikke, men supplerer eksisterende bilaterale aftaler mellem
adskillige medlemsstater og Brasilien, der omfatter andre rejser end rejser i turist- og
forretningsøjemed, f.eks. for studerende og forskere.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for indgåelsen af aftalen mellem EU og
Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas.
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Formålet er at sikre, at alle EU-borgere – herunder borgerne i Estland, Letland, Malta og
Cypern, som indtil nu fortsat har skullet have et visum for at rejse ind i Brasilien – i
overensstemmelse med principperne om gensidighed og ligebehandling kan rejse til
Brasilien uden visum i turisme- og forretningsøjemed, på samme måde som brasilianske
statsborgere allerede nu kan rejse til EU-medlemsstaterne uden visum.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Nærværende aftale mellem EU og
Brasilien indfører gensidig visumfritagelse ved rejser i turisme- og forretningsøjemed, som
defineret i aftalen, for alle brasilianske statsborgere og alle EU-statsborgere, herunder
statsborgere fra de fire medlemsstater, som p.t. ikke nyder visumfritagelse ved rejser til
Brasilien. Aftalen erstatter ikke, men supplerer eksisterende bilaterale aftaler mellem
adskillige EU-medlemsstater og Brasilien, der omfatter andre rejser end rejser i turist- og
forretningsøjemed (f.eks. studerende og forskere).

Den kategori af personer, hvis rejseformål er lønnet beskæftigelse, falder heller ikke ind
under aftalens anvendelsesområde. For at sikre ligebehandling af alle EU-borgere er der
indsat en bestemmelse i aftalen om, at Brasilien kun kan suspendere aftalen eller bringe
den til ophør over for alle EU-medlemsstaterne. EU kan på samme måde kun suspendere
eller opsige aftalen for alle sine medlemsstaters vedkommende.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Med Lissabontraktaten blev det slået fast, at
indgåelse af aftaler om fælles visumpolitik med tredjelande er EU's eksklusive kompetence.
Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 tillader allerede brasilianske statsborgere at rejse til
alle EU-medlemsstater uden visum. Imidlertid har Brasilien fortsat krævet, at borgere fra
EU-medlemsstaterne Estland, Cypern, Malta og Letland skulle have et visum for at kunne
rejse ind i landet. Denne aftale om gensidig visumfritagelse vedrører rejser i turisme- og
forretningsøjemed, som vil give begge parter økonomiske fordele. Opholdets varighed i
Schengenområdet begrænses til tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode.

Efter min mening er det vigtigt at understrege, at man i denne aftale tager hensyn til de
medlemsstater, der endnu ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, nemlig Cypern,
Bulgarien og Rumænien, idet man giver brasilianske statsborgere visumfri adgang i en
periode på tre måneder i hver af medlemsstaterne uafhængigt af den periode, der gælder
for hele Schengenområdet. Jeg stemmer for denne aftale, da jeg mener, at det er afgørende
at undgå forskelsbehandling af borgere fra forskellige medlemsstater og gennemføre
gensidighedsprincippet, som er et af EU's ledende principper, på behørig vis.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg glæder mig over resultatet af afstemningen. Det
er min klare overbevisning, at enhver foranstaltning, som bidrager til, at borgerne i alle
EU-medlemsstaterne nyder lige rettigheder, fortjener vores støtte. Jeg glæder mig så meget
desto mere, fordi disse lige rettigheder vedrører vigtige emner som friheden til at krydse
grænser. Som polak husker jeg de mange problemer, der var med hensyn til at krydse
grænser, før Polen blev medlem af EU, og derfor lægger jeg stor vægt på ethvert skridt, som
vi tager i retning af fuldstændig og gensidig afskaffelse af visumkrav. Der er endnu en grund
til, at fru Macoveis henstilling er så vigtig. I begrundelsen bemærker ordføreren, at to
tredjelande, nemlig Canada og De Forenede Stater, stadig har visumpligt i forhold til
henholdsvis tre og fire medlemsstater. Efter min mening vil Parlamentets nylige
foranstaltninger såsom den skriftlige erklæring 89/2010 have den ønskede virkning og
medføre ændringer i De Forenede Staters og Canadas visumpolitik.
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Henstilling: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne henstilling, fordi Brasilien
ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 står på den liste over lande, hvis borgere kan krydse
EU's ydre grænser uden visum, mens fire EU-medlemsstater stadig ikke nyder godt af det
gensidighedsprincip, der er gennemført. Da de ændringer, der blev indført med
Lissabontraktaten, bevirker, at den fælles visumpolitik i forhold til tredjelande nu henhører
under EU's enekompetence, vil alle medlemsstater få gavn af visumfritagelsen over for
Brasilien. Desuden er de eksisterende bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Brasilien
stadig sikret, da de gælder visse kategorier af rejsende, som ikke er omfattet af aftalen
mellem EU og Brasilien. Jeg er i øvrigt enig med ordføreren i, at denne aftale bør tjene som
et eksempel, hvad angår gensidighed i forhold til andre lande, navnlig De Forenede Stater
og Canada.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Denne aftale giver på gensidigt grundlag
visumfritagelse for kortvarige ophold for alle brasilianske statsborgere og statsborgere fra
EU, der er indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas. For at sikre
ligebehandling for alle EU-statsborgere, hvad angår visumfritagelse, bestemmer aftalens
artikel 8, at Brasilien kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle Den Europæiske
Unions medlemsstaters vedkommende, og at EU ligeledes kun kan suspendere eller opsige
aftalen for alle sine medlemsstaters vedkommende.

Der skal ifølge aftalen nedsættes et ekspertudvalg til bilæggelse af eventuelle tvister om
fortolkningen eller anvendelsen af aftalens bestemmelser. Der skal ifølge aftalen endvidere
ske en udveksling af prøveeksemplarer af pas mellem Brasilien og medlemsstaterne. Jeg
mener, at det er yderst vigtigt for Den Europæiske Union at sikre de eksisterende bilaterale
aftaler, idet disse giver visumfritagelse til rejsende på kortvarige ophold, der ikke er omfattet
af aftalen mellem EU og Brasilien.

Det bør i denne forbindelse anføres, at Den Europæiske Union ville kunne anvende
suspensionsklausulen for visumfritagelsen mellem EU og Brasilien, hvis Brasilien skulle
opsige de bilaterale aftaler. Denne aftale om visumfritagelse for indehavere af diplomatpas,
tjenestepas eller officielt pas er et skridt i retning af etableringen af fuldstændig gensidig
visumfritagelse ifølge forordning (EF) nr. 539/2001.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Brasilien er et af de lande, der er optaget på den
såkaldte "positivliste" over lande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligt, når de krydser
Den Europæiske Unions eksterne grænser. Statsborgerne i fire EU-lande – Estland, Letland,
Malta og Cypern – nyder imidlertid stadig ikke godt af lignende bestemmelser, når de rejser
til Brasilien. I henhold til Lissabontraktaten henhører den fælles visumpolitik i forhold til
tredjelande under EU's enekompetence, så det er op til EU at forhandle denne aftale, så den
sikrer ligebehandling af alle EU-borgere.

Man er enedes om at undertegne to individuelle aftaler: én for indehavere af et almindeligt
pas og én for indehavere af diplomatpas, tjenestepas og officielt pas. Jeg bakker op om
denne beslutning, da den i det mindste gør det muligt for aftalen om diplomatpas,
tjenestepas og officielle pas at træde i kraft hurtigere, idet den i modsætning til aftalen om
almindelige pas ikke skal ratificeres af den brasilianske kongres.

De eksisterende bilaterale aftaler vil fortsat være gældende, da de giver visumfritagelse for
kortvarige ophold til visse rejsende, der ikke er omfattet af aftalen mellem EU og Brasilien.
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Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Som Parlamentets ordfører stemte jeg for vedtagelsen
af denne aftale. Den vil fjerne visumpligten i forhold til Brasilien for indehavere af
diplomatpas, tjenestepas og officielle pas og for borgerne i fire medlemsstater, nemlig
Estland, Letland, Malta og Cypern. Jeg mener, at aftalen markerer et vigtigt fremskridt i
retning af at sikre fuldstændig gensidighed på visumområdet for alle EU-borgere i relation
til tredjelande. Bestræbelserne på at sikre fuld gensidighed bør videreføres med henblik på
at fjerne visumpligten i forhold til Canada og De Forenede Stater for borgerne i de fem
medlemsstater Rumænien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Cypern og Polen.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for denne henstilling, da den repræsenterer
et fremskridt hen imod fuldstændig og gensidig undtagelse fra visumpligt ved kortvarige
ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas mellem EU og Brasilien.
Underskrivelsen af denne aftale bør tjene som et eksempel for andre lande, navnlig De
Forenede Stater og Canada, som fortsat kræver visum for visse EU-medlemsstater.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig.  –  (PT) I lyset af det beslutningsforslag, som vi har stemt om
i dag vedrørende den aftale, der skal underskrives mellem EU og Den Føderative Republik
Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas, er
der endnu mere grund til, at indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas også
nyder godt af denne ordning. Gensidighed er afgørende ved denne form for aftale for at
sikre, at en sådan fritagelse ikke begrænses af administrative eller bureaukratiske krav, som
kan bringe borgernes legitime forventninger i fare. Brasilien er en stadig vigtigere partner
for EU, som landet deler historie og sprog med. Vi må glæde os over enhver foranstaltning,
der fremmer forbindelserne mellem dette store sydamerikanske land og Europa.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 har
brasilianske statsborgere adgang til visumfri indrejse i alle EU-medlemsstater, forudsat at
der er tale om kortvarige ophold.

Det er dog ikke alle EU-borgere, der har de samme privilegier. Her tænker jeg på statsborgere
i Estland, Cypern, Malta og Letland. Således respekteres gensidighedsprincippet ikke.

I 2008 vedtog Rådet en afgørelse, hvori man bemyndiger Kommissionen til at forhandle
indgåelsen af en aftale mellem EU og Brasilien, som vil sætte en stopper for krænkelserne
af gensidighedsprincippet. For at fremskynde processen og undgå at forsinke aftalens
ikrafttræden besluttede de kontraherende parter at udarbejde to aftaler: én for indehavere
af et almindeligt pas og én for indehavere af diplomatpas (sidstnævnte skal ikke ratificeres
af den brasilianske kongres).

Jeg I glæder mig derfor over dette initiativ, som vil sikre ligebehandling for alle EU-borgere,
idet vi respekterer princippet om gensidighed fuldt ud.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Sammen med mine italienske kolleger i Det
Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) besluttede jeg at undlade at stemme
ved dagens afstemning om forbindelserne mellem EU og Brasilien vedrørende
visumfritagelse ved kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas. Årsagen er, at jeg på baggrund af indholdet i beslutningen vedrørende sagen
om Cesare Battisti ville have foretrukket, at afstemningen var blevet udskudt forud for den
Brasilianske højesterets nye afgørelse om udlevering af Cesare Battisti, som er kriminel.

Da sagen ikke haster voldsomt, ville det bestemt ikke være noget problem at udskyde den
til den næste mødeperiode eller den i april, navnlig når man tænker på smerten hos
familierne til ofrene for denne massemorder. Disse familier har i 31 år ventet på, at
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retfærdigheden skal ske fyldest, og at Cesare Battisti udstår den straf, som det italienske
retssystem har idømt ham, i et af vores egne fængsler.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Brasilien et af de lande, der er optaget på
den såkaldte "positivliste" over lande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligt, når de
krydser Den Europæiske Unions eksterne grænser. Ifølge det princip om gensidighed, der
ligger til grund for den relevante forordning, bør EU-borgere have tilsvarende rettigheder,
når de rejser til Brasilien.

Hidtil har gensidighedsprincippet været gennemført gennem bilaterale aftaler om
visumfritagelse indgået mellem Brasilien og de enkelte medlemsstater. Fire EU-lande –
Estland, Letland, Malta og Cypern – har imidlertid ikke undertegnet en sådan aftale.
Statsborgere i disse lande vil derfor stadig være forpligtet til at være i besiddelse af et visum,
når de rejser til Brasilien, hvilket er i strid med gensidighedsprincippet.

Aftalen mellem EU og Brasilien om visumfritagelse, som ikke erstatter de øvrige bilaterale
aftaler, der er undertegnet med forskellige medlemsstater, omfatter nu rejser i turisme- og
forretningsøjemed for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig.  –  (LT) Jeg bakkede op om dette dokument, da aftalen
på gensidigt grundlag giver visumfritagelse for kortvarige ophold for alle brasilianske
statsborgere og statsborgere fra EU, der er indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
officielt pas. For at sikre ligebehandling for alle EU-statsborgere, bestemmer aftalens artikel
8, at Brasilien kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle Den Europæiske Unions
medlemsstaters vedkommende, og at EU ligeledes kun kan suspendere eller opsige aftalen
for alle sine medlemsstaters vedkommende. Denne aftale om visumfritagelse for indehavere
af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas er et skridt i retning af etableringen af
fuldstændig gensidig visumfritagelse i henhold til forordning nr. 539/2001.

Monica Luisa Macovei (PPE),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for at give Parlamentets
samtykke til indgåelsen af de to aftaler om visumfritagelse med Brasilien. I dag behøver
brasilianske statsborgere intet visum for at rejse ind i EU, mens borgerne i Estland, Letland,
Malta og Cypern skal have et visum for at rejse ind i Brasilien. Disse aftaler vil sikre
anvendelse af princippet om gensidighed med hensyn til visumfritagelse mellem EU og
Brasilien.

David Martin (S&D),    skriftlig.  –  (EN) Jeg stemte for denne henstilling. Visumfritagelsen
omfatter indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas, der rejser som turist eller
i forretningsøjemed. De kontraherende parters statsborgere kan opholde sig på hinandens
område i højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter deres første indrejse i
landet. Ved rejser, der har et andet formål end de i aftalen anførte, vil visumfritagelsen
stadig gælde i henhold til bestemmelserne i de bilaterale aftaler, som Brasilien har
undertegnet med 23 ud af de 27 medlemsstater. Aftalen tager hensyn til de medlemsstater,
der endnu ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne. Så længe de pågældende
medlemsstater (Cypern, Bulgarien og Rumænien) ikke indgår i Schengenområdet, giver
visumfritagelsesaftalen brasilianske statsborgere ret til tre måneders ophold i hver af disse
medlemsstater uafhængigt af den periode, der beregnes for hele Schengenområdet.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Når jeg afholder mig fra at stemme om
henstillingen vedrørende aftalen mellem EU og Den Føderative Republik Brasilien om
visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller
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officielt pas, er det et udtryk for min generelle holdning snarere end min holdning til selve
sagen.

Jeg bryder mig ikke om den brasilianske regerings adfærd i sagen om Cesare Battisti. Der
skulle have været foretaget udlevering, hvilket der er fastlagt procedurer for i en bilateral
aftale. De retlige myndigheders fortolkning strider mod de forpligtelser, som de har påtaget
sig. Dommen, som hr. Battisti skal afsone i Italien, blev afsagt af en almindelig dommer i
henhold til almindelig ret vedrørende en gemen forbrydelse, nemlig massemord. Det er
vanskeligt at bakke op om internationale forbindelser som dem, der beskrives i de
dokumenter, som vi stemmer om i Parlamentet, i forhold til et land, der ikke overholder
aftaler, og som på denne måde udtrykker en holdning til den grundlæggende ret til at
beskytte liv.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) I henhold til den aftale, som vi nu har vedtaget i
Parlamentet, behøver ingen EU-borgere, der ønsker at rejse til Brasilien i turisme- og
forretningsøjemed, at have et visum ved ophold på op til tre måneder, på samme måde
som brasilianske statsborgere allerede nu kan rejse til alle EU-lande uden visum. Denne
aftale vil navnlig gavne borgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, som stadig skulle
have et visum for at rejse ind i Brasilien. Aftalen berører indehavere af diplomatpas,
tjenestepas og officielle pas. Med godkendelsen af denne aftale vil alle EU-borgere – herunder
borgerne i Estland, Letland, Malta og Cypern, som Brasilien stadig krævede visum for –
kunne rejse ind i landet uden visum i turisme- og forretningsøjemed, på samme måde som
brasilianske statsborgere allerede nu kan rejse til alle EU-medlemsstater uden visum.
Opholdets varighed i Schengenområdet begrænses til tre måneder i løbet af en
seksmånedersperiode.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Ifølge Lissabontraktaten henhører
den fælles visumpolitik i forhold til tredjelande under EU's enekompetence. Kun EU og
ikke de enkelte medlemsstater kan forhandle og indgå en visumfritagelsesaftale med
Brasilien. Sådan var det ikke, før traktaten trådte i kraft. I dette dokument analyseres aftalen
om visumfritagelse mellem EU og Brasilien for indehavere af diplomatpas, tjenestepas og
officielle pas. Den formelle underskrivelse af aftalen på vegne af EU og Brasilien fandt sted
i Bruxelles den 8. november 2010. Aftalen vil ikke erstatte de øvrige bilaterale aftaler, der
er undertegnet med de enkelte medlemsstater, men derimod supplere dem. Den aftale,
som EU har indgået, vil dog have forrang i forhold til de bilaterale aftaler på de områder,
som de dækker, nemlig rejser i turisme- og forretningsøjemed. Jeg glæder mig over
bestemmelserne om gensidighed mellem brasilianske statsborgere og EU-borgere og
garantien om ligebehandling for alle EU-borgere. Der er indført en bestemmelse om, at
Brasilien og EU kun kan suspendere eller opsige aftalen for alle medlemsstater. Af disse
årsager stemte jeg for.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for underskrivelsen af aftalen mellem EU
og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas,
tjenestepas eller officielt pas. Formålet er at sikre, at alle EU-borgere, som er indehavere af
diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas – herunder borgerne i Estland, Letland, Malta
og Cypern, som indtil nu fortsat har skullet have et visum for at rejse ind i Brasilien – i
overensstemmelse med principperne om gensidighed og ligebehandling kan rejse til
Brasilien uden visum i turisme- og forretningsøjemed, på samme måde som brasilianske
statsborgere allerede nu kan rejse til EU-medlemsstaterne uden visum.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Visumfritagelsen omfatter
indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas, der rejser som turist eller i
forretningsøjemed. De kontraherende parters statsborgere kan opholde sig på hinandens
område i højst tre måneder i løbet af en seksmånedersperiode efter deres første indrejse i
landet. Ved rejser, der har et andet formål end de i aftalen anførte, vil visumfritagelsen
stadig gælde i henhold til bestemmelserne i de bilaterale aftaler, som Brasilien har
undertegnet med 23 ud af de 27 medlemsstater.

Aftalen tager hensyn til de medlemsstater, der endnu ikke i fuldt omfang anvender
Schengenreglerne. Så længe de pågældende medlemsstater (Cypern, Bulgarien og Rumænien)
ikke indgår i Schengenområdet, giver visumfritagelsesaftalen brasilianske statsborgere ret
til tre måneders ophold i hver af disse medlemsstater uafhængigt af den periode, der beregnes
for hele Schengenområdet.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Brasilien et af de lande, der er optaget på den
"positivliste" over lande, hvis statsborgere er fritaget fra visumpligt, når de krydser Den
Europæiske Unions eksterne grænser. Hidtil har denne gensidighedspolitik været
gennemført vha. bilaterale aftaler mellem Brasilien og medlemsstaterne. Estland, Letland,
Malta og Cypern har imidlertid ikke undertegnet en sådan aftale, og statsborgerne i disse
lande er ikke fritaget fra visumpligt. Formålet med denne aftale er at sikre fritagelse fra
visumpligt for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas, og den har det
samme mål og omfang som aftalen vedrørende indehavere af almindeligt pas.

I henhold til brasiliansk lov skal aftalen vedrørende indehavere af diplomatpas imidlertid
ikke ratificeres af den brasilianske kongres, og den vil derfor træde i kraft tidligere. De to
aftaler vil ikke erstatte de bilaterale aftaler, der er undertegnet mellem medlemsstaterne og
Brasilien, men blot supplere dem. Efter min mening er det vigtigt, at denne praksis med
aftaler om gensidig visumfritagelse anvendes over for andre tredjelande for at fjerne den
nuværende forskelsbehandling, navnlig med hensyn til De Forenede Stater og Canada.

Henstilling: Silvia-Adriana Ticău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-0001/2011) og Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Selv om jeg tilslutter mig indholdet i denne aftale,
har jeg valgt at undlade at stemme for at protestere mod de politiske beslutninger, som
den brasilianske regering i en periode har truffet med hensyn til Cesare Battisti.

Det er en kendsgerning, at denne morder, som er blevet dømt ved flere lejligheder, ikke
afsoner de domme, som han er blevet idømt af det italienske retssystem.

Betænkning: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter denne betænkning, da jeg anerkender
servicedirektivets potentiale med hensyn til yderligere integrering af økonomien, og da
jeg desuden mener, at anvendelsen direktivet kan konsolidere det gensidigt forstærkende
forhold mellem det indre marked og samhørighedspolitikken. For at nå denne målsætning
er der behov for øget gennemskuelighed, hvad angår oplysninger til borgere og
virksomheder. Det er vigtigt at bemærke betingelserne vedrørende manglende anvendelse
af oprindelsesprincippet i forhold til bestemte sager og aktiviteter, navnlig med hensyn til
forskellig lovgivning i andre EU-instrumenter og med hensyn til den vifte af garantier, som
den administrerende stat skal tilbyde udstationerede arbejdstagere. Denne sag førte til lange
drøftelser og forhindrede en tidlig anvendelse af direktivet. Jeg er bange for, at anvendelsen
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af dette direktiv på regionalt og lokalt plan kan komme til at modarbejde foranstaltninger
til deregulering og hæmme bestræbelserne på at forenkle de administrative procedurer,
navnlig da anvendelsen af det kan kræve yderligere ressourcer, og bidrag fra strukturfonde
og andre instrumenter bliver afgørende for at kompensere for dette i overgangsperioden.
På denne baggrund opfordrer jeg til øget sammenhæng og koordination blandt alle
politikker.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning fra
Parlamentet om gennemførelse af servicedirektivet, som trådte i kraft i 2006. Formålet
med direktivet er at åbne markedet for tjenesteydere i EU og afvikle protektionistiske
begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve
princippet om fri bevægelighed, der danner grundlag for det fælles marked. Med andre ord
skal de europæiske tjenesteydere kunne tilbyde deres arbejde uden bureaukratiske skranker
overalt i EU. Direktivet omfatter diverse tjenester, hvis samlede bruttonationalprodukt
(BNP) udgør 40 % af EU's BNP. Vi forventer, at gennemførelsen af dette direktiv kan give
en gevinst på op mod 140 mia. EUR og øge EU's BNP med 1,5 %. Men hvis direktivet skal
sikre de ventede fordele, skal det gennemføres ordentligt. Desværre har man fastslået, at
ikke alle EU-medlemsstater havde formået at gennemføre det fuldt ud i den nationale
lovgivning ved udgangen af 2009. Jeg er enig i, at indførelsen af kvikskranker er et væsentligt
element i forbindelse med en effektiv gennemførelse af direktivet.

Formålet med disse kvikskranker er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger og skabe
mulighed for at klare alle procedurer elektronisk og ikke kun på det nationale sprog. Ifølge
Europa-Kommissionens data har 22 EU-medlemsstater etableret disse kvikskranker, men
kun 17 af dem har e-forvaltningsportaler, og disse varierer også meget i de forskellige
medlemsstater. Det skal understreges, at forbrugerne ikke vil få alle nødvendige oplysninger
uden velfungerende kvikskranker, og dette vil forhindre os i at nå målsætningerne i
direktivet.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    skriftlig. – (IT) De mulige fordele ved gennemførelsen af
servicedirektivet er indiskutable. De aktiviteter, der er omfattet af servicedirektivet, udgør
40 % af EU's BNP og stillinger. Ved at gennemføre det korrekt kan vi frigøre et enormt
økonomisk potentiale, skabe job og bidrage til den økonomiske genopretning. Kvaliteten
af medlemsstaternes gennemførelse af direktivet er lige så vigtig som det at overholde de
tidsfrister, der er fastsat til dette.

Under forhandlingerne forud for vedtagelsen af direktivet har Parlamentet allerede vist, at
det kan spille en afgørende rolle. Jeg mener således, at Parlamentet skal stå for tilsynet med
medlemsstaternes gennemførelse af direktivet. Europæiske tjenesteydere skal kunne udbyde
deres tjenester over hele EU uden at blive holdt tilbage af bureaukratiske skranker. Under
gennemførelsesfasen må vi dog også være opmærksomme på andre aspekter, navnlig de
administrative omkostninger, der i dag bebyrder medlemsstaterne.

Jeg er enig med ordføreren i, at den procedure for gensidig evaluering, som Rådet har
indført, medfører unødvendige bureaukratiske byrder for medlemsstaternes forvaltninger
på nationalt, regionalt og lokalt plan. Jeg håber, at man hurtigst muligt vil vurdere de mulige
fordele ved disse procedurer. Ellers vil de høje bureaukratiske omkostninger bestå.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne tekst. Dette handler ikke om
at vurdere gennemførelsen af servicedirektivet, som Parlamentet vedtog i 2006, da det
stadig er alt for tidligt at gøre dette. Dette handler om dels at understrege både den
økonomiske og den sociale betydning af denne åbning af servicesektoren i Europa (de
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omfattede områder udgør 40 % af EU's BNP og stillinger, og vækstpotentialet ligger på
mellem 0,6 og 1,5 % af BNP) og dels at fremhæve de grundlæggende elementer ved
gennemførelsen af direktivet. For det første er der kvikskrankerne. Deres formål er at
fremme udvekslingen af tjenester over hele Europa. I praksis skal iværksættere, som ønsker
at starte en virksomhed i udlandet eller udbyde tjenester på tværs af grænserne, kunne
bruge en kvikskranke, som forklarer alle de formaliteter og procedurer, som de skal efterleve
for at etablere virksomheden. Disse kvikskranker er afgørende for servicedirektivets succes.
For det andet er der direktivets anvendelsesområde. Jeg mener, at vi på europæisk plan må
føre en oprigtig politisk forhandling om, hvad vi mener med tjenesteydelser af almen
interesse, og de regler, som vi ønsker at gøre gældende for dem.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument. Målet med
servicedirektivet er at gøre det væsentligt lettere, navnlig for selvstændige erhvervsdrivende
samt små og mellemstore virksomheder, at udøve deres virksomhed, udvikle nye
forretningsområder og rekruttere nye medarbejdere i andre medlemsstater. Servicesektoren,
som tegner sig for 40 % af EU's BNP, har særlig stor betydning for økonomisk vækst og
bekæmpelse af arbejdsløshed. Dette direktiv er et vigtigt skridt hen imod et indre marked
for tjenesteydelser, hvilket bør give virksomhederne, og især SMV'er, mulighed for at yde
en bedre service til konkurrencedygtige priser på hele det indre marked og frigøre det
enorme økonomiske potentiale og jobskabelsespotentialet for det europæiske indre marked
for tjenesteydelser. Hvis tjenesteyderne skal kunne nyde godt af servicedirektivets fordele,
skal alle medlemsstater sikre en fuldstændig og rettidig gennemførelse af bestemmelserne
i direktivet. Jeg mener, at Kommissionen nøje skal overvåge direktivets anvendelse i
medlemsstaterne og udarbejde periodiske gennemførelsesrapporter med henblik på at
fjerne de resterende hindringer i servicesektoren og frigøre dets økonomiske potentiale.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Servicedirektivet, som blev vedtaget i december
2006, omsætter princippet om fri bevægelighed i praksis med det mål at skabe et fælles
marked for tjenesteydelser i EU. Selv om direktivet blev vedtaget allerede i 2006, har den
foretagne vurdering afsløret flere forsinkelser med hensyn til dets gennemførelse i visse
medlemsstater, som skyldes både lovgivningsmæssige og tekniske problemer, idet der har
været behov for forskellige lovgivningsinstrumenter for at gennemføre det korrekt.

Et fuldt funktionsdygtigt indre marked for tjenesteydelser er afgørende for Europas
økonomiske genopretning, da sektoren tegner sig for mere end 70 % af arbejdspladserne
og nettojobskabelsen i det indre marked. Gevinsten på EU-plan kan nå helt op på mellem
60 og 140 mia. EUR i alt, hvilket svarer til et vækstpotentiale på mellem 0,6 og 1,4 % af
BNP.

På denne baggrund støttede jeg betænkningen om gennemførelse af servicedirektivet, da
det efter min mening er vigtigt at foretage vurderinger af gennemførelsen af direktiver i
betragtning af, at disse vurderinger kan afsløre mangler ved gennemførelsen og gøre det
muligt at udbedre dem.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Vurderingen af anvendelsen af
servicedirektivet giver os efter min mening lejlighed til at fremhæve dets mangler, navnlig
hvad angår anvendelsesområdet. I min udtalelse på vegne af Udvalget om Beskæftigelse og
Sociale Anliggender nævner jeg den retlige usikkerhed, der i dag omgiver tjenesteydelser af
almen interesse, og det påtrængende behov for at tage hensyn til deres særlige natur. Mens
alle er enige om behovet for at afklare begreberne (økonomiske og ikkeøkonomiske
tjenesteydelser af almen interesse og sociale tjenesteydelser), er Parlamentet stadig splittet
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i spørgsmålet om, hvordan vi opnår dette. Jeg har slået til lyd for behovet for klare
lovrammer, om nødvendigt gennem et rammedirektiv. Selv om jeg beklager, at dette ikke
er med i den endelige tekst, må jeg lykønske fru Gebhardt, som nævner disse emner i sin
betænkning på vegne af  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse , hvori
der primært fokuseres på gensidig evaluering og kvikskranker. Under punkt 45 anføres
behovet for lovrammer, ganske vist på sektorplan, og man erindrer om den forpligtelse,
som hr. Barnier i sin nylige meddelelse indgår om at fremlægge forslag vedrørende
tjenesteydelser af almen interesse i 2011. Jeg venter således på, at disse forslag fremlægges,
og at der træffes foranstaltninger, som omsider giver tjenesteyderne og de lokale og regionale
myndigheder et svar, men også anerkender disse ydelsers helt afgørende bidrag til social
og territorial samhørighed.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Det europæiske servicedirektiv trådte i kraft i
december 2006 med det ambitiøse mål at åbne markedet for tjenesteyderne i EU, afvikle
protektionistiske begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i
medlemsstaterne og håndhæve princippet om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser
i EU. Ifølge bestemmelserne i direktivet skal europæiske tjenesteydere kunne tilbyde deres
arbejde uden bureaukratiske skranker overalt i EU.

I den initiativbetænkning, der drøftes, og som Parlamentet har fremlagt for nøje at følge
og ledsage gennemførelsen af direktivet i de nationale retssystemer, vurderer man
medlemsstaternes hidtidige indsats. Navnlig har man påpeget forsinkelser i gennemførelsen
af direktivet og store problemer med at fortolke anvendelsesområdet.

For at beskytte markedsaktørerne opfordrer jeg derfor til, at vi hurtigt og utvetydigt definerer
de tjenester, der falder ind under dette direktiv. Endelig mener jeg, at en effektiv
gennemførelse af informationssystemet for det indre marked og en udvidelse af dets
funktioner samt øget digitalisering af kvikskrankerne i Europa utvivlsomt ville være en
kæmpestor fordel for tjenesteyderne og gøre det nemmere for små og mellemstore
virksomheder at få adgang til information.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi målet
med servicedirektivet er at åbne markedet for tjenesteydere i Den Europæiske Union og
afvikle protektionistiske begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i
medlemsstaterne og håndhæve princippet om fri bevægelighed, der danner grundlag for
det fælles marked. Servicedirektivets anvendelsesområde omfatter i princippet alle
kommercielle tjenester, der udbydes af en tjenesteyder, der er etableret i en medlemsstat.
Ikke omfattet er bl.a. tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, finansielle
detailtjenesteydelser, transporttjenester, tjenesteydelser, der udføres af vikarbureauer,
sundhedstjenester, sociale plejeydelser, børnepasning og byggeri. Direktivet sætter ikke
spørgsmålstegn ved offentlige tjenesteydelser, og direktivet har under ingen omstændigheder
til formål at udhule de offentlige forsyningspligtydelser. Det er ikke blot nødvendigt at
sondre klart mellem de tjenesteydelser, der falder ind under dette direktiv, og tjenesteydelser
af almen økonomisk interesse, men også at sikre beskyttelsen af tjenesteydelser af almen
økonomisk interesse ved hjælp af en rammelovgivning.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Servicedirektivet vil på ingen måde føre
til deregulering eller liberalisering af servicesektoren, hvilket er blevet antydet. Dets formål
er at udforme adgangen til nationale markeder i medlemsstaterne på en sådan måde, at
vilkårlige hindringer fjernes, og at de regler, der fastholdes i medlemsstaterne, er rimelige
og ikke-diskriminerende. Det anføres udtrykkeligt i direktivet, at hverken arbejdsretten,
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eller arbejdstagernes rettigheder berøres af disse lovgivningsmæssige bestemmelser.
Parlamentet insisterede endda på dette, da det fremlagde sin holdning over for Rådet.

Ifølge artikel 16 er der intet til hinder for, at en medlemsstat fastsætter krav vedrørende
udførelsen af servicevirksomhed, hvis disse krav er begrundet i hensynet til den offentlige
orden, den offentlige sikkerhed, den offentlige sundhed eller beskyttelsen af miljøet.

Gennemførelsen af direktivet er forsinket i nogle medlemsstater, men dette skyldes navnlig
de forskellige fortolkninger af det. Derfor er det vigtigt, at direktivets anvendelsesområde
defineres klart og gennemskueligt. Det er ikke blot nødvendigt at sondre klart mellem de
tjenesteydelser, der falder ind under dette direktiv, og tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse, men også at sikre beskyttelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse
ved hjælp af en rammelovgivning med dette for øje.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Formålet med servicedirektivet, som trådte i kraft
i december 2006, er at åbne markedet for tjenesteydere i EU ved at fjerne alle
protektionistiske begrænsninger, vilkårlige hindringer og diskriminerende regler. Derudover
har Parlamentet altid insisteret på, at dette direktiv ikke må bruges som påskud for en farlig
deregulering eller liberalisering af sektoren.

Jeg stemte for denne betænkning, hvor man med rette nævner de (ofte ubegrundede)
forsinkelser og stridsspørgsmål, der har været i forbindelse med gennemførelsen af
servicedirektivet, som vedrører en sektor, der tegner sig for omkring 40 % af EU's
bruttonationalprodukt (BNP) og arbejdspladser. Desuden giver direktivet europæiske
virksomheder – og især små og mellemstore virksomheder – mulighed for at yde en bedre
service til konkurrencedygtige priser. En positiv virkning af en korrekt og gennemsigtig
gennemførelse af servicedirektivet vil være, at der bliver frigjort et enormt økonomisk
potentiale og jobskabelsespotentiale for det indre marked for tjenesteydelser, der anslås
til 0,6-1,5 % af EU's BNP – noget EU desperat har brug for. Derfor vil en fuld gennemførelse
af direktivet i hele EU introducere konkurrenceaspekter på det indre marked, som i sidste
ende vil være til fordel for borgerne og virksomhederne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Servicedirektivet er et grundlæggende
vækstinstrument for EU, som gør det væsentlig lettere, navnlig for selvstændige
erhvervsdrivende samt små og mellemstore virksomheder, at udøve deres virksomhed,
udvikle nye forretningsområder og rekruttere nye medarbejdere i andre medlemsstater.
Disse aktiviteter udgør 40 % af EU's BNP og arbejdspladser og er en afgørende sektor for
økonomisk vækst og bekæmpelse af arbejdsløsheden. Det er vigtigt at konsolidere det
enorme potentiale for økonomisk udvikling og jobskabelse, som ligger i det europæiske
indre marked for tjenesteydelser, da det udgør et væsentligt skridt mod et reelt indre marked
for tjenesteydelser, som giver virksomheder, og navnlig små og mellemstore virksomheder,
mulighed for at yde en bedre service til borgerne til konkurrencedygtige priser i hele det
indre marked. Jeg håber, at direktivets målsætninger vil begynde at blive opfyldt i nær
fremtid, og at det vil være til gavn for hele EU og EU's regioner og dermed bidrage til en
reel økonomisk, social og territorial samhørighed, idet der skabes anstændige, varige
kvalitetsjob og sker en forbedring af de udbudte tjenesters kvalitet og af sikkerheden i
forbindelse hermed.

Philippe de Villiers (EFD),    skriftlig. – (FR) Parlamentet stemmer om gennemførelsen af
servicedirektivet, et direktiv, som man lovede allerede dengang, det stadig blev kaldt
Bolkestein-direktivet, ville blive trukket tilbage. Parlamentet skal nu afgøre, hvorvidt det
er blevet korrekt gennemført i medlemsstaterne eller ej.

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA98



Tjenesteydelser udgør 40 % af EU's bruttonationalprodukt (BNP) og arbejdspladser med
betydelige forskelle mellem de enkelte medlemsstater. Servicedirektivet indeholder forslag
om "fremskridt" og standardisering på det retlige område, som vil ske på den franske
befolknings bekostning og medføre en nedsættelse af de sociale standarder.

Det er bydende nødvendigt at beskytte markederne og arbejdstagerne, da det er dem, der
bidrager til velstanden i vores land og i denne verdensdel, men EU er som altid imod dette.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at
medlemsstaterne indtil videre kun har foretaget en delvis og begrænset gennemførelse af
servicedirektivet. Til trods for at dette direktiv er en af de vigtigste europæiske lovgivninger,
som sigter mod at åbne for den frie bevægelighed inden for servicesektoren i EU, er der
stadig lang vej igen. Det er nødvendigt at sikre en korrekt gennemførelse af denne
lovgivning, som blev vedtaget for over tre år siden, især med hensyn til en effektiv udvikling
af kvikskranker, som alle borgere, der ønsker at udbyde tjenester i et andet land, kan anvende
for at få den nødvendige information.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med direktiv 2006/123/EF er at åbne markedet
for tjenesteydere i EU, afvikle protektionistiske begrænsninger for udøvelsen af
tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve princippet om fri bevægelighed
med henblik på at få et ægte indre marked for sektoren. Servicesektoren tegner sig for 40 %
af EU's BNP og arbejdspladser og har et enormt vækst- og jobskabelsespotentiale især for
små og mellemstore virksomheder. Sidste frist for gennemførelse af direktivet var slutningen
af 2009, men nogle medlemsstater mangler stadigvæk at foretage en korrekt og effektiv
gennemførelse af det.

Webportaler med alle nødvendige administrative oplysninger er kun i funktion i 22 stater,
og ud af disse 22 er det kun i 14 af dem, at de nødvendige procedurer kan klares elektronisk.
Det er nødvendigt at sikre og overvåge direktivets korrekte anvendelse i medlemsstaterne
med henblik på at fjerne vilkårlige hindringer og/eller gøre de bestemmelser, der allerede
gælder i medlemsstaterne, rimelige og ikke-diskriminerende.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Dette forslag til beslutning vedrører
gennemførelsen af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked.

Princippet om fri bevægelighed for mennesker og varer i hele EU optræder i alle EU's
traktater og sigter mod at støtte oprettelsen af det fælles marked. Direktiv 2006/123/EF
blev vedtaget med det formål at fjerne de bureaukratiske begrænsninger for udøvelsen af
tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne.

Det viser sig imidlertid, at ikke alle medlemsstater har gennemført dette direktiv, da de
mener, at visse aspekter ikke er blevet tilstrækkelig belyst. Derfor er denne beslutning
relevant.

Jeg bifalder oprettelsen af et hurtigt og effektivt system i form af kvikskranker til behandling
af forespørgsler fra virksomheder og arbejdstagerrepræsentanter, og jeg håber, at disse
kvikskranker ikke udelukkende begrænses til den elektroniske form, men også omfatter
personlig rådgivning, da vi ved, at dette er vigtigt, når man er i et fremmed land.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne betænkning i tråd
med vores tidligere holdninger i forbindelse med det berygtede Bolkestein-direktiv og dets
uacceptable målsætninger om at fremme liberaliseringen af tjenesteydelser, herunder
offentlige tjenesteydelser, til fordel for særlige økonomiske og finansielle koncerners
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interesser i EU, og hvor prisen bliver højere arbejdsløshed og dårligere service til de
respektive brugere, sådan som det allerede tydeligt kan ses inden for andre sektorer, der
har været udsat for det samme.

Denne betænkning sigter mod at lægge pres på de medlemsstater, der ikke er gået så hurtigt
frem, som størstedelen af Parlamentets medlemmer ønsker – for at beskytte de europæiske
økonomiske koncerners interesser – i forbindelse med gennemførelsen af direktiv
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked. Direktivet trådte i kraft den 28.
december 2006, og formålet er, som det anføres i betænkningen, "at åbne markedet for
tjenesteydere i Den Europæiske Union og afvikle protektionistiske begrænsninger for
udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve princippet om
fri bevægelighed, der danner grundlag for det fælles marked".

Det, der imidlertid er brug for, er en objektiv vurdering af konsekvenserne af gennemførelsen
af en liberalisering og efterfølgende privatisering af tjenester, i visse tilfælde af væsentlige
offentlige tjenester, så vi atter kompromisløst kan forsvare folks rettigheder, heriblandt
arbejdstagernes.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Bolkestein-direktivet er blevet forsinket, fordi
medlemsstaterne siges at have været for længe om at gennemføre det og gennemføre det
korrekt. Det er sandt, at det i Frankrig kun til dels er gennemført i den nationale lovgivning.
Og det er der en god grund til! For at undgå en offentlig debat og dermed yderligere
opstandelse valgte Sarkozys regering med vilje ikke at bruge en rammelov, men at integrere
direktivets principper i alle relevante lovtekster. Der er faktisk kun ét princip, nemlig
princippet om fuldstændig og absolut etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser!
En opdeling af de lovgivningsmæssige ændringer har resulteret i en proces, der mangler
gennemsigtighed. Direktivets anvendelsesområde er stadig ikke klart, f.eks. er visse sociale
tjenesteydelser, som formodes at være undtaget, alligevel omfattet af direktivet. Dem, der
rent faktisk er undtaget i dag, er blevet sat på vågeblus i den forstand, at Kommissionen
hvert tredje år kan forslå en fjernelse af undtagelserne. Og dertil kommer, at selv om den
mest skandaløse bestemmelse i teksten, nemlig den om oprindelseslandsprincippet, formelt
er blevet fjernet, har den sneget sig ind i teksten igen takket være de muligheder, der åbnes
op for i udstationeringsdirektivet og forordningen om lovvalgsregler for kontraktlige
forpligtelser.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
servicesektoren tegner sig for 70 % af beskæftigelsen og for al nettojobskabelse i det indre
marked og udgør den vigtigste kilde til direkte udenlandske investeringer. Servicedirektivet
skaber den grundlæggende ramme for en højere grad af fri bevægelighed for
tjenesteudbydere, styrker forbrugernes rettigheder som modtagere af tjenesteydelser, giver
bedre adgang til information og vejledning samt øger gennemsigtigheden i forbindelse
med tjenesteudbydere og de tjenester, de udbyder.

Derfor bør en reel gennemførelse af servicedirektivet være en topprioritet for
Kommissionen. Derfor skal Kommissionen arbejde sammen med medlemsstaterne med
henblik på yderligere at forbedre det administrative samarbejde omkring de mekanismer,
der falder ind under direktivets anvendelsesområde, især ved at sikre, at medlemsstaterne
opretter fuldt operative kvikskranker.

Desuden vil jeg opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at samarbejde om
at udvikle det indre marked for tjenesteydelser på grundlag af den procedure for gensidig
evaluering, som er opstillet i servicedirektivet, med henblik på at få opdateret feedback fra
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brugere, borgere og virksomheder omkring de nationale foranstaltninger til gennemførelse
af servicedirektivet i de respektive medlemsstater, og således sikre, at medlemsstaterne
reelt tager ansvar for det indre marked.

Estelle Grelier (S&D),    skriftlig. – (FR) Servicedirektivet, som blev vedtaget i 2006 og
skulle have været gennemført i den nationale lovgivning inden den 28. december 2009,
rejser fortsat spørgsmål i medlemsstaterne og hos de lokale myndigheder, der er direkte
berørt af det. Denne initiativbetænkning fra Parlamentet af fru Gebhardt, hvori der foreslås
en første vurdering af direktivets gennemførelse, berører således nogle af disse problemer
og i særdeleshed usikkerheden omkring sociale tjenesteydelser og tjenesteydelser af almen
økonomisk interesse (Hvordan defineres disse? Hvilke områder bliver berørt?) samt den
manglende gennemsigtighed i gennemførelsesprocessen i nogle medlemsstater. Desuden
skal det siges, at Frankrig skiller sig ud på grund af problemer med manglende
gennemsigtighed og fleksibilitet i gennemførelsen af dette direktiv. Her er der et hav af
forordninger og gennemførelseslove og en snæver fortolkning af undtagelserne i direktivet,
som rejser tvivl om visse tjenesteydelsers fremtidige skæbne, såsom børnepasning og
pasningsmuligheder for handicappede. Denne initiativbetænkning, som er blevet vedtaget
med stort flertal, giver nu mere end nogensinde anledning til at påpege, at Parlamentets
medlemmer og især socialisterne fortsat vil være årvågne med hensyn til gennemførelsen
af dette direktiv og dets indvirkning på offentlige tjenesteydelser.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Fire år efter vedtagelsen af servicedirektivet
afsagde Parlamentet i denne uge sin dom over direktivets gennemførelse i medlemsstaterne.
Manglende information, dødvande på området for grænseoverskridende tjenesteydelser,
unødvendige administrative begrænsninger osv., sådan lyder kritikken fra Parlamentet i
den betænkning, vi har vedtaget, og som jeg har stemt for. Der skal helt klart ske fremskridt
i medlemsstaterne med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv for at forbedre og lette
grænseoverskridende udveksling af tjenesteydelser. Desuden vil jeg gerne gøre opmærksom
på det vanskelige spørgsmål omkring direktivets anvendelsesområde, hvor en række
områder bliver undtaget såsom ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse og
visse tjenesteydelser (sociale tjenesteydelser, børnepasning, personlig hjælp osv.), som
udføres af tjenesteydere med opdrag fra staten. To begreber, nemlig begrebet
"ikke-økonomiske tjenesteydelser af almen interesse" og opdragsbegrebet, er ikke klart
defineret og/eller fortolkes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. Dette har ført til
juridisk uklarhed, hvilket jeg meget beklager.

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (DE) Det er af afgørende betydning for det fælles
europæiske indre marked, at medlemsstaterne gennemfører servicedirektivet hurtigt og
effektivt. Det er især vigtigt for små og mellemstore virksomheder, som gerne vil have
mulighed for at levere tjenester på tværs af grænserne, at der findes kvikskranker, der kan
give vigtige informationer og forklare de nødvendige procedurer.

Der er nu gået mere end et år, siden fristen udløb for servicedirektivets gennemførelse i
medlemsstaterne. Det giver ikke megen mening at forsætte med at debattere de mange
ændringer. Det ville være mere nyttigt med en nøjere undersøgelse af
gennemførelsesprocessen. Selv om nogle medlemsstater allerede har truffet de nødvendige
foranstaltninger, lader det til, at andre har glemt alt om det dokument, de underskrev.
Derfor må vi sikre, at direktivet gennemføres omgående og korrekt i alle 27 medlemsstater
med henblik på så hurtigt som muligt at få forenklet processen omkring udveksling af
tjenesteydelser mellem landene.
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Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning fra Parlamentet
om gennemførelsen af servicedirektivet, som trådte i kraft i 2006. Formålet med
servicedirektivet er at åbne markedet for tjenesteydere i EU og afvikle protektionistiske
begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve
princippet om fri bevægelighed, hvilket danner grundlag for det fælles marked. Direktivet
sigter mod at udforme adgangen til markedet på en sådan måde, at vilkårlige hindringer
afvikles, og at de regler, der fastholdes i medlemsstaterne, er rimelige og
ikke-diskriminerende. Det er udtrykkelig blevet bestemt, at hverken arbejdsretten eller
arbejdstagernes rettigheder berøres af lovinitiativet, hvilket Parlamentet har lagt særlig
vægt på. Europæiske tjenesteydere skal kunne tilbyde deres arbejde overalt i EU uden
bureaukratiske skranker. Direktivet omfatter forskellige tjenesteydelser, som udgør 40 %
af EU's BNP. Jeg er enig i, at etableringen af kvikskranker udgør en vigtig del af en effektiv
gennemførelse af dette direktiv.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Servicedirektivet er et afgørende skridt
mod et reelt indre marked for tjenesteydelser, som vil gøre det muligt for virksomheder,
især små og mellemstore virksomheder, at tilbyde borgerne bedre ydelser til
konkurrencedygtige priser. Jeg støttede ordføreren, som giver udtryk for, at etableringen
af kvikskranker er et vigtigt element i en effektiv gennemførelse af dette direktiv. Dette
instrument kan være særdeles vigtigt for små og mellemstore virksomheder. Kvikskrankerne
skal stille præcise, fuldstændige og forståelige informationer til rådighed om formaliteter,
forvaltningsprocedurer, arbejdsmarkedsregler, medlemsstaternes skattesystemer især med
hensyn til moms osv. Endvidere skal virksomhederne have støtte til afviklingen af de
nødvendige forvaltningsprocedurer. Jeg mener, at det efter en fuldstændig gennemførelse
er afgørende, at der foretages en grundig undersøgelse af servicedirektivets virkning på
den økonomiske aktivitet, det kvalitative og det kvantitative beskæftigelsesniveau, den
sociale beskyttelse, opfyldelsen af miljømæssige målsætninger og kvaliteten af de
tjenesteydelser, forbrugerne tilbydes.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for dette beslutningsforslag.
Servicedirektivet, som blev vedtaget i 2006, havde til formål at harmonisere visse aspekter
af det indre marked i forbindelse med udveksling af tjenesteydelser. Medlemsstaterne skulle
have foretaget en fuldstændig gennemførelse af direktivet inden udgangen af 2009. Jeg
opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort dette, til omgående at opfylde deres
forpligtelser.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Det eneste positive, denne tekst bidrager
med, er opfordringen til medlemsstaterne om at "sikre øget gennemskuelighed" ved
gennemførelsen af dette servicedirektiv. Den franske regering er ligeglad! Bortset fra det,
godkender man med denne betænkning fra et socialdemokratisk parlamentsmedlem det
neoliberale diktat fra dette skadevoldende direktiv, og man går endda så vidt som til at
kalde de medlemsstater til orden, som ikke har været "mere ambitiøse" i deres gennemførelse
af det. Og hvad værre er, så indrømmer Parlamentet, at det ikke er i stand til at vurdere
virkningerne af denne gennemførelse! Det er sandsynligvis derfor, vi ikke har afstemning
ved navneopråb. Man skal ikke kende navnene på dem, der er ansvarlige for dette. Jeg vil
stemme imod.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF
af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked sigter mod at fjerne de
begrænsninger, der stadig eksisterer for udvekslingen af tjenester på tværs af grænserne.
Efter en del problemer med gennemførelsen af direktivet fordi nogle medlemsstater var i
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tvivl, vil retningslinjerne for denne procedure, der tager sigte på at forenkle samordningen
mellem medlemsstaterne vedrørende forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse og den
offentlige sundhed og sikkerhed, omsider blive gennemført i praksis i alle medlemsstater,
og denne betænkning vil bidrage til en endnu mere effektiv gennemførelse og sikre, at de
foreslåede foranstaltninger kommer til at fungere bedre. Derfor stemte jeg, som jeg gjorde.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) EU tilbyder en række muligheder for især
tjenesteudbydere. Standardiserede EU-bestemmelser har skabt meget bedre vilkår for
grænseoverskridende arbejde, og arbejdstagere bliver i stigende grad opfordret til at bruge
nogle år på at arbejde i udlandet. De støder dog ofte på nationale bestemmelser omkring
tjenesteydelser, som de ikke forstår, og som hyppigt fører til problemer eller misforståelser.
Jeg har ikke stemt for denne betænkning, fordi den ikke giver nok information om
omkostningerne i forbindelse med kvikskrankerne.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Vedtagelsen af servicedirektivet
har til formål at gøre det lettere at drive virksomhed på tværs af landegrænserne. Det
gennemførte system har i betydelig grad nedbragt antallet af administrative byrder. Ikke
desto mindre viser erfaringerne, at der i nogle EU-medlemsstater stadig eksisterer mange
bureaukratiske faldgrubber for små virksomheder. I mange lande fungerer de planlagte
kvikskranker ikke, eller de fungerer ikke tilfredsstillende, og de erhvervsdrivende skal stadig
ofte have en endeløs række af licenser, der skal kontrolleres af en hel hær af
kontrolmyndigheder. Det er den slags besvær, man udsættes for, ikke blot som lokal
erhvervsdrivende, men også som tjenesteyder, der ønsker at tilbyde tjenesteydelser i andre
EU-medlemsstater. Jeg tilslutter mig derfor betænkningens ordlyd og opfordrer
medlemsstaterne til at fortsætte med at gøre livet lettere for virksomhederne og sikre den
frie bevægelighed for tjenesteydelser.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Processen med at gennemføre servicedirektivet er
baseret på en vanskelig procedure, der sigter mod at skabe gennemskuelighed og
sammenhæng i medlemsstaternes systemer med hensyn til resultaterne af gennemførelsen
af selve direktivet såvel som evalueringen af betydningen for det indre marked som følge
af gennemførelsen. Dette er målsætningen i den foreliggende betænkning, som jeg stemte
for, eftersom der er behov for at få bekræftet medlemsstaternes indsats. At fremme
lovgivningsmæssig konvergens gennem en gensidig vurdering af den fuldstændige
gennemførelse af denne lovgivning vil ikke blot gøre arbejdet nemmere for medlemsstaterne
(som er så sent på den, at Parlamentet i denne betænkning anser det for nødvendigt at
overvåge deres indsats), men det vil også opstille en ramme for systemet med kvikskranker,
som vil kunne sikre informationsstrømmen til små og mellemstore virksomheder. Jeg vil
blot bemærke, at 75 % af vores økonomi er baseret på tjenesteydelser, og at de på et globalt
marked må være vores stærkeste kort. Jeg tror, at mere liberalisering, hvilket ikke betyder
manglende regler, men blot mere konkurrence, er ønskeligt for fremtiden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Servicedirektivet sigter mod at bidrage
til en gennemførelse af det indre marked for tjenester, samtidig med at der sikres et højt
kvalitetsniveau og social samhørighed. Det er beregnet til at være et vækstinstrument for
EU, og dets gennemførelse skal indgå i Europa 2020-strategien og akten for det indre
marked. Gennemførelsen af servicedirektivet udgør en stor udfordring for medlemsstaterne,
de offentlige forvaltninger og de lokale myndigheder både på grund af dets bestemmelser
om etableringsfrihed og retten til levering af tjenester og på grund af oprettelsen af
kvikskranker, der skal være tjenesteudbydere behjælpelige, især de små og mellemstore
virksomheder. Dette direktiv gør det væsentlig lettere for selvstændige erhvervsdrivende
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og i særdeleshed små og mellemstore virksomheder at udøve deres virksomhed, udvikle
nye forretningsområder og rekruttere nye medarbejdere i andre medlemsstater. Jeg stemte
for, da jeg er overbevist om, at informationssystemet for det indre marked og kvikskrankerne
– fordi der kræves en betydelig indsats fra alle de berørte myndigheders side med hensyn
til administrativt samarbejde – kan bane vejen for yderligere interoperabilitet og
netværkssamarbejde på nationalt, regionalt og lokalt plan i hele EU og således bringe
randområderne tættere på et reelt indre marked.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet)
er at åbne markedet for tjenesteydere i Den Europæiske Union, afvikle protektionistiske
begrænsninger for udøvelsen af tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve
princippet om fri bevægelighed, der danner grundlag for det fælles marked. Det er et vigtigt
instrument hen imod et reelt indre marked for tjenesteydelser, som sigter mod at give
virksomhederne, og især små og mellemstore virksomheder, mulighed for at give borgerne
bedre service til konkurrencedygtige priser i hele EU og derved bidrage til at fremme velfærd
og konkurrenceevne samt skabe arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, som ordføreren med
rette påpeger, at sikre en tilfredsstillende gennemførelse af det i medlemsstaterne, som skal
garantere, at de vil fjerne bureaukratiske begrænsninger og give virksomhederne adgang
til relevante informationer, især ved at fremme etableringen af kvikskranker.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for betænkningen om gennemførelse
af servicedirektivet, fordi jeg mener, at den er velafbalanceret. Den fokuserer på vurderingen
af de praktiske vanskeligheder og fremsætter specifikke forslag til løsning af disse. Jeg
kommer fra et land, hvor servicedirektivet endnu ikke er blevet gennemført i den nationale
lovgivning. Jeg mener, at det er vigtigt, at direktivet bliver gennemført, og at det bør ledsages
af foranstaltninger, der kan forhindre indførelse af billig arbejdskraft og social dumping.
Efter min mening er det også vigtigt, at betænkningen om gennemførelse af servicedirektivet
sætter fokus på de områder, som bevidst er blevet udeladt, såsom de sociale tjenesteydelser
og sundhedsområdet. Ved gennemførelsen skal man overholde dette til punkt og prikke.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Næsten fire og et halvt år efter vedtagelsen af
det berygtede servicedirektiv, også kaldet Bolkestein-direktivet, er dette vigtige emne, som
dækker et bredt spektrum af aktiviteter, der tegner sig for omkring 40 % af EU's BNP og
arbejdspladser, nu igen på Parlamentets dagsorden. Heldigvis er der nu faldet ro over
tingene, og partierne på venstrefløjen lader til at have skrinlagt deres dogmatiske
markeringer over for servicedirektivet, hvis formål, hvilket er vigtigt at påpege, er at fjerne
unødvendige og restriktive hindringer for udveksling af tjenester inden for EU. Det bør
siges, at fru Gebhardt i sin betænkning, som der stemmes om i dag, i mindre grad beskæftiger
sig med indholdet i direktivet og i højere grad fokuserer på at vurdere medlemsstaternes
bestræbelser på at gennemføre det.

En sådan gennemførelse er i overensstemmelse med direktivet, eftersom medlemsstaterne
skulle forenkle deres forvaltningsprocedurer og oprette kvikskranker inden udgangen af
2009, således at det blev lettere for virksomheder at klare formaliteter elektronisk via
kvikskrankerne. Vi kan i det mindste sige, at der stadig mangler at ske fremskridt i mange
medlemsstater, når det drejer sig om at styrke det indre marked og gøre det daglige arbejde
lettere for små og mellemstore virksomheder, hvoraf kun 8 % udøver virksomhed på tværs
af de nationale grænser.
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Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag har vi her i Parlamentet stemt om
betænkningen om gennemførelsen af servicedirektivet. Formålet med direktivet er at åbne
markedet for tjenesteudbydere i EU, afvikle protektionistiske begrænsninger for udøvelse
af tjenesteydelsesvirksomhed i medlemsstaterne og håndhæve princippet om fri
bevægelighed for varer og tjenesteydelser i Unionen, hvilket er centralt for det indre marked.
Kort sagt skal europæiske tjenesteudbydere kunne tilbyde deres arbejde overalt i EU uden
bureaukratiske skranker.

Denne initiativbetænkning fra fru Gebhardt gør det muligt for os at vurdere gennemførelsen
af servicedirektivet, hvis treårige gennemførelsesperiode udløb den 28. december 2009,
efter at dette vigtige direktiv var trådt i kraft i december 2006. Ordførerens vurdering viser
da også, at nogle medlemsstater endnu ikke har indført den tværgående lovgivning, som
direktivet kræver for at blive gennemført korrekt, hvilket er grunden til, at der stadig er
brug for en indsats for at få alle direktivets mekanismer på plads.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vi stemte imod betænkningen ved
den endelige afstemning, fordi det med hensyn til tjenesteydelser af almen interesse nævnes,
at de fleste medlemsstater ikke er stødt på nogen nævneværdige problemer. Selv om denne
formulering til dels udvander det oprindelige forslag fra PPE-Gruppens skyggeordfører
(fru Handzlik, Polen), som mener, at der overhovedet ikke har været nogen problemer,
viser dette alligevel en tilbøjelighed til at ignorere den usikkerhed, direktivet skaber, især
med hensyn til om sociale tjenesteydelser hører under direktivets anvendelsesområde eller
ej.

Endvidere fastholder man i betænkningen de begejstrede forventninger til direktivets
virkning på beskæftigelsen, selv om der ikke foreligger nogen som helst konsekvensanalyse
fra Kommissionen, og skønt nogle nationale konsekvensanalyser viser meget lave tal, når
det handler om jobskabelse. Der er ingen beregninger omkring jobtab. Endvidere findes
der intet omkring virkningen på jobkvaliteten for ikke at tale om det pres, det vil give på
det niveau for arbejdsstandarderne, som er en udløber af EU-Domstolens retspraksis efter
direktivets vedtagelse.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi jeg mener, at
virkeliggørelsen af et dynamisk marked for tjenesteydelser er en af EU's grundlæggende
prioriteter. Selv om der er sket betydelige fremskridt inden for det indre marked, udgør
tjenesteydelser på nuværende tidspunkt kun en femtedel af den samlede handel i Europa,
og blot 8 % af de små og mellemstore virksomheder udøver virksomhed i andre
medlemsstater end deres egen. Tallene i Kommissionens meddelelse sidste oktober om
akten om det indre marked er helt klare og viser, at vi ved en liberalisering af tjenesteydelser
vil kunne opnå en vækst på 4 % i bruttonationalproduktet over de næste 10 år. Dette mål
kan kun nås ved at udvikle og gennemføre fælles bestemmelser.

I disse krisetider må vi udnytte det eksisterende vækstpotentiale ved at hjælpe
virksomhederne med at vokse, være innovative og skabe flere arbejdspladser. Kun på denne
måde vil vi være i stand til at tilbyde bedre og mere konkurrencedygtige tjenesteydelser
både til forbrugere og til virksomheder. Det indre marked for tjenesteydelser skal være et
redskab til at genoprette den økonomiske vækst, genvinde forbrugernes tillid og sikre
troværdige produkter til alle.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Der eksisterer stadig en række
begrænsninger for tjenesteydelser på det indre marked, og derfor er dette en vigtig
betænkning, idet den analyserer gennemførelsen af de løsninger, der er blevet vedtaget.
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Servicedirektivet sigter mod en fuldstændig gennemførelse af bestemmelserne om det
indre marked for tjenesteydelser. Det har også til formål at gøre det betydelig lettere for
små og mellemstore virksomheder at starte deres virksomhed op eller udvide den. Dette
vil fremme jobskabelsen og medvirke til at bekæmpe arbejdsløsheden. Borgerne vil kunne
tilbydes tjenesteydelser af højere kvalitet til mere konkurrencedygtige priser, og
sikkerhedsniveauet i sektoren vil blive forbedret.

Det er imidlertid af afgørende betydning, at der foretages en vurdering af direktivets virkning
efter medlemsstaternes fuldstændige gennemførelse af det. Parlamentet bør som en af de
centrale aktører i projektet spille en vigtig rolle i overvågningen af denne proces. En hurtig
og fuldstændig gennemførelse af direktivet er en vigtig betingelse for at nå de mål, der er
sat med hensyn til samhørighed og regionalpolitik, og kan bidrage til opfyldelse af målene
for Europa 2020-strategien samt medvirke til at fjerne den nuværende mathed på det indre
marked for servicesektoren.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Liberaliseringen af markedet for tjenesteydelser
blev indført i 2006. Den gang stemte Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
imod servicedirektivet, fordi det havde mange svagheder, og fordi det ikke skabte
retssikkerhed. Betænkningen, der skal stemmes om i dag, gør status over de vanskeligheder,
der har været ved gennemførelsen af servicedirektivet. Selv om det indeholder visse gode
elementer såsom opfordringen til en regelmæssig gennemgang og undersøgelsen af de
langsigtede virkninger, indeholder det også elementer, som jeg er uenig i, f.eks.
bemærkningen om, at medlemsstaterne kun er stødt på få eller ingen nævneværdige
problemer i forbindelse med dets gennemførelse. Det passer simpelthen ikke, da det stadig
står uklart, hvorvidt sociale tjenesteydelser er omfattet af direktivet eller ej. Betænkningen
er ligeledes alt for optimistisk med hensyn til muligheden for jobskabelse.

Der er aldrig foretaget nogen undersøgelse af, hvor mange job, der er blevet skabt, ej heller
med hensyn til hvor mange job, der er gået tabt, eller kvaliteten af de job, der findes, endsige
af det øgede pres på arbejdsbetingelserne som følge af Domstolens afgørelser. Desuden
står der i betænkningen ikke et ord om den retlige usikkerhed, der vil opstå som følge af,
at der ikke er blevet formuleret et klart alternativ til princippet om oprindelseslandet. De
Grønne anmodede imidlertid om, at forbuddet mod, at medlemsstaterne stiller yderligere
krav til tjenesteudbydere, blev taget op til fornyet overvejelse, men denne anmodning blev
afvist. Jeg har stemt imod.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg har støttet denne betænkning om
gennemførelse af servicedirektivet 2006/123/EF. Det er vigtigt, at sociale rettigheder og
arbejdslove overholdes, når det indre marked forbedres for tjenesteydelser, hvilket vil gavne
de erhvervsdrivende såvel som forbrugerne.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig – (EN) Jeg støtter på det kraftigste
fru Gebhardts betænkning. Fristen for gennemførelse af servicedirektivet udløb for et år
siden, og jeg bifalder, at Parlamentet nu sætter fokus på, hvordan processen skrider frem
i medlemsstaterne. Servicesektoren tegner sig for en stor del af EU's BNP, men den
grænseoverskridende handel med tjenesteydelser er slet ikke på samme niveau som for
handel med varer. Denne betænkning viser, at gennemførelsen er ufuldstændig, og at
borgerne endnu ikke får det fulde udbytte af fordelene ved dette direktiv. Kvikskranker i
hver enkelt medlemsstat, hvor tjenesteudbydere kan få informationer om rettigheder og
muligheder i andre EU-medlemsstater, er en vigtig bestemmelse i direktivet. Jeg mener, at
det mest afgørende spørgsmål, som bliver rejst i denne betænkning, er den i høj grad

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA106



manglende anvendelse af disse kvikskranker. Jeg støtter kraftigt forslaget om, at der
iværksættes en effektiv informationskampagne for at synliggøre kvikskrankerne.
Kommissionen bør øremærke midler til en reklamekampagne. Jeg vil imidlertid også
understrege, at de lokale myndigheder i medlemsstaterne spiller en vigtig rolle, da de
besidder de nødvendige kontakter og den nødvendige ekspertise til at sikre, at denne
kampagne når ud til de rette. Hvis ikke dette bliver gjort, vil Unionens bestræbelser på at
fremme den grænseoverskridende handel med tjenesteydelser være forgæves.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Gennemførelsen af denne mislykkede
arbejderfjendske lov om "liberaliseringen" af tjenesteydelser, kendt som
Bolkestein-direktivet, fremmer omfattende reaktionære ændringer på bekostning af
arbejderklassen og græsrødderne. En åbning af markedet for tjenesteydelser, som tegner
sig for 40 % af EU's BNP og arbejdspladser, indebærer en afskaffelse af kollektive aftaler,
rammer de rettigheder, som arbejderne har kæmpet for på det lønmæssige, arbejdsmæssige
og sociale område samt på andre områder, og sælger ud af strategisk vigtige offentlige
økonomiske sektorer, som er folkets ejendom. Parlamentet har i beslutningsforslaget om
tjenesteydelser opfordret EU og de borgerlige regeringer i medlemsstaterne til at fremskynde
kapitalistiske omstruktureringer, således at direktivet om "liberaliseringen" af tjenesteydelser
kan blive fuldstændig gennemført på grundlag af Kommissionens seneste meddelelse med
titlen "På vej mod en akt for det indre marked" i 2011, hvis målsætning er at foretage
yderligere drastiske nedskæringer af arbejdsstyrken og gøre det muligt for monopolerne
at trænge ind i nye rentable sektorer. Oprettelsen af kvikskranker til servicevirksomheder
i alle medlemsstater er blot et påskud til at fremskynde gennemførelsen af dette
arbejderfjendske direktiv, hvis ratifikation har udløst en storm af protester fra arbejdere i
alle medlemsstater. Det græske kommunistparti stemte imod dette beslutningsforslag om
gennemførelse af servicedirektivet.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støtter fuldt ud Evelyne Gebhardts betænkning
om gennemførelse af servicedirektivet. De aktiviteter, der er omfattet af direktivet fra 2006,
udgør 40 % af EU's BNP og arbejdspladser. Medlemsstaternes forskellige
gennemførelsesmetoder har imidlertid gjort det vanskeligt for servicesektoren at drage
fuld nytte af direktivet. Det er væsentligt for EU's indre marked at give udbydere af
tjenesteydelser mulighed for at udøve virksomhed uden for deres hjemland, og ved at fjerne
bureaukratiske skranker på nationalt plan vil direktivet kunne medvirke til EU's
målsætninger om økonomisk vækst og jobskabelse. I henhold til betænkningen skal den
enkelte medlemsstat sikre, at der udbredes mere information til virksomheder, der ønsker
at udbyde tjenester på tværs af grænserne. Hvis dette sker gennem kvikskranker, vil det
give servicesektoren mulighed for at drage fordel af grænseoverskridende handel. Det er
ligeledes vigtigt at sørge for, at der via kvikskrankerne både er mulighed for personlig
kontakt og kontakt ad elektronisk vej for at sikre, at brugerne modtager alle relevante
oplysninger og får svar på spørgsmål. Det foreslås desuden i betænkningen, at
tjenesteydelser, der var undtaget i det oprindelige direktiv i 2006, indføjes. Det drejer sig
om sundhedstjenester, transport og sociale tjenesteydelser. Dette vil yderligere udvide
direktivets anvendelsesområde og være til gavn for flere ansatte i servicesektoren.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Servicesektoren tegner sig for omkring 70 %
af bruttonationalproduktet i EU. I nogle lande såsom Østrig, som er mit hjemland, er
sektoren en drivkraft bag den økonomiske vækst. Formålet med direktivet er at fjerne
urimelige hindringer for udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne. Især små og
mellemstore virksomheder støder ofte på bureaukratiske begrænsninger, som forhindrer
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dem i at drage fordel af det fælles indre marked. Direktivet tager hensyn til de særlige sociale
forhold i de enkelte medlemsstater. En styrkelse af overvågningsmulighederne i de respektive
oprindelseslande er et vigtigt skridt fremad. Det er imidlertid nødvendigt hurtigt at fastsætte
en effektiv sanktionsmekanisme over for udenlandske tjenesteudbydere, der bryder loven.
Jeg har stemt for fru Gebhardts betænkning, fordi jeg håber, at gennemførelsen af
servicedirektivet vil fungere som et nyt incitament for arbejdsmarkedet.

Betænkning: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, da jeg anser
den for at være et tilfredsstillende og velafbalanceret kompromis, hvor det er lykkedes at
sikre passagerernes rettigheder uden samtidig at lægge en tung byrde på
transportvirksomhederne, der for de flestes vedkommende er små og mellemstore
virksomheder.

Den er således blevet en succes for Parlamentet, eftersom det lykkedes at ændre
anvendelsesområdet fra 500 km, som var Rådets forhandlingsoplæg, til 250 km samt
teksten i forbindelse med passagerers rettigheder, især omkring bevægelseshæmmedes
behov. Det bør ligeledes understreges, at der er opnået en garanti for indkvartering i tilfælde
af aflysning, ret til øjeblikkelig assistance i tilfælde af en ulykke, ret til kompensation i
tilfælde af aflysning og til at få opdaterede oplysninger stillet til rådighed ad elektronisk
vej.

Marta Andreasen (EFD),    skriftlig. – (EN) Vi er imod denne lovgivning, fordi det er helt
sikkert, at:

1. De ekstra udgifter på grund af de udvidede rettigheder vil føre til permanent højere
billetpriser, som vil gælde for alle passagerer.

2. Busruter, der giver et meget lille eller intet overskud, og hvor man ikke har mulighed for
at hæve billetpriserne, vil blive nedlagt, hvilket udgør en serviceforringelse.

EU bør ikke have ret til at lave love, der gælder for Storbritannien. Vi vil forsvare
Storbritanniens ret som nation til at styre sig selv og lave sine egne love, og det gælder også
lovgivning på transportområdet og miljøområdet.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, hvori
Parlamentet giver udtryk for sin holdning til beskyttelse af passagerers rettigheder.
Forordningen finder anvendelse på al rutekørsel, såvel i som mellem EU-medlemsstater,
hvor den køreplansmæssige rute ikke er længere end 250 km. Vi taler om rettigheder for
buspassagerer i tilfælde af, at bussen bliver aflyst eller forsinket i mere end 120 minutter.
I så fald skal passagererne omgående tilbydes valget mellem fortsættelse af rejsen eller
omlægning af rejsen til deres slutdestination uden yderligere omkostninger eller
tilbagebetaling af billetprisen. Hvis transportøren ikke giver passagererne disse
valgmuligheder, har passagererne ud over tilbagebetaling af billetprisen ret til kompensation.
I tilfælde af aflysning eller forsinkelse er det også vigtigt, at passagererne får alle nødvendige
oplysninger. Endvidere skal den rejsende ligeledes tilbydes assistance, hvis en rejse af en
varighed på mere end tre timer bliver aflyst, eller dens afgang bliver forsinket i mere end
90 minutter.

I så fald skal den rejsende tilbydes måltider eller forfriskninger samt hotelovernatning i
højst to nætter. Forpligtelsen til at sørge for indkvartering gælder dog ikke, hvis aflysningen
eller forsinkelsen skyldes meget dårlige vejrforhold eller større naturkatastrofer. I betragtning
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af de problemer, som mange passagerer oplevede denne vinter, da de ikke kunne nå frem
til deres bestemmelsessted på grund af vejret og endog måtte tilbringe adskillige nætter på
busterminaler, bør der sikres ret til indkvartering.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) I EU rejser mere end 70 mio. europæere
med bus hvert år. Parlamentets faste holdning til buspassagerers rettigheder betyder, at
transportselskaber fra nu af skal sørge for information, assistance og kompensation i hele
EU for at opfylde passagerernes rettigheder. Uanset hvilken transportform europæerne
benytter, nyder de nu beskyttelse på EU-plan. Jeg støtter denne betænkning, som indeholder
bestemmelser om overbooking af busser eller forsinkelser af afgangene på mere end to
timer for rejser på over 250 km såvel som aflysning af rejser. Desuden mener jeg, at
politikken om ikke-diskriminering over for bevægelseshæmmede afspejles i en række
grundlæggende rettigheder vedrørende ret til assistance på busterminaler, herunder gratis
transport af særligt udstyr som f.eks. kørestole. Jeg stemte for denne betænkning, som
støtter handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder som f.eks. ikke-diskriminerende
adgang til transport og retten til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af kørestole
og andre handicaphjælpemidler.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Handicappede skal have adgang til transport,
og de bevægelseshæmmedes rettigheder skal sikres ved at sørge for adgang til assistance
ved stoppesteder og busterminaler. Selv om jeg mener, at passagerer har ret til bedre
information og hjælp fra forskellige organer og ved busterminalerne i hele EU, er det vigtigt
ikke at lægge en unødvendig byrde på de små nationale eller frivillige organisationer, der
driver busdrift i landdistrikterne, da det vil tvinge dem til at skære ned på den service, de
leverer.

Den buskørsel, der leveres af nationale eller frivillige organisationer, er ofte af afgørende
betydning for lokalsamfundene og landdistrikterne. Resultatet af de yderligere udgifter,
der anbefales i betænkningen, vil blive højere priser og en begrænsning af antallet af ruter,
og nogle selskaber vil muligvis blive tvunget til at lukke. Overdreven regulering vil lægge
en tung byrde på disse selskaber, hvoraf nogle allerede er under stort pres, og resultatet
bliver en ringere service i landdistrikterne. Et transportsystem, der fungerer godt på lokalt
plan, er bedre end en service, der ophører på grund af overdreven regulering.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette vigtige dokument.
Transportsektoren er i vækst og EU-borgernes mobilitet stigende, og derfor er det vigtigt,
at der indføres EU-dækkende rettigheder til beskyttelse af passagerer og skabes ensartede
konkurrencevilkår mellem transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater.
Flypassagerer har længe haft mange rettigheder, og for to år siden fik tog- og flypassagerer
de samme rettigheder og blev sikret vidtgående beskyttelse. Buspassagerer skal sikres
lignende rettigheder, og bevægelseshæmmede skal ligeledes sikres bedre rejsemuligheder.
Jeg mener, at det efter langtrukne og komplicerede forhandlinger er lykkedes at nå frem
til en virkelig god og velafbalanceret aftale med Rådet, som til fulde beskytter passagerers
rettigheder uden samtidig at lægge en byrde på transportvirksomhederne, der for de flestes
vedkommende er små og mellemstore virksomheder. Fremover vil buspassagerer have ret
til kompensation, hvis en rejse aflyses, bliver forsinket eller udskydes, samtidig med at der
indføres bestemmelser omkring problemet med beskadiget eller mistet bagage og opstilles
klare regler for retten til erstatning i tilfælde af ulykker.

Gerard Batten and Nigel Farage (EFD),    skriftlig. – (EN) Vi er imod denne lovgivning,
fordi det er helt sikkert, at:
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1. De ekstra udgifter på grund af de udvidede rettigheder vil føre til permanent højere
billetpriser, som vil gælde for alle passagerer.

2. Busruter, der giver et meget lille eller intet overskud, og hvor man ikke har mulighed for
at hæve billetpriserne, vil blive nedlagt, hvilket udgør en serviceforringelse.

EU bør ikke have ret til at lave love, der gælder for Storbritannien. Vi vil forsvare
Storbritanniens ret som nation til at styre sig selv og lave sine egne love, og det gælder også
lovgivning på transportområdet og miljøområdet.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) At bringe buspassagerers rettigheder på
linje med tog- og flypassagerer er selvfølgelig en udmærket hensigt. Ikke desto mindre
undlod jeg at stemme, fordi teksten efter min mening ikke er vidtgående nok.

En begrænsning af anvendelsesområdet til 250 km for at få kompensation i tilfælde af
større problemer betyder, at tre lande i EU fuldstændig bliver udelukket, selv om der let
kunne have været indført en simpel undtagelsesmekanisme for de pågældende lande.
Overordnet set er buspassagerer som helhed blevet dårligere stillet. Eftersom mobilitet er
et problem, der ofte er til debat, ville det have været en god idé at sende et signal vedrørende
rejser af meget kortere længde end 250 km.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) I forbindelse med den omhandlede tekst kan jeg
kun støtte hr. Cancians betænkning, hvor vi er ved kernen i den institutionelle debat og
ikke blot søger at skabe fælles regler, der kan sikre buspassagerers rettigheder, men også
tager hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov for mobilitet. Derfor
henstilles det til busselskaber, at de sørger for udstyr og uddannelse til at sikre et minimum
af assistance til handicappede eller bevægelseshæmmede, forudsat at passageren giver
selskabet besked om sine behov senest 36 timer før afgang. Det er således lykkedes at opnå
et kompromis, der fastsætter fælles minimumstandarder, som i høj grad er til fordel for
passagererne uden samtidig at lægge alt for tunge byrder på transportvirksomhederne, der
for de flestes vedkommende er små og mellemstore virksomheder.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Efter udfaldet af tirsdagens afstemning
at dømme er det lykkedes Parlamentet at føje den manglende brik til den europæiske
lovgivning omkring passagerers rettigheder, som skal gennemføres over hele linjen fra
foråret 2013.

Forhandlingerne har været vanskelige. Resultatet kommer imidlertid til at gælde for al
national såvel som grænseoverskridende vejtransport, hvor ruten er længere end 250 km.
Der var behov for en standardisering af normerne for vejtransport i en tid, hvor Europas
borgere i stigende grad anvender denne transportform, da den er billigere og mere praktisk
til korte afstande, hvor der ikke er flyforbindelser. Hvis man ser på de øvrige
transportsektorer i Europa, er det kun naturligt, at vejtransportsektoren har de samme
kompensationsregler som inden for flytransport, hvor reglerne blev standardiseret for
længe siden.

I alt for mange tilfælde bruger transportørerne reglen om eget skøn, især i de lande, der
for nylig er blevet medlemsstater. At de nu bliver holdt ansvarlige, vil imidlertid kun medføre
en forbedring af disse tjenester. Alle passagerer bør, hvad enten de rejser med fly eller bus,
være bevidste om deres rettigheder især i de tilfælde, hvor de betaler for en bestemt service
og nogle gange får noget helt andet. Jeg håber, at ganske få stater vil anmode om midlertidig
undtagelse fra disse bestemmelser, og at bestemmelserne vil være taget i brug over hele
linjen fra 2013.
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Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne rose hr. Cancian for et udmærket
stykke arbejde, som har gjort det muligt for os at nå frem til et tilfredsstillende og
velafbalanceret kompromis. Resultaterne af denne betænkning vil fra nu af også sikre
rettigheder for buspassagerer, der hidtil som de eneste ikke har været særlig beskyttet på
EU-plan. Derfor stemte jeg for dette dokument, som, hvilket jeg ligeledes sætter pris på,
også tager hensyn til de transportvirksomheder, der opererer i denne sektor.

Det lykkedes faktisk med disse aftaler at undgå at lægge urimelige byrder på
transportvirksomhederne, der ofte drives som familiefirmaer og har en beskeden størrelse.
Desuden mener jeg, at det er vigtigt, at EU vedtager særskilte bestemmelser, der hurtigt
kan føre til et charter om passagerers rettigheder med særlig fokus på handicappedes og
bevægelseshæmmedes behov.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Jeg anser den endelige tekst for at være et velafbalanceret
kompromis, der sikrer passagerernes rettigheder uden samtidig at lægge en stor
administrativ byrde på transportvirksomhederne, som for de flestes vedkommende er små
og mellemstore virksomheder. Jeg anser den for at være en succes for Parlamentet, idet det
trods Rådets holdning lykkedes Parlamentet at udvide forordningens anvendelsesområde
til at omfatte al rutekørsel, såvel national som grænseoverskridende, hvor ruten er 250 km
eller længere, mens Rådets forhandlingsoplæg var minimum 500 km. Jeg bifalder, at
passagererne i tilfælde af aflysninger, forsinkelser på mere end 120 minutter eller
overbooking, ud over at have valget mellem fortsættelse af rejsen eller omlægning af rejsen
til deres slutdestination eller tilbagebetaling af billetprisen, har ret til en kompensation
svarende til 50 % af billetprisen. I betragtning af at forordningen om buspassagerers
rettigheder er forbundet med forordningen om togpassagerers rettigheder, er jeg utilfreds
med, at togpassagerer, i modsætning til buspassagerer, i mange EU-stater må vente på, at
deres rettigheder bliver gennemført, især hvad angår retten til tilbagebetaling af beløb fra
en fjerdedel til det halve af billetprisen i tilfælde af forsinkelser på mere end en time.

Det tjekkiske transportministerium har også benyttet sig af muligheden for at udsætte
gennemførelsen af denne europæiske lovgivning med fem år. Dets begrundelse for dette
var de relativt store anlægsaktiviteter i det tjekkiske jernbanenet, hvilket skaber
togforsinkelser. I den sidste ende betyder dette, at der indføres et system med to forskellige
standarder, som stiller én gruppe af passagerer dårligere end de andre.

David Campbell Bannerman (ECR),    skriftlig – (EN) Vi er imod denne lovgivning, fordi
det er helt sikkert, at:

1. De ekstra udgifter på grund af de udvidede rettigheder vil føre til permanent højere
billetpriser, som vil gælde for alle passagerer.

2. Busruter, der giver et meget lille eller intet overskud, og hvor man ikke har mulighed for
at hæve billetpriserne, vil blive nedlagt, hvilket udgør en serviceforringelse.

EU bør ikke have ret til at lave love, der gælder for Storbritannien. Vi vil forsvare
Storbritanniens ret som nation til at styre sig selv og lave sine egne love, og det gælder også
lovgivning på transportområdet og miljøområdet.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Eftersom transportsektoren er i stadig ekspansion,
er det blevet afgørende at sikre, at passagerers rettigheder i lighed med de rettigheder, der
gælder for andre transportformer, også gælder for bustransport i hele EU, da sektoren har
oplevet en vækst på mere end 5 %, og der nu er 72,8 mio. passagerer om året. Det er ligeledes
vigtigt at sikre ensartede konkurrencevilkår mellem transportvirksomheder fra forskellige
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medlemsstater såvel som mellem de forskellige transportformer. Derfor anser jeg det for
vigtigt, at man efter næsten to års forhandlinger har kunnet opnå en aftale, som giver disse
passagerer mulighed for at nyde godt af en lang række rettigheder, især hvad angår assistance
i tilfælde af ulykker, forsinkelser, aflysninger, tilbagebetaling osv., samtidig med at der tages
særlige hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder. Jeg støtter dette
kompromis, som jeg anser for at være meget tilfredsstillende og velafbalanceret, eftersom
det er lykkedes at sikre passagerers rettigheder uden samtidig at lægge en tung byrde på
transportvirksomhederne, der for de flestes vedkommende er små og mellemstore
virksomheder.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg synes, at det varsler godt, at den
endelige tekst kan anses for at være et meget tilfredsstillende og velafbalanceret kompromis,
eftersom det er lykkedes at sikre passagerernes rettigheder uden samtidig at lægge
omfattende restriktive byrder på transportvirksomhederne, der for de flestes vedkommende
er små og mellemstore virksomheder.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) I december 2008 fremlagde Kommissionen et
forslag til en forordning om buspassagerers rettigheder. Dette forslags vigtigste formål var
at indføre fælles bestemmelser vedrørende disse rettigheder. Dette er nu sket, og det glæder
mig, at passagerer, der rejser mindst 250 km med bus, nu i hele EU vil få samme rettigheder
til information, assistance og kompensation i tilfælde af aflysning, overbooking eller en
forsinkelse på to timer eller mere.

Passagererne skal tilbydes valget mellem tilbagebetaling af billetprisen eller fortsættelse af
rejsen under de samme betingelser og uden yderligere omkostninger. Hvis tilbagebetaling
er den eneste mulige løsning, skal der betales en kompensation svarende til 50 % af
billetprisen. Desuden får passagererne ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse
af deres bagage.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt og Cecilia Wikström (ALDE),    skriftlig. – (SV)
I denne uge har Parlamentet stemt om en betænkning, hvis formål er at sikre buspassagerers
rettigheder på EU-plan. Det kompromis, der er indgået med Rådet, er et skridt i den rigtige
retning, men desværre er forordningens anvendelsesområde begrænset, og derfor vælger
vi at undlade at stemme.

Vi mener, at det er problematisk, at tre stater, nemlig Luxembourg, Malta og Cypern, er
blevet udelukket fra aftalen, da dette i væsentlig grad svækker den samlede beskyttelse af
passagerer i Europa. Vi mener ligeledes, at 250 km er for langt til at kunne anvendes som
grundlag for EU-lovgivning, da det i praksis betyder, at buspassagerer, der rejser fra
Luxembourg til Strasbourg eller fra Malmø til Växjö, ikke er beskyttet af denne lovgivning.
Dette er beklageligt.

Vi er desuden imod force majeure-klausulen, der begrænser transportørens ansvar i tilfælde
af aflysninger eller forsinkelser, som skyldes meget dårlige vejrforhold eller større
naturkatastrofer. Efter vores mening vil det danne en foruroligende præcedens for den
kommende revision af forordningen om flypassagerers rettigheder.

Vi bifalder imidlertid de forbedringer af handicappedes rettigheder, som følger af denne
forordning, og den yderligere assistance, som disse mennesker nu vil kunne få.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning om buspassagerers
rettigheder, eftersom de tildeles rettigheder svarende til passagerers rettigheder inden for
andre transportformer. Den nye forordning indeholder vigtige bestemmelser, især med
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hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder, såvel som passagerers
rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Uanset hvilken transportform, der anvendes, har
passagerer ret til sikker service af høj kvalitet, og derfor anser jeg det for positivt, at der
indføres harmoniserede regler i hele EU for buspassagerers rettigheder. Endvidere mener
jeg, at passagerers rettigheder grundlæggende bør være de samme uanset transportformen
undtagen i de tilfælde, hvor det ikke vil være muligt på grund af karakteren af den
pågældende transportform. Til sidst vil jeg lykønske fru Kratsa-Tsagaropoulou, hr. Simpson,
ordføreren og alle, der har deltaget i forhandlingerne i Forligsudvalget, med det arbejde,
de har udført og den aftale, de har opnået omkring den endelige udgave af denne forordning.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning vedrører et fælles
udkast til Rådets og Parlamentets forordning om de grundlæggende rettigheder for
buspassagerer.

Først vil jeg gerne lykønske Forligsudvalget med det arbejde, de har udført, og den enighed,
der blev opnået. Med udgangspunkt i de tre rettigheder, Rådet fremlagde i første omgang,
er det faktisk lykkedes at nå frem til 12, hvoraf jeg vil fremhæve bestemmelserne om
ansvarlighed, kompensation, assistance, alternativ transport og de særlige hensyn til
handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Jeg bifalder derfor, at EU har taget dette yderligere skridt, som grundet den større sikkerhed
og komfort helt sikkert vil øge antallet af passagerer, der rejser med bus, hvilket i betydelig
grad vil bidrage til en yderligere CO2-nedbringelse.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I den aftale om buspassagerers rettigheder,
som er opnået mellem Parlamentet og Rådet i Forligsudvalget, omdefineres det
anvendelsesområde for forordningen, som blev fastlagt ved andenbehandlingen, idet den
begrænses det til at gælde for buspassagerer, som benytter ruter, der betegnes som
langdistanceruter – hvilket defineres som ruter, der er 250 km eller længere. Samtidig
indeholder den 12 grundlæggende rettigheder, som også gælder for passagerer, der rejser
over kortere køreplansmæssige afstande, med særlig fokus på handicappedes og
bevægelseshæmmedes behov såsom erstatning i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse
af kørestole og andre handicaphjælpemidler, ikke-diskriminerende billetter og
transportvilkår samt ret til information.

Vi støtter naturligvis disse forslag. Vi har imidlertid vores tvivl med hensyn til de
ændringsforslag, der blev stillet i Forligsudvalget, såvel som de anvendte kriterier for
gennemførelse af forordningen. Der er stor forskel på EU-landenes størrelse og på de interne
forhold, og dette gør det vanskeligt at anvende forordningen i nogle af disse, især i de
mindste lande, hvor ikke ret mange ruter vil falde ind under betegnelsen "langdistanceruter",
hvilket vil kunne medføre, at passagererne i disse lande uretfærdigvis ikke får gavn af de
pågældende rettigheder.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Efter mange års procedure er vedtagelsen
af denne tekst et betydningsfuldt fremskridt for passagerers rettigheder i Europa og især
for handicappede og bevægelseshæmmede. Med vedtagelsen af denne forordning (som
drejer sig om busrejser) vil alle transportformer i EU fremover være dækket af lovgivning,
der sikrer passagererne rettigheder f.eks. i tilfælde af, at deres rejse aflyses eller er forsinket,
eller deres bagage bortkommer og så fremdeles. Når dette er sagt, beklager jeg, at denne
forordning kun gælder fra 250 km, da dette reelt udelukker tre medlemsstater i EU
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(Luxembourg, Malta og Cypern), men også mange rejseruter såsom Bruxelles-Amsterdam
eller Budapest-Wien. Endelig beklager jeg dybt den manglende fleksibilitet for rejser i
grænseområder, da dette hindrer europæernes mobilitet. Denne tekst er med andre ord
meget mindre ambitiøs end den, vi forsvarede i Forligsudvalget for nogle få måneder siden,
og meget mindre ambitiøs end det, jeg havde ønsket for passagerer i Europa.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne tekst, ikke kun fordi den
sigter mod at forbedre buspassagerers rettigheder i forbindelse med erstatning og assistance
i tilfælde af en ulykke, men også fordi den understreger princippet om ikke-diskrimination
af bevægelseshæmmede, som bør have ordentlig adgang til denne transportform, der nu
tegner sig for 10 % af al landtransport af passagerer i Europa. Endvidere glæder det mig, at
passagerers rettigheder nu – takket være denne tekst – er beskyttet inden for alle
transportformer.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for at indføre nye betydningsfulde
rettigheder for buspassagerer. Jeg mener, at vi har opnået en rimelig balance mellem
forbrugerrettigheder og transportvirksomhedernes behov. Dagens afstemning vil især få
betydning og være til gavn for handicappede.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne forordning, hvori Parlamentet
giver udtryk for sin holdning omkring beskyttelse af passagerers rettigheder. Jeg tror, at
den vil bidrage til bedre forhold for passagerer og give større juridisk klarhed i tilfælde af
en ulykke eller andre uforudsete hændelser. Samtidig vil de således styrkede
passagerrettigheder kunne gennemføres uden at lægge en tung byrde på
transportvirksomhederne, som for de flestes vedkommende er små og mellemstore
virksomheder. Og som det vigtigste vil buspassagerers rettigheder svare til rettighederne
inden for andre transportformer.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Efter vanskelige forhandlinger mellem Rådet og
Parlamentet, kan vi nu i dag endelig vedtage hr. Cancians betænkning. For mig var der ikke
noget alternativ til at stemme for ved denne afstemning, da denne betænkning giver EU
mulighed for at kræve, at de enkelte medlemsstater indfører lovgivning på dette område,
som er i overensstemmelse med forskrifterne i denne betænkning, hvis formål er at skabe
større respekt for buspassagerer. I betragtning af at bussen er den mest anvendte
transportform næst efter bilen – og det er en stigende tendens – har Europa pligt til at være
talerør for de borgere, der anvender denne transportform. Betænkningen er udtryk for et
godt kompromis, og jeg føler virkelig, at det bør fremhæves, at der er taget behørigt hensyn
til handicappedes rettigheder ved at kræve, at transportørerne yder mere assistance til alle
handicappede eller bevægelseshæmmede. En ikrafttræden af denne lovgivning betyder, at
borgerne vil have ret til klare fælles regler om erstatning for skader og tilbagebetaling i
tilfælde af forsinkelser i forhold til køreplanen.

Bogusław Liberadzki (S&D),    skriftlig. – (PL) Tirsdag den 15. februar 2011 vedtog
Parlamentet en betænkning, som vil føre til et længe ventet resultat, nemlig ensartede
rettigheder for passagerer inden for alle transportgrene. Rettigheder for passagerer, der
rejser med bus i rutekørsel, er blevet styrket i tilfælde af mistet bagage eller mistede
personlige ejendele, død eller tilskadekomst, problemer, som skyldes transportøren, osv.
Et positivt træk ved forordningen er, at den indeholder bestemmelser om rettigheder for
passagerer i hele EU. Det bør understreges, at disse grundlæggende rettigheder også omfatter
handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Forordningen sigter mod at sikre
ikke-diskriminerende adgang til transport. Den indeholder ligeledes bestemmelser om
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passagerernes ansvar og konsekvenserne af ikke at tage dette ansvar alvorligt, hvilket kan
medføre tab af muligheden for at kræve kompensation. I lyset af ovenstående stemte jeg
for denne forordning, som er udmærket og er den sidste brik, der mangler vedrørende
regulering af passagerers rettigheder i EU.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Efter to års vanskelige forhandlinger
med medlemsstaterne stemte Parlamentet i dag om vedtagelse af en aftale om en forordning,
som omfatter alle rettigheder for passagerer, der benytter nationale eller
grænseoverskridende langdistancebusruter. Jeg stemte for denne aftale, eftersom den
indeholder 12 grundlæggende rettigheder, som er af overordentlig stor betydning for
forbedring af kvaliteten af disse transportydelser. De omhandler især passagerernes ret til
at blive forsynet med oplysninger før og under deres rejse og om handicappedes og
bevægelseshæmmedes behov. Indførelsen af disse rettigheder gør det muligt at sikre
ikke-diskriminerende adgang til transport.

Denne betænkning omhandler desuden passagerers rettigheder, som jeg anser for meget
vigtige, især hvad angår obligatorisk erstatning for mistet bagage, betaling af visse udgifter
i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst såvel som kompensation på op til 50 %
af billetprisen ud over tilbagebetaling af billetprisen, hvis en transportør aflyser en rejse og
derfor ikke er i stand til at opfylde rejseaftalen.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over denne betænkning, hvor man
beskriver nogle nye rettigheder for buspassagerer, hvilket bør hæve kvaliteten af disse
ydelser, idet transportvirksomhederne presses til at få styr på tingene, når det handler om
forsinkelser, aflysninger og bortkommet eller beskadiget bagage. Betænkningen indeholder
desuden vigtige bestemmelser til forbedring af handicappedes og bevægelseshæmmedes
adgang til lokale busruter.

Gesine Meissner (ALDE),    skriftlig. – (EN) Denne forordning er et skridt i den rigtige
retning, eftersom den beskriver en række rettigheder på EU-plan for buspassagerer. Med
undtagelse af visse grundlæggende rettigheder finder den imidlertid kun anvendelse på
rutekørsel, hvor ruten er 250 km eller længere. Et sådant begrænset anvendelsesområde
kan næppe danne grundlag for en sand europæisk lovgivning, som er i alle buspassagerers
interesse, og ALDE-Gruppen kan ikke støtte en sådan aftale.

Vi er ligeledes imod force majeure-klausulen, som undtager transportører fra forpligtelsen
til at sørge for indkvartering af den rejsende i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser, som
skyldes meget dårlige vejrforhold eller større naturkatastrofer, da dette kan danne præcedens
for lovgivningen om andre passagerrettigheder i EU. Selv om den ikke er en sejr, udgør
den dog en forbedring især for rejsende, der er handicappede eller bevægelseshæmmede.
Det lykkedes os at sikre betingelserne om ikke-diskriminerende adgang til transport,
handicaprelateret uddannelse af det personale hos busselskaberne og ved busterminalerne,
som har direkte kontakt med passagerer, og erstatning for beskadigelse eller bortkomst af
handicaphjælpemidler på alle ruter uanset rutens længde. På grund af dette og eftersom vi
ønsker at skabe en EU-harmonisering af passagerers rettigheder, stemte vi ikke imod aftalen,
men undlod at stemme ved den endelige afstemning.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Hidtil har kun fly-, tog- og skibspassagerer været
omfattet af særlig lovgivning. Fra nu af er passagerer, der rejser med bus, også sikret
rettigheder. Buspassagerer vil således have rettigheder, der kan sammenlignes med
passagerers rettigheder inden for andre transportformer. Den forordning, vi har vedtaget
i dag, sørger for assistance og kompensation til passagerer i tilfælde af ulykker, aflysninger
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eller forsinkelser, samt for ikke-diskriminerende adgang for passagerer med handicap. De
nye regler vil gælde for al national og grænseoverskridende rutekørsel med ruter på mindst
250 km. Dette er et vigtigt fremskridt med hensyn til beskyttelse af borgernes rettigheder.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen, men jeg vil
gerne tilføje, at busselskaber også burde leve op til et krav om at have udarbejdet planer
for sikkerhed og nødhjælp på internationale ruter og langdistanceruter, da folk kan komme
til skade ved ulykker. Der er også brug for en yderligere regulering med hensyn til
busselskabernes ansvar for passagerernes liv og helbred, herunder et obligatorisk
helbredscheck af de buschauffører, der skal varetage passagerernes sundhed og
velbefindende.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Vi har i dag stemt for et
dokument, som måske nok ikke er ideelt, men dog et godt kompromis, og som har
medvirket til, at Rådet og Parlamentet kunne nå til enighed. Denne forordning, som
omhandler passagerers rettigheder, fastsætter regler for kompensation i tilfælde af en ulykke
eller forsinkelser, behandling af klager fra passagerer samt handicappedes rettigheder. Det
er helt klart utilfredsstillende, at forordningen finder anvendelse på ruter på 250 km eller
længere. Det kan egentlig ikke retfærdiggøres over for de små lande, men her handler det
ikke bare om lokale ruter, men om internationale ruter, så derfor tror jeg, at dette dokument
vil kunne sikre rettigheder for de EU-borgere, der rejser, samtidig med at der tages særlige
hensyn til handicappedes rettigheder.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette forslag til beslutning, som
udvider buspassagerers rettigheder. Dette dokument er resultatet af et kompromis, der
blev indgået efter lange forhandlinger, og som styrker gennemførelsen af passagerers
rettigheder uden at lægge yderligere byrder på transportvirksomhederne.

Jeg synes, at det er vigtigt at sikre, at buspassagerers rettigheder svarer til rettighederne
inden for andre transportformer, og at transportvirksomhederne sikres ensartede
konkurrencevilkår.

Jeg er enig i forslaget om, at der samtidig med fastsættelse af bestemmelser for en passende
erstatning for lidt skade skal fastsættes nogle grænser for erstatning, som medlemsstaterne
skal følge. Det er især vigtigt at sikre, at der ydes rimelig og tilstrækkelig erstatning i tilfælde
af død, og jeg mener derfor, at lofterne i den nationale lovgivning for en sådan erstatning
ikke må være lavere end de minimumsbeløb, der fastsættes i forordningen. Desuden skal
der i tilfælde af en ulykke ydes passende operativ assistance med henblik på at sørge for
passagererne og forsyne dem med det, de måtte have brug for.

Jeg er enig i de bestemmelser i forordningen, som sikrer passagererne i tilfælde af aflysning
eller forsinkelse af en rejse og endog fastsætter yderligere kompensation. Det glæder mig,
at der i forordningen især er fokus på handicappede og bevægelseshæmmede og deres
behov for at få den nødvendige assistance under rejsen.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Hr. Cancians arbejde i forbindelse med forliget
om forordningen om passagerers rettigheder har ført til vedtagelse af en europæisk retlig
ramme for beskyttelse af buspassagerer, som skal stå side om side med oprettelse af et indre
marked for transport. Hidtil har reguleringen af dette område på grund af et retligt tomrum
været overladt til de nationale lovgivninger til stor skade for konkurrencen (på grund af
de mange forskelle) og til skade for handicappede og bevægelseshæmmede borgere, hvis
rettigheder nu er sikret af EU. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at den er et
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godt stykke arbejde, som gennem et godt kompromis tvinger europæisk transportpolitik
til på afgørende vis at udvikle sig ikke blot ved at sikre passagerernes rettigheder, men også
ved ikke at lægge en alt for stor byrde på de transportvirksomheder, der opererer på området.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Beslutningsforslaget om udkast til
forordning om buspassagerers rettigheder udgør en betydelig forbedring af passagerers
rettigheder. Til trods for at forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet varede i adskillige
måneder, indeholder det endelige kompromis bestemmelser om en række rettigheder for
buspassagerer, der rejser over afstande på 250 km eller mere, i stedet for de 500 km, som
var Rådets forhandlingsoplæg.

Inden fire år, som er fristen for gennemførelsen af denne særlige bestemmelse, vil græske
buspassagerer og deres ledsagere kunne kræve kompensation for forsinkelser, aflysninger
eller uberettigede ændringer i køreplanen. Det er kun ret og rimeligt at sikre sådanne
rettigheder, og derfor stemte jeg for denne betænkning.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning om
buspassagerers rettigheder. Det glæder mig, at den endelige tekst udgør et tilfredsstillende
og velafbalanceret kompromis, eftersom det er lykkedes at sikre passagerernes rettigheder
uden samtidig at lægge en tung byrde på transportvirksomhederne, hvoraf mange er små
og mellemstore virksomheder. Kommissionens forslag om at indføre EU-dækkende
rettigheder til beskyttelse af buspassagerer svarende til rettighederne inden for andre
transportformer og at skabe ensartede konkurrencevilkår mellem transportvirksomheder
fra forskellige medlemsstater såvel som mellem de forskellige transportformer er en
foranstaltning til gavn for alle. Forhandlingerne var langvarige og endte med en
forligsprocedure, hvor de punkter, der skabte størst dødvande, handlede om de nationale
håndhævelsesorganer og forordningens anvendelsesområde. Det endte med, at forordningen
skal finde anvendelse for al rutekørsel, såvel national som grænseoverskridende, hvor den
køreplansmæssige rute er 250 km eller længere (langdistance). Forordningen indeholder
desuden bestemmelser om kompensation og assistance i tilfælde af en ulykke, om
passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse samt om handicappedes
og bevægelseshæmmedes rettigheder.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at
den endelige tekst, der blev godkendt af Forligsudvalget, udgør et afbalanceret kompromis,
som sikrer buspassagerers rettigheder ved at anerkende et vigtigt regelsæt for disse, især i
tilfælde af ulykker, aflysninger eller forsinkelser, med hensyn til adgang til oplysninger og
indgivelse af og behandling af klager samt med hensyn til handicappedes og
bevægelseshæmmedes behov.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte hverken for eller imod denne
forordning om buspassagerers rettigheder, som blev vedtaget med et stort flertal af socialister
og konservative. Jeg beklager det væsentlige tilbageskridt i forhold til den holdning, der
oprindelig blev vedtaget af Parlamentet omkring tre hovedpunkter. 1: Kun ruter på mere
end 250 km er dækket. Det betyder i praksis, at folk, der rejser med bus fra Bruxelles til
Amsterdam, ikke er beskyttet, hvorimod flypassagerer er dækket! Dette er urimeligt, især
i betragtning af at vi godt ved, at det ofte er dem, der er mindst velhavende, der benytter
denne transportform. 2: Force majeure-klausulen (meget dårlige vejrforhold eller
naturkatastrofer) kan alt for nemt påberåbes af busselskaber, der vil undgå at betale
kompensation til passagererne i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger. 3: Undtagelserne
giver lande, der ønsker det, mulighed for at udskyde gennemførelsen af denne forordning
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indtil 2021! Ikke desto mindre bifalder jeg de fremskridt, der er indeholdt i teksten, nemlig
kravet om, at der ydes assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, samt rettigheder
og kompensation i tilfælde af ulykker, forsinkelser eller aflysninger. Parlamentet har
imidlertid valgt en dårligt udarbejdet lavprisaftale. De mange undtagelser og
dispensationsmuligheder vil betyde, at anvendelsesområdet for disse rettigheder bliver
kraftigt begrænset, hvilket er til skade for buspassagererne.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Parlamentet stemte i dag om betænkningen
om buspassagerers rettigheder. I december 2008 fremlagde Kommissionen et forslag til
forordning om buspassagerers rettigheder. Kommissionen ønskede med dette forslag at
indføre EU-dækkende rettigheder til beskyttelse af buspassagerer svarende til rettighederne
inden for andre transportformer samt sikre ensartede konkurrencevilkår mellem
transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater såvel som mellem de forskellige
transportformer.

De vigtigste emner, som førte til en aftale gennem Forligsudvalget, er: anvendelsesområde,
tidsmæssige undtagelser, kompensation og assistance i tilfælde af ulykker, passagerers
rettigheder i tilfælde af aflysninger eller forsinkelser samt handicappedes og
bevægelseshæmmedes rettigheder. Den endelige tekst kan anses for at være meget
tilfredsstillende og velafbalanceret, da det deri er lykkedes at sikre passagerernes rettigheder
uden samtidig at lægge tunge byrder på transportvirksomhederne, som for de flestes
vedkommende er små og mellemstore virksomheder.

Resultatet af forligsproceduren må betragtes som en succes for Parlamentet.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Det glæder mig, at forhandlingerne mellem
Parlamentet og medlemsstaterne endelig er mundet ud i vedtagelsen af en forordning, der
sikrer øgede rettigheder for buspassagerer. Denne forordning udfylder et tomrum i
lovgivningen om passagerers rettigheder, da der hidtil ikke har været EU-lovgivning på
dette område i modsætning til inden for luftfartssektoren og jernbanesektoren.

Denne tekst indeholder blandt andet bestemmelser om adskillige former for kompensation
såsom snacks og forfriskninger, hvis forsinkelsen er på mere end 90 minutter,
hotelovernatning i én nat i tilfælde af, at rejsen afbrydes, eller i tilfælde af en ulykke eller
forsinkelse, som kræver overnatning, samt en øvre grænse for erstatning på 1 200 EUR i
tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af bagage, som er i transportørens varetægt.

Dertil kommer særlige rettigheder for handicappede, ikke mindst bestemmelsen om at
busselskaber skal yde dem assistance – forudsat at passageren har givet besked om sine
behov senest 36 timer før afgang – samt betaling af kompensation eller erstatning ved
bortkomst eller beskadigelse af særlige hjælpemidler. Denne forordning finder anvendelse
på al langdistancerutekørsel (250 km eller længere), såvel national som
grænseoverskridende, fra foråret 2013.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Under det belgiske formandskab
svækkede Rådet i betydelig grad Parlamentets holdning, således som den blev vedtaget ved
første- og andenbehandling. Forordningens anvendelsesområde gælder for ruter på mindst
250 km, dvs. at de fleste busruter ikke vil være omfattet. Der er også formuleringen omkring
tilbagebetaling i tilfælde af forsinkelse (på mindst to timer, hvor halvdelen af billetprisen
tilbagebetales – sammenlignet med jernbanetransport, hvor tilbagebetaling sker efter én
times forsinkelse). Og endelig bliver rettighederne for personer med nedsat mobilitet
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begrænset og svækket, og de bliver ikke sikret fri adgang til bustransport. Derfor stemte
vi imod.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne forordning, som omsider
anerkender og beskytter rettigheder for alle rejsende i alle transportsektorer, og således
sætter brugerne i centrum i transportpolitikken. En bedre beskyttelse af passagerers
rettigheder vil anspore folk til i højere grad at benytte offentlig transport og fremmer den
sunde konkurrence mellem operatørerne ved at tilskynde dem til at udvikle mere
konkurrencedygtige ydelser. Det er vigtigt at understrege, at den nye forordning vil blive
anvendt i fuld overensstemmelse med nærhedsprincippet.

To vigtige punkter, som er nye, er beløbene for erstatning i tilfælde af personlig
tilskadekomst eller ved beskadigelse eller bortkomst af bagage samt garantien for assistance
i tilfælde af forsinkelser eller rejseafbrydelser, hvilket tager udgangspunkt i den model, der
anvendes inden for jernbane- og luftfartssektoren. I den endelige tekst anerkendes og
beskyttes passagererne, og der tages særlige hensyn til handicappede og
bevægelseshæmmede ved at sikre passende information og serviceydelser. Det er ligeledes
vigtigt at understrege, at det ikke vil medføre yderligere omkostninger for virksomhederne
i sektoren, som sikres mod tunge tilpasningsomkostninger, og derved sikrer man en rimelig
balance mellem passagerernes rettigheder og hensynet til de små og mellemstore
virksomheder.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Gennem denne forordning anerkendes buspassagerers
rettigheder omsider i lovgivningen. Til trods for at Kommissionen fremlagde forslag om
denne forordning i 2008, er man først nu nået frem til et anstændigt kompromis, således
at den eneste transportform, som stadig ikke havde bestemmelser til beskyttelse af
passagererne, nu endelig har fået det.

Der er blevet taget særlige hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Det
eneste stridsspørgsmål i teksten var anvendelsesområdet for bestemmelserne, som kun
vedrører rejser, der er længere end 250 km. Assistance i tilfælde af forsinkelser omfatter
pligt til at sørge for måltider, drikkelse og alternative transportmuligheder. Hvis en service
ikke kan ydes, skal passageren ikke blot have tilbagebetaling, men om nødvendigt også
tilbydes indkvartering i op til to nætter. Bortkomst eller beskadigelse af bagage kan udløse
en erstatning på op til 1 200 EUR.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    skriftlig. – (ET) Jeg stemte imod den betænkning, der
var til debat i dag, vedrørende buspassagerers rettigheder, da der efter min mening ikke
tages hensyn til alle medlemsstater i Unionen, og man udelukker et stort antal busruter fra
direktivets anvendelsesområde. 250 km er helt klart alt for lang en distance, da dette
fuldstændig udelukker Malta, Cypern og Luxembourg. De fleste estiske, letlandske, litauiske,
danske, hollandske og belgiske busruter bliver ligeledes udelukket. Jeg må desværre
indrømme, at den estiske regering under forligsproceduren støttede den endnu længere
distance på 500 km, hvilket fuldstændig ville have udelukket Estland. Jeg håber, at den dag
snart vil komme, hvor den estiske regering på direktivets vej gennem lovgivningsprocessen
vil støtte op om buspassagerernes rettigheder i stedet for busselskabernes profit.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Dette er den fjerde pakke om beskyttelse af
passagerers rettigheder. Efter at have indført ordninger omkring rettigheder for passagerer
inden for fly- og jernbanetransport samt skibsfart er vi nu kommet til rettighederne for
buspassagerer. De vil fremover få kompensation i tilfælde af forsinkelser ved rejser på mere
end 250 km, assistance hvis deres rejse aflyses, beskyttelse i tilfælde af ulykker og dødsfald
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samt erstatning for mistede eller beskadigede genstande. Bevægelseshæmmede passagerer
vil også have krav på særlig assistance i lighed med de krav, der allerede stilles til flyselskaber.
Parlamentets holdning ved første- og andenbehandling blev betydelig udvandet i det
endelige resultat. Parlamentet ønskede, at bestemmelserne skulle anvendes i forbindelse
med rejser på mere end 50 km. Rådet ønskede dem kun anvendt ved rejser på mere end
500 km. Kompromiset blev 250 km.

Dette betyder, at de ikke finder anvendelse på mange ruter såsom Bruxelles-Amsterdam,
Luxembourg-Strasbourg eller Wien-Budapest. Det er imidlertid positivt, at denne lovgivning
indeholder en liste med 12 grundlæggende regler, som gælder uanset rutens længde, og
som fokuserer på handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Ikke desto mindre er
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance utrolig skuffet over det meget ringe
resultat. Derfor stemte jeg sammen med resten af De Grønne imod denne aftale.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvis formål
er at sikre flere rettigheder til buspassagerer, herunder handicappedes og
bevægelseshæmmedes ret til assistance. Beskyttelse af forbrugerne er en af Labour-partiets
vigtigste prioriteter i Europa.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg bifalder vedtagelsen af denne betænkning,
især fordi den forbedrer forholdene for handicappede og bevægelseshæmmede, fremmer
mulighederne for indgivelse af og behandlingen af klager samt for kompensation og
assistance i tilfælde af en ulykke. Ikke desto mindre vil jeg understrege, at der er akut behov
for at sikre, at medlemsstaterne nøje overholder bestemmelserne omkring passagerers
rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsinkelse for at undgå de mange tilfælde af misbrug,
vi har set i forbindelse med anvendelsen af forordningen om flypassagerers rettigheder.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Hovedformålet med Kommissionens forslag er at
sikre, at buspassagerer har samme rettigheder som passagerer inden for andre
transportformer, såvel som at sikre ensartede konkurrencevilkår mellem
transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater og mellem de forskellige
transportformer. Til trods for de uenigheder, der har været under processen, bifalder jeg,
at denne forordning er blevet vedtaget, da den vil sikre buspassagerers rettigheder uden
samtidig at lægge alt for mange byrder på de mange små og mellemstore virksomheder,
der opererer inden for denne sektor. Forordningen indeholder en række grundlæggende
rettigheder, hvoraf jeg vil fremhæve de særlige hensyn, der tages til bevægelseshæmmede
og handicappede, samt retten til kompensation og assistance i tilfælde af ulykker, aflysninger
eller forsinkelser.

Disse rettigheder finder anvendelse på al rutekørsel, såvel national som
grænseoverskridende, hvor den køreplansmæssige rute er 250 km eller længere. Passagerer,
der kun rejser med på en del af en sådan langdistancerute, er også dækket. Derudover
indeholder forordningen en række rettigheder for passagerer, der rejser over kortere
køreplansmæssige afstande, især ikke-diskriminerende adgang til transport og retten til
information på rejsen.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (PL) Forordningen om
buspassagerers rettigheder er et glimrende eksempel på, hvorledes Parlamentet varetager
forbrugernes rettigheder. Efter vanskelige forhandlinger med Rådet har vi vedtaget en tekst,
som omhandler det sidste transportområde, hvor passagerers rettigheder endnu ikke var
blevet reguleret på EU-plan. I starten af forhandlingerne krævede Parlamentet, at de nye
bestemmelser skulle gælde for rejser, der var længere end 50 km, hvorimod Rådet ønskede
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en distance på over 500 km. I det indgåede kompromis blev distancen sat til 250 km eller
længere. Passagerer på sådanne ruter vil være sikret en række indrømmelser og rettigheder
i lighed med dem, der gælder for flypassagerer. EU-lovgivningen har klare regler for, hvilke
rettigheder jeg har, hvis min bagage bliver væk i en lufthavn, eller hvis en flyafgang bliver
meget forsinket. Buspassagerer har hidtil været meget dårligere stillet. I dag vil de blandt
andet kunne kræve kompensation for forsinkelser eller beskadigelse af bagage, mens
bevægelseshæmmede vil få særlig assistance.

Indførelsen af et charter om passagerers rettigheder vil betyde, at borgerne bliver mere
bevidste om, hvad de kan forvente af transportselskaberne. Dette charter vil indeholde en
samlet oversigt over de grundlæggende rettigheder, passagerer har, uanset længden af deres
rejse. Dette er et eksempel på god borgerfokuseret lovgivning. Denne forordning giver os
mulighed for at styrke forbrugernes rettigheder og det fælles marked, og derfor stemte jeg
for dens vedtagelse.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne forordning om
buspassagerers rettigheder. Der indføres med den foreliggende forordning rettigheder for
passagerer, som rejser med bus, i lighed med de rettigheder, der gælder inden for alle andre
transportformer. Forordningen finder anvendelse på al rutekørsel, såvel national som
grænseoverskridende, hvor den køreplansmæssige rute er mindst 250 km.

Disse rettigheder drejer sig om ikke-diskriminerende adgang til transport for handicappede,
såvel som erstatning i tilfælde af død og tilskadekomst samt ved bortkomst eller beskadigelse
af bagage. Hvis en rejse aflyses eller er forsinket i mere end 120 minutter, skal passagererne
omgående tilbydes valget mellem omlægning af rejsen til deres slutdestination uden
yderligere omkostninger eller tilbagebetaling af billetprisen. Hvis transportøren ikke giver
passagererne disse valgmuligheder, har passagererne ud over tilbagebetaling af billetprisen
ret til kompensation svarende til 50 % af billetprisen. Såfremt en rejse af en varighed på
mere end tre timer bliver aflyst, eller dens afgang bliver forsinket i mere end 90 minutter,
skal transportøren tilbyde assistance og hotelovernatning til en værdi af op til 80 EUR pr.
nat og pr. person i højst to nætter.

Jeg opfordrer til at sikre, at passagerer gøres tilstrækkelig opmærksomme på deres
rettigheder, således at de kan kræve kompensation i tilfælde af, at disse rettigheder ikke
respekteres.

Viktor Uspaskich (ALDE),    skriftlig. – (LT) Det er vores pligt at sikre, at
transportselskaberne behandler passagererne ordentligt, og at handicappede ikke hindres
adgang til transport. Det er vigtigt at sikre ensartede konkurrencevilkår mellem
transportvirksomheder fra forskellige medlemsstater såvel som mellem de forskellige
transportformer. Vi har brug for et velafbalanceret kompromis, der kan sikre passagerers
rettigheder i alle medlemsstater, som rent størrelsesmæssigt kan være meget forskellige,
uden samtidig at lægge en tung byrde på transportvirksomhederne, der for de flestes
vedkommende er små og mellemstore virksomheder. Frem for alt bør nye regler forbedre
kvaliteten inden for EU's transportsektor og øge konkurrencen. Vi må imidlertid ikke
glemme spørgsmålet omkring trafiksikkerhed på vejene. I Litauen er vi særlig afhængige
af vejtransport – mere end 90 % af alle rejsende kører i bil. Omkring 8 % rejser med bus.
Trafiksikkerhed er et meget vigtigt emne, som efter min mening ikke har fået nok
opmærksomhed. Ifølge EU-statistikker er der 110 trafikdræbte pr. million indbyggere i
Litauen. Til sammenligning kan nævnes, at tallet i Sverige er 39 trafikdræbte pr. million
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indbyggere. I Det Forenede Kongerige er det 41. Tallet for Litauen er uacceptabelt og meget
højere end gennemsnittet i EU på 70. Det bør der gøres noget ved.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg hilser betænkningen om buspassagerers
rettigheder, da den er et vigtigt skridt i at yde en større beskyttelse til rejsende samt i at øge
komforten og bekvemmeligheden for handicappede passagerer. Betænkningen sikrer, at
dem, der rejser langdistance med bus gennem Europa, har adgang til bedre information,
assistance og erstatning i tilfælde af forsinkelse eller aflysning af en tjeneste. Passagererne
vil være berettigede til forfriskninger i tilfælde af en kort forsinkelse, refusion for over 2
timers forsinkelse, og op til 1 200 EUR for bortkommet eller beskadiget bagage.

Jeg støtter betænkningens vigtige fremstød for handicappede rejsendes rettigheder. For
første gang garanteres der ikke-diskriminerende adgang til transport, da forordningen
fastlægger, at busselskabernes personale skal være uddannet til at hjælpe handicappede,
og at en passager, hvor der ikke kan tilbydes hensigtsmæssig assistance, kan rejse gratis
med den handicappede for at sikre vedkommendes komfort. Dette er et vigtigt skridt i at
samordne Europa imod diskriminering. Min stemme til fordel for denne betænkning
afspejler behovet for en europæisk standard for buspassagerers rettigheder, som sikrer
deres komfort, sikkerhed og retfærdige behandling, mens de rejser gennem Europa.

Dominique Vlasto (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne beslutning, som foreslår
ensartet lovgivning for passagerrettigheder inden for offentlig vejtransport. Der skal således
indføres specifikke foranstaltninger for at fremme buspassagerers retssikkerhed, rettigheder
og information. Fra nu af vil rejsende nyde samme erstatningsgarantier, som de nyder
inden for jernbane- og luftfartssektorerne, særligt hvis deres rejse forsinkes eller aflyses.
Denne afstemning er en del af EU's politiske vilje til at etablere fælles lovgivning for brugere
af alle former for transport. Jeg hilser også anvendelsen af foranstaltninger til fordel for
handicappede og bevægelseshæmmede, for disse foranstaltninger vil nemlig lette deres
adgang til vejtransport. Denne beslutning er med til at fjerne forhindringerne for
bevægelsesfrihed for rejsende inden for EU. Endelig har man fundet et afbalanceret
kompromis med forslaget om fleksibel lovgivning, som vil sikre, at transportselskaberne,
der ofte er små virksomheder, ikke bliver straffet. Efter min mening er disse nye
foranstaltninger med til at fremme en transportform, som er tilgængelig for flest mulig
mennesker, særligt i turistbranchen.

Iva Zanicchi (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for Cancian-betænkningen, fordi den
omsider etablerer grundlæggende garantier for de 70 mio. europæiske borgere, som rejser
med bus hvert år inden for EU, og som havde ventet et stykke tid på at få værnet om deres
rettigheder.

Uanset hvilket transportmiddel de vælger, vil de europæiske borgere blive beskyttet og
ivaretaget som følge af Kommissionens løfte om at revidere de eksisterende bestemmelser
omhyggeligt og at harmonisere dem i en enkelt lov, der fastlægger fælles standarder for
alle rejseformer samt særlige bestemmelser for den specifikke transportmetode, der benyttes.

Betænkning: Martin Callanan – (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) I betragtning af, at den gennemsnitlige reduktion
af CO2-emissioner i perioden 2002-2007 for lette erhvervskøretøjer kun var på 0,4-0,5 %
om året, og at fællesskabsmålene for nye lette erhvervskøretøjer er nødvendige for at
forebygge en fragmentering af det indre marked, stemmer jeg for dette forslag. Det er
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imidlertid vigtigt at bemærke, at lette erhvervskøretøjer ikke kan sammenlignes med
personbiler, og at forslaget om 150 g CO2/km er ambitiøst, men realiserbart.

Jeg er også enig i, at fabrikanter skal have mulighed for at danne pools af personbiler og
lette erhvervskøretøjer, eftersom dette har vist sig at reducere omkostningerne for
fabrikanternes overholdelse af reglerne og øge beskæftigelsen på miljøområdet i tråd med
Europa 2020-strategien. Jeg er også enig i, at dette spørgsmål bør drøftes i adskillige faser
inden 2011, og ikke kun i 2014, som Kommissionen foreslår.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne beslutning, hvor
Parlamentet giver sin tilslutning til en ny EU-forordning, der indfører CO2-grænser for lette
erhvervskøretøjer fra 2014. Jeg tror, at nye krav og CO2-grænser vil være med til at bekæmpe
global opvarmning, nedbringe driftsomkostningerne gennem brændstofbesparelser og
øge europæiske bilfabrikanters innovation og konkurrenceevne. Med disse bestemmelser
er de nødt til at udstyre køretøjerne med grøn teknologi og fortsat sælge dem til en
overkommelig pris. Fra 2014 skal 70 % af nye erhvervskøretøjer under 3,5 t overholde en
gennemsnitlig emissionsgrænse på 175 g CO2/km. I 2020 vil grænsen falde til 147 g. Det
er en ambitiøs, men realiserbar plan.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Rådet gav
på mødet den 8.-9. marts 2007 et fast tilsagn om at reducere Fællesskabets samlede
drivhusgasemissioner med mindst 20 % under 1990-niveau senest i 2020, og med 30 %,
forudsat at andre industrilande forpligter sig til tilsvarende emissionsreduktion, og
økonomisk mere fremskredne udviklingslande bidrager i henhold til deres respektive
kapaciteter. Politikker og foranstaltninger bør gennemføres på medlemsstats- og EU-plan
på tværs af alle sektorer i den europæiske økonomi, og ikke kun inden for industri- og
energisektorerne, for at opnå de nødvendige emissionsreduktioner. Vejtransport er den
næststørste drivhusgasemitterende sektor i EU, og dens emissioner, herunder emissioner
fra lette erhvervskøretøjer, fortsætter med at stige. Hvis vejtransportemissioner fortsætter
med at stige, vil det underminere andre sektorers bestræbelser på at bekæmpe
klimaændringerne markant. Der har hidtil ikke været en lovgivning i EU, som regulerede
CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer, selv om efterspørgslen på disse køretøjer er
stigende i EU. Jeg tror, det er lykkedes os at nå til enighed med Rådet om et afbalanceret
dokument, som vil være med til at reducere CO2-emissioner og vil stimulere bilindustrien
til at investere i nye og mindre forurenende teknologier.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Det er en ædel tanke, den med at reducere
CO2-emissioner på lette køretøjer. Det, der fremlægges for os som et realistisk kompromis
med Rådet, er imidlertid i virkeligheden en tredjerangsaftale. Den godkendte betænkning
begrænser de gennemsnitlige CO2-emissioner på nye lette erhvervskøretøjer til 175 g/km,
mens det langsigtede mål er 147 g/km, hvilket ikke vil blive nået før tidligst i 2020. Det er
ikke tilstrækkeligt. Kommissionen foreslog en grænse på 135 g/km, et mere ambitiøst og
lige så realistisk forslag. Jeg stemte imod denne betænkning, fordi jeg beklager, at vi ikke
har opnået et kompromis, der bringer os tættere på Kommissionens forslag. Fremgang
inden for effektiv energiudnyttelse og innovationsforvaltning er i dag prioriteter, som alle
erkender, men vi er stadig nødt til at leve op til vores udtalelser ved at stille ambitiøse
forslag.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Forslaget til forordning om nedbringelse af
CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer falder ind under Kommissionens
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strategiramme for reducering af CO2-emissioner i atmosfæren. Flere grafer i den seneste
rapport fra Det Europæiske Miljøagentur viser imidlertid klart, at CO2-emissioner fra
vejtransport i EU-15 og EU-27 enten har været stabile eller faldende siden 2003. I tillæg
er det værd at overveje, at lette erhvervskøretøjer kun er ansvarlige for ca. 1,5 % af
kuldioxidemissionerne fra transportsektoren.

De langtrukne og vanskelige forhandlinger i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed fokuserede frem for alt på den langsigtede emmissionsgrænse, som
blev fastlagt til 147 g CO2/km. Dette tal lever ikke helt op til mine forventninger, selv om
det er bedre end det, der først blev foreslået. For at beskytte sektorens industri havde Italien
faktisk bedt om, at niveauet ikke kom under 160 g CO2/km, og i Rådet syntes mange
medlemsstater at bevæge sig mod en aftale om en minimumsgrænse på 155 g CO2/km.

Afslutningsvist tænker jeg, at det resultat, der blev opnået på trepartsmødet mellem
Kommissionen, Rådet og Parlamentet om at reducere langsigtede CO2-emissioner, stadig
er ude af proportion med bilindustriens særlige karakteristika, og jeg vil gerne udtrykke
min bekymring for risikoen for at skade industrien og beskæftigelsesniveauerne i branchen.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Lette erhvervskøretøjer benyttes hovedsageligt
af virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder. For øjeblikket udgør lette
erhvervskøretøjer ca. 12 % af bilparken. Vi må også erkende, at disse køretøjer ofte indkøbes
i store mængder af indkøbere af bilparker og derfor allerede er underlagt en streng kontrol
med hensyn til deres effektivitet og driftsomkostninger. Den gennemsnitlige reduktion af
CO2-emissioner for lette erhvervskøretøjer udgjorde i perioden 2002-2007 0,4-0,5 % om
året, og denne forbedrede brændstoføkonomi er blevet opvejet af den øgede efterspørgsel
efter transport og større køretøjer. Det er derfor nødvendigt at vedtage fællesskabsmål for
nye lette erhvervskøretøjer for at forebygge en fragmentering af det indre marked, som
ville kunne opstå med vedtagelsen af uensartede foranstaltninger på medlemsstatsniveau.
Fastsættelse af CO2-emissionsnormer for nye lette erhvervskøretøjer er endvidere
nødvendigt for at forebygge risikoen for, at der opstår et lovgivningsmæssigt hul som følge
af en vis overlapning mellem registreringer af personbiler og lette erhvervskøretøjer.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske ordføreren med hans arbejde
så langt. Jeg værdsætter essensen af denne betænkning, som sigter mod at bidrage til EU's
målsætning om at reducere CO2-emissioner ved også at producere bedre fungerende lette
erhvervskøretøjer. Det er imidlertid velkendt, at disse transportmetoder næsten udelukkende
anvendes til kommercielle formål, og der er derfor, sammenlignet med personbiler, mindre
spillerum for at ændre deres form eller masse.

Så længe man forstår, at den bedste måde at opnå dette på – som ordføreren bemærker –
er gennem ændringer af motorer og køretøjernes mekanik, støtter jeg faktisk den aftale,
der er indgået om tidsplanen for gennemførelse af disse ændringer. Jeg mener, at den
oprindelige, kortsigtede målsætning om at nå ned på 175 g CO2/km mellem 2014 og 2017
faktisk er temmelig fornuftig, mens yderligere reducering af emissionerne til 147 g CO2/km
logisk set kan opnås senest i 2020.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) På den ene side er det forståeligt, at forlaget stort set
er baseret på lovgivningen om CO2-emissioner fra biler, men på den anden side bør vi
huske på, at denne sektor ikke fungerer på samme måde. Varevogne har en længere
udviklings- og produktionstid og anvendes hovedsageligt til kommercielle formål, og i
modsætning til biler er der færre muligheder for at ændre deres form og vægt for at reducere
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emissioner. Den væsentligste måde at opnå dette på med varevogne er at ændre motoren
og køretøjets mekanik, hvilket er en meget længere og dyrere proces end en simpel ændring
af karosseriet. Den kendsgerning, at varevogne i langt højere grad bruger diesel som
brændstof, spiller også en vigtig rolle.

Jeg har forbehold vedrørende forslaget om, at sanktioner mod fabrikanter, for hvem det
ikke lykkes at reducere CO2-emissionerne på varevogne, bør være højere end sanktioner
mod fabrikanter, som ikke formår at reducere emissionerne fra biler. Efter min mening
bør sanktionerne være de samme på begge områder. Jeg forstår grundene til at indføre
obligatoriske hastighedsbegrænsende anordninger for varevogne, men jeg er bekymret
for, at dette måske vil skabe præcedens for indførelsen af hastighedsbegrænsende
anordninger for andre typer af køretøjer. Vi må omhyggeligt overveje, om dette ikke er en
overdrevet restriktiv forordning, der overskrider rammerne for proportionalitet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Strategien for bæredygtig udvikling
ivaretager de mest presserende problemer med hensyn til bæredygtig udvikling som f.eks.
transport, klimaændringer, offentlig sundhed og energibesparelse. Vejtransportsektoren
er den næststørste kilde til drivhusgasser inden for Unionen, og dens emissioner og herunder
emissioner fra lette erhvervskøretøjer fortsætter med at øge. Hvis emissioner inden for
denne sektor fortsætter med at øge, vil denne øgning true andre sektorers bestræbelser på
at bekæmpe klimaændringerne markant. Det er vigtigt at gøre teknologiske fremskridt og
fremme miljøinnovation, idet man tager højde for den europæiske bilindustris øgede
konkurrenceevne på lang sigt og for skabelsen af flere kvalitetsarbejdspladser. I erkendelse
af høje forsknings- og udviklingsomkostninger og for at fremme den europæiske bilindustris
konkurrenceevne bør der anvendes tilskyndelsesordninger såsom modregning af
miljøinnovationer og bevilling af superkreditter.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg mener, at dette forslag til forordning
er baseret på den præmis, at det at nedbringe lette erhvervskøretøjers brændstofforbrug
vil reducere det samlede niveau af CO2-emissioner fra transport, hvorved man afbøder
klimaændringerne og sætter CO2-emissionsgrænser for nye lette erhvervskøretøjer i EU.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om nye lette
erhvervskøretøjer, som følger i kølvandet på EU-strategien om at nedbringe emissioner
fra lette køretøjer. Denne betænkning omfatter foranstaltninger – såsom superkreditter
for ikkeforurenende køretøjer eller lavemissionskøretøjer, bøder, hvis grænserne
overskrides, og incitamenter til miljøinnovation for at hjælpe fabrikanterne til at udvikle
nye og mere miljøvenlige teknologier – som vil gavne EU's konkurrenceevne og skabe
beskæftigelsesmuligheder.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Nu, hvor debatten om CO2-emissioner er blevet
uundgåelig, fordi den er central for drøftelsen af klimaændringer, er det vigtigt at finde
løsninger for at opnå den nødvendige emissionsreduktion for lette erhvervskøretøjer.
Formålet med at vedtage fællesskabsmål for nye lette erhvervskøretøjer er at undgå
fragmentering af det indre marked, som vil kunne opstå med vedtagelsen af uensartede
foranstaltninger på medlemsstatsniveau. Som ordføreren påpeger, vil denne nye forordning
også tjene som et incitament for bilindustrien til at investere i nye teknologier.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Vejtransportsektoren er den næststørste
kilde til drivhusgasser i EU, og dens emissioner fortsætter med at stige. Derfor skal alle
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typer køretøjer omfattes af forordninger for at reducere disse emissioner, herunder lette
erhvervskøretøjer.

Målsætningen med at reducere drivhusgasser vil lettere blive indfriet, hvis der er
EU-lovgivning i stedet for national lovgivning med forskellige målsætninger. I tillæg får vi
større retssikkerhed og klarhed for fabrikanterne af motorkøretøjer.

Vi må imidlertid kombinere ambition med realisme og sund fornuft. Derfor, og ud fra den
viden, at det er små og mellemstore virksomheder, som hovedsageligt benytter lette
erhvervskøretøjer, og at disse udgør mere end 99,8 % af virksomhederne i EU og 67,4 %
af arbejdspladserne, kan vi ikke sætte mål, som ville bringe dem i en ugunstig position.

Jeg er derfor enig i målsætningen med en emissionsgrænse på 147 g CO2/km for nye lette
erhvervskøretøjer indregistreret i EU, forudsat at det bekræftes, at denne mulighed kan
gennemføres. Jeg glæder mig også over den kendsgerning, at der ikke er indført en fælles
europæisk hastighedsgrænse for denne type køretøj.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi er for udviklingen og anvendelsen af
teknologier, som reducerer forbruget af fossile brændstoffer og dermed niveauerne af
gasemissioner i atmosfæren som følge af deres forbrænding. Dette på grund af luftkvaliteten
og folks sundhed og velvære og af årsager knyttet til den tiltagende og ubønhørlige globale
mangel på fossile brændstofreserver, som skal håndteres yderst klogt og forsigtigt. Denne
løsning er også uløseligt forbundet med fokusset på transportmetoder, som ikke er
afhængige af denne form for energi, såsom jernbane, der kræver investeringer for at sikre
dens udvikling. I dette specifikke tilfælde mener vi, at præstationsnormerne for nye lette
erhvervskøretøjers emissioner ikke må negligere hverken bilfabrikanternes diversitet eller
de små og mellemstore virksomheders legitime interesser og behov i de forskellige
medlemsstater.

Drøftelsen af denne betænkning har vist, at der er forskellige muligheder for at begrænse
emissioner fra køretøjer, med uløseligt forbundne investeringsomkostninger, og også
forskellige tidshorisonter for at tage dem i anvendelse, hvilket skal vurderes omhyggeligt.
Disse forskellige muligheder omfatter indførelsen af hastighedsbegrænsende anordninger
i køretøjer, hvilket ud over at reducere udslippene også kan have positive konsekvenser
for trafiksikkerheden.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg har afholdt mig fra at stemme i dag, fordi
jeg ikke kunne støtte det kompromis, der er indgået. Det svarer ikke til behovene, og 147 g
er ikke et tilstrækkeligt ambitiøst mål på lang sigt. Jeg har imidlertid ikke stemt imod
betænkningen, fordi kompromiset vil blive gennemført hurtigt og vil gøre det muligt at
indføre de nødvendige innovationer i en fart. Strenge miljønormer vil ikke skade industrien.
Tværtimod er det kun udfordrende målsætninger, som vil skabe det nødvendige pres for
at innovere, og dette er den eneste måde, hvorpå vores industri kan holde sig til ilden. Især
udvandingen af den langsigtede målsætning viser mig, at bilindustrien ikke har lært af den
lov om CO2-grænser for biler, der blev indført for to år siden, at den kun vil kunne sælge
rene biler i fremtiden. Bilindustrien synes ikke at tillægge sine kunder meget sund fornuft.
I stedet for forskning i nye teknologier har industrien lagt alle sine bestræbelser i at bekæmpe
de foreslåede forordninger.

Den har udnyttet hver eneste forsvarslinje og har ikke vist nogen tendens til at deltage i
konstruktivt samarbejde. Dette er skuffende. I tillæg har vi endnu en gang forpasset chancen
for at gøre det klart, at vi ved at beskytte vores industri på denne måde ikke gør den nogen
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tjeneste. Fremtiden kalder, men vi hører ikke efter. Så sent som i går præsenterede VW sin
1-liters bil på Detroit Motor Show, hvilket viser præcis, hvad der er muligt.

Estelle Grelier (S&D),    skriftlig. – (FR) Vedtagelsen af Kommissionens forslag om en
forordning, der fastsætter præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner,
forekommer mig mere end noget andet at være at gamble om fremtiden. Det kompromis,
der blev indgået om at begrænse de gennemsnitlige CO2-emissioner til 147 g/km senest i
2020, indfrir ikke de oprindelige ambitioner hos mine kolleger fra Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed fra Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, som tidligere havde talt for en betydeligt mere
ambitiøs målsætning (135 g/km). De fik støtte heri af Gruppen De Grønne/Den Europæiske
Fri Alliance og Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre. Bag
denne "talkrig" skal der imidlertid findes et afbalanceret kompromis mellem de
miljøudfordringer, som alle erkender, og visse sociale og industrielle krav, som ikke skal
glemmes. Det er derfor, det forekommer mig hensigtsmæssigt, at kompromiset først
vedtages efter revideringen af forordningen inden januar 2013 og først efter
gennemførlighedsundersøgelsen og den fornyede vurdering af målsætningerne. Denne
revidering vil ikke kun give os mulighed for at vende hurtigt tilbage til dette spørgsmål og
fortsætte kampen mod forurening fra køretøjer, men den vil også være en mulighed for
at tage fat på spørgsmålet om EU-forskning og innovation inden for landevejstransport.
Datoen er sat til 2012.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) For at reagere på EU's ambitiøse målsætninger
i form af bæredygtig udvikling og bekæmpelse af klimaændringer er det vigtigt, at EU
træffer foranstaltninger for bilbranchen. I den henseende er vedtagelsen af nærværende
betænkning et yderligere skridt fremad mod fremstilling af køretøjer, som forurener mindre.
Jeg beklager imidlertid stærkt manglen på ambition i denne forordning i relation til
reduceringen af CO2-emissioner for nye lette erhvervskøretøjer. Selv om jeg naturligvis
stemte for denne beslutning, var det, jeg egentlig stemte for, Kommissionens oprindelige
forslag, nemlig en målsætning på 135 g CO2/km senest i 2014 og 120 g CO2/km senest i
2020 (i stedet for det, der til slut blev vedtaget, nemlig 175 g CO2/km senest i 2014 og
147 g CO2/km senest i 2020). Vi har i dag teknologi, som ville give os mulighed for at opnå
langt lavere tærskler, og det langt hurtigere end fastlagt i nærværende betænknings
målsætninger.

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (DE) At reducere CO2-emissionerne for alle
transportformer, herunder små erhvervskøretøjer, er en attråværdig målsætning. Det er
vigtigt at sætte grænser for at opmuntre bilfabrikanterne til at vælge en ambitiøs indstilling.
Aftalen om grænserne skyldes, blandt andet, det belgiske formandskabs forhandlingsevner.

Dette kompromis omfatter det kortsigtede mål med at reducere emissionerne til 175 g/km
senest i 2014. I tillæg vil der blive en gradvis, trinvis reduktion for at nå et langsigtet mål
på 147 g/km senest i 2020. Disse mål ledsages af foranstaltninger, som giver industrien
incitamenter til at fremstille energibesparende erhvervskøretøjer. At nå disse mål vil ikke
kun gavne de små og mellemstore virksomheder, som er hovedforbrugerne af varevogne
og små lastbiler, men også privatpersoner og, vigtigst af alt, miljøet.

I fremtiden vil vi kunne spille vores rolle, ikke kun på EU-plan, men også på
verdensmarkedet, hvis vi kan producere sikre og rene køretøjer. I tillæg må vi ikke tillade,
at vores ekspertise eksporteres til andre lande såsom Kina, som følge af forsinkelser i EU's
politiske beslutningstagning. Vi må i stedet tage dette som en mulighed for at etablere en
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bæredygtig europæisk miljøpolitik, der vil have en positiv indflydelse ikke kun på Europa
som industriområde, men også på beskæftigelsen.

Jeg byder dette kompromis velkommen og har derfor støttet det.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg var enig i den bestemmelse, at fabrikanterne
af lette erhvervskøretøjer bør tage skridt til at reducere emissioner, præcis som
personbilindustrien gør det. Fabrikanterne ville således markedsføre nye køretøjer med
forbedret CO2-emissionspræstation. Dette ville gøre brugerne i stand til at opgradere deres
bilparker og nedbringe deres bidrag til transportens "CO2-aftryk". Formålet med den
foreslåede lovgivning er at reducere CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer. Dette
er vanskeligere at gøre end med biler, fordi de lette erhvervskøretøjers karrosserier ikke så
let eller billigt kan ændres for at gøre dem mere effektive. Alle ændringer må i stedet ske
på motorer eller køretøjets mekanik. Dette er en temmelig stor investering. Det er ikke
desto mindre tvivlsomt, om nærværende forslag vil nå dette mål. Der er nemlig stor
bekymring for, hvorvidt foranstaltningerne vil indfri det oprindelige mål med at forebygge
klimaændringer, og hvorvidt de foreslåede mål og tidsplanen er realistiske og gennemførlige
i økonomisk henseende. Der er også en bekymring for, at de vil kunne reducere
konkurrenceevnen i denne sektor. Jeg føler ikke desto mindre, at der er tre områder, vi bør
overveje nærmere, nemlig det økonomiske tilbageslag og dets alvorlige indflydelse på
bilfabrikanter og brugere, behovet for at støtte industrien (fabrikanterne) snarere end at
bringe den i en ugunstig position med tyngende foranstaltninger (eller ligefrem bøder), og
behovet for at støtte handelen (brugerne) snarere end at medføre yderligere omkostninger
gennem tvivlsomme politiske foranstaltninger.

Bogusław Liberadzki (S&D),    skriftlig. – (PL) Under lovgivningsprocessen stillede jeg
adskillige ændringsforslag til forslaget til forordning om emissioner fra nye lette
erhvervskøretøjer, der sigtede mod at slække på de CO2-emissionsniveauer, som oprindeligt
blev foreslået, og mod at sikre en længere frist for indfrielse af målene. Jeg er glad for at se,
at mine ændringsforslag blev taget i betragtning. Jeg mener, at forordningen, som den blev
stemt igennem, vil være med til at reducere CO2-emissionerne. Industrien har fået
muligheden for at tilpasse sine design og at indføre passende forskrifter inden for den
fastsatte tidsramme. N1-køretøjer anvendes af små virksomheder, som er følsomme over
for prisstigninger, og som samtidig bliver mere og mere almindelige på markedet.
Forordningen vil ikke bebyrde dem med urimelige omkostninger. Forordningen foreskriver
belønninger i form af kreditter til de bedste fabrikanter, som når målsætningerne for
emissionsnormerne før tiden. Virksomheder, der ikke klarer at tilpasse sig i tide, risikerer
bøder, som ikke vil kunne videreføres til forbrugerne. Jeg stemte for vedtagelse af
beslutningen.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for dette forslag, som fastsatte højere
præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner. Dette bør være et vigtigt
bidrag til at forbedre luftkvaliteten især i storbyerne.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) For to år siden godkendtes en lov om
personbilemissioner. Tiden er nu inde til, at Parlamentet godkender indførelsen af
CO2-grænser for nye lette erhvervskøretøjer. Disse køretøjer benyttes hovedsageligt af
virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, og udgør i øjeblikket ca. 12 %
af bilparken. Bortset fra deres bidrag til forbedret luftkvalitet og til at opfylde EU's klimamål
bør køretøjerne give større brændstofbesparelser for de små virksomheder, som er
afhængige af dem. De angivne målsætninger sigter mod at fremme innovation i industrien.
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Forordningen fastlægger et mål på 175 g CO2/km, som skal gennemføres senest i 2014,
og som skal falde gradvist til 147 g CO2/km senest i 2020. De sanktioner, som skal anvendes,
hvis fabrikanterne ikke formår at overholde denne forordning, skal gennemføres
omhyggeligt.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) For at kunne opnå en markant reduktion af
CO2-emissionerne er fabrikanterne nødt til at ændre køretøjerne, så de ikke overskrider et
specifikt niveau i fremtiden. De foranstaltninger, som forekommer teknisk gennemførlige
for biler, behøver ikke nødvendigvis at være gennemførlige for lette erhvervskøretøjer. Da
det ikke rigtigt er muligt at ændre formen på køretøjerne, vil ingeniørerne være nødt til at
fokusere på motoren og de mekaniske dele, hvilket i henhold til eksperterne er en
omstændelig proces. Derfor er vi nødt til at finde alternative løsninger, som vil føre til en
reduktion af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer. Der er for øjeblikket to
valgmuligheder. Den ene er at øge reduktionen for biler for at kompensere for emissionerne
fra erhvervskøretøjer. Den anden er at montere en hastighedsbegrænsende anordning,
hvilket også ville resultere i et markant fald i emissioner. Jeg stemte ikke for denne
betænkning, fordi den efter min mening byder på for få valgmuligheder.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Vi må sigte mod at reducere niveauet for
CO2-emissioner så meget som muligt, og det er derfor meget vigtigt at fastlægge et mål for
køretøjers emission i betragtning af deres negative indvirkning på miljøet og menneskers
sundhed. Forslaget i beslutningen om at øge emissionsmålet for nye lette erhvervskøretøjer
og fastlægge det samme mål, som anvendes for biler, forhandles imidlertid hovedsageligt
på grund af de foranstaltninger, der foreslås for at opnå denne målsætning, og deres
indflydelse på fabrikanter af varevogne. Forslaget om at installere hastighedsbegrænsende
anordninger i biler ville have en negativ indflydelse på virksomheder og ville reducere deres
konkurrenceevne på det internationale marked. Endvidere ville fabrikanter af varevogne
være nødt til at hæve deres priser i betragtning af de pålagte omkostninger.

Vi bør derfor, før vi træffer så vigtige afgørelser, gennemføre en omfattende videnskabelig
undersøgelse, som beviser, at indførelsen af hastighedsbegrænsende foranstaltninger ville
reducere niveauet af CO2-emissioner betragteligt. Vi må også etablere en klar og
hensigtsmæssig kreditmekanisme og lave udkast til reklameinitiativer. Jeg mener, at der
for at øge de europæiske bilfabrikanters konkurrenceevne bør rettes større opmærksomhed
mod tilskyndelsesforanstaltninger.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Målene om at reducere CO2-emissionerne fra
køretøjer er vigtige aspekter af den europæiske strategi til bekæmpelse af forurening og
klimaændringer. Forurening fra lette erhvervskøretøjer er minimal sammenlignet med den
samlede transportkategori, men hver enkelt sektor har brug for grænser, som vil gøre det
muligt at nå de på forhånd fastsatte målsætninger, så derfor stemte jeg for betænkningen.
Europas målsætning er at reducere CO2-emissionerne til 120 g CO2/km for gradvist at
reducere de gennemsnitlige emissioner, så jeg er enig i forordningens struktur, som fra
januar 2014 kræver, at nyindregistrerede og -producerede lette erhvervskøretøjer
producerer mindre end 175 g CO2/km emissioner og på lang sigt (senest i 2020) producerer
mindre end 147 g CO2/km, delvist for at nå til et kompromis i betragtning af kravene til
udformning af disse køretøjer.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for den nærværende
betænkning om ny lovgivning, som fastsætter præstationsnormer for nye lette
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erhvervskøretøjers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til nedbringelse
af CO2-emissionerne fra lette køretøjer. Min beslutning var baseret på de varierede data,
der blev præsenteret i de forskellige dokumenter, som præger argumentationen, især den
kendsgerning, at disse køretøjer for øjeblikket udgør ca. 12 % af bilparken. Det er
nødvendigt at fastlægge CO2-emissionsnormer for nye lette erhvervskøretøjer for at undgå
huller i lovgivningen, og det er også vigtigt at opmuntre bilbranchen til at investere i nye
teknologier. Jeg er enig med ordføreren, når han understreger behovet for, at fabrikanterne
af lette erhvervskøretøjer følger efter personbilfabrikanterne, som forsøger at reducere
CO2-emissionerne. Til forskel fra biler omfatter ændringer af disse køretøjer imidlertid
ikke deres form eller vægt, men ændringer af deres motorer og mekaniske dele, hvilket gør
processen meget langsommere og dyrere. Det er ikke desto mindre vigtigt at fremme denne
teknologiske udvikling til gavn for alle.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (EN) Dette forslag er en opfølgning af Fællesskabets
strategi for nedbringelse af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer som beskrevet
herunder:

– fra 2020 er der fastsat et langsigtet mål på 147 g CO2/km for den gennemsnitlige emission
fra lette erhvervskøretøjer, som er indregistreret i Unionen, under forudsætning af, at
gennemførligheden bekræftes. Der vil komme et ændringsforslag hertil senest i 2013, efter
en fuld revidering af dem, såfremt det er hensigtsmæssigt,

– det kortsigtede mål er fastsat til 175 g CO2/km. Der bliver en indfasningsperiode fra 1.
januar 2014 og frem, og samtlige nye biler skal overholde målsætningerne fra 2017,

– specifikke emissionsmål for køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, vil blive
indlemmet, med det formål at fremme yderligere udbredelse af visse køretøjer, der anvender
alternative brændstoffer, på EU-markedet,

– for køretøjer, der er fremstillet i flere etaper, vil de specifikke emissioner af CO2 fra de
trinvis færdigopbyggede køretøjer blive tillagt fabrikanten af basiskøretøjet. Superkreditterne
til fabrikanter af lette erhvervskøretøjer med CO2-emissioner på mindre end 50 g CO2/km
vil blive begrænset med en tærskel på 25 000 lette erhvervskøretøjer pr. fabrikant,

– sanktionerne er fastsat til 95 EUR fra 2019 og frem og indfases gradvist fra 1. januar
2014 til 2018.

Det vil være en fordel for både virksomheder og beskæftigelsen at hjælpe fabrikanterne
med at udvikle grøn teknologi til varevogne.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Der kan ikke være nogen undtagelser.
Erhvervskøretøjer er derfor også nødt til at blive grønne. Jeg stemte for dette forslag til
direktiv, som kræver, at fabrikanterne reducerer CO2-emissioner på varevogne og andre
erhvervskøretøjer i løbet af det næste årti. Dette forslag er i høj grad inspireret af den
europæiske forordning om CO2-emissioner fra biler, som har været gældende siden 2008.

Dette var en fornuftig afstemning efter en aftale med Rådet, som hovedsageligt vender
tilbage til Kommissionens hovedforslag, nemlig forpligtelsen til at reducere de forurenende
emissioner fra erhvervskøretøjer til 175 g CO2/km senest i 2014 for 100 % af bilparken
og at reducere dem gradvist til 147 g CO2/km senest i 2020. Ikke desto mindre er dette
stadig en smule skuffende, eftersom vi havde stemt for en mere ambitiøs målsætning i
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i september 2010.
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Hvad angår ekstraomkostningerne for fabrikanter af varevogne og minibusser, vil de blive
godt kompenseret i form af, at disse køretøjer vil forurene mindre og forbruge mindre, og
i sidste ende er det det, bilister er interesseret i.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg ville gerne lykønske hr. Callanan med den
fremragende indsats. Vi har i dag vedtaget den aftale, der blev indgået med medlemsstaternes
regeringer om nye grænser for CO2-emissioner for europæiske erhvervskøretøjer, som
også omfatter tilskyndelser til, at industrien skal fremstille mere energibesparende
varevogne, og sanktioner for dem, der ikke overholder de nye bestemmelser. Den vedtagne
lovgivning er en vanskelig balancekunst og fastsætter en række ambitiøse, men realiserbare
miljømålsætninger for fabrikanter.

Den nye lovgivning fuldender den europæiske lovramme i tillæg til bestemmelserne om
personbilemissioner, som blev fastlagt for to år siden. Hvis fabrikanterne fremstiller en
varevogn med emissioner på mindre end 50 g CO2/km, vil de få bevilget en superkredit,
som gælder i en afgrænset tidsperiode. Omtalte køretøj ville faktisk blive trukket fra
beregningen af gennemsnittet med 3,5 køretøjer mellem 2014-2015, 2,5 køretøjer i 2016
og 1,5 i 2017, hvilket er det sidste år, superkreditsystemet vil være gældende. På den anden
side vil nyfremstillede køretøjer med en emission over de pålagte grænser fra 2019 og frem
blive underlagt en bøde på op til 95 EUR pr. gram.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) På trods af at vi stemte imod
betænkningen i udvalg (32/25/0), blev Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
enig med de andre grupper om, at vi burde forsøge at forhandle om en
førstebehandlingsaftale med Rådet, hovedsageligt på grund af en vurdering af, at de politiske
flertal sandsynligvis ikke vil blive bedre i plenarforsamlingen, og at forhandlinger med de
kommende ungarske og polske formandskaber sandsynligvis ikke ville give et bedre resultat.

Hovedindholdet i førstebehandlingsaftalen var at udsætte den bindende grænse på 175 g
CO2/km med et år (2017), sænke 2020-målet til 147 g/km, hvilket kræver, at det bekræftes
ved en lovgivningsprocedure, sænke afgifterne for emissionsoverskridelser til 95 EUR/g,
samt en let øgning og forlængelse af superkreditterne til 2017. Det endelige resultat i
plenarforsamlingen var imidlertid højst utilfredsstillende, og vi besluttede at stemme imod.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, det
er værd at forfølge målsætningen om at beskytte miljøet. Dette er et vigtigt dokument,
som hjælper bilindustrien med at planlægge deres produktion mere effektivt og derved
sørge for reducerede CO2-emissioner. Denne beslutning vil fremme innovation og forskning
og hjælpe såvel forbrugere som frem for alt små og mellemstore virksomheder til at spare.

Ved afslutningen af de langvarige forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet nåede man
til et vigtigt resultat, som er frugten af et afbalanceret kompromis mellem de 27
medlemsstaters forskellige holdninger. Vedtagelsen af disse nye målsætninger og normer
vil absolut skabe håndgribelige resultater, mens det samtidig beskytter alle europæiske
borgeres sundhed bedre. Kampen mod klimaændringer kan ikke udsættes, og dette gælder
også reduceringen af emissioner fra køretøjer.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    skriftlig. – (ET) I dag stemte jeg for nærværende
betænkning vedrørende emissionsnormer for nye lette erhvervskøretøjer. Jeg mener, at
betænkningen er nødvendig i lyset af EU's målsætninger om global opvarmning og
emissionsreduktion. Det bør ligeledes bemærkes, at eftersom de pågældende lette
erhvervskøretøjer yder en service og hovedsageligt benyttes af små og mellemstore
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virksomheder (SMV'er), så er det vigtigt, at deres kapaciteter også tages med i beregningen,
når man indfører alle nødvendige ændringer. Jeg mener oprigtigt, at vi for at nå det niveau,
som denne betænkning fastlægger, har brug for et hensigtsmæssigt kompromis, der tager
hensyn til de SMV'er, der driver virksomhed i Europa, og til EU's globale mål.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Jeg støttede fuldt ud det oprindelige forslag til
fastsættelse af CO2-emissionsnormer for nye lette erhvervskøretøjer med henblik på at
forhindre et smuthul som følge af en vis mængde overlapning, som for øjeblikket eksisterer
mellem indregistrering af personbiler og lette erhvervskøretøjer. For øjeblikket indregistreres
mange køretøjer, som er godkendt som personbiler, såsom SUV'er, som lette
erhvervskøretøjer, ofte fordi denne sidstsnævnte kategori er underlagt reducerede afgifter,
eller på grund af andre skatteincitamenter. Selv om den lovgivning, der dækker personbiler
(som dette forslag), er baseret på typegodkendelse af køretøjer (snarere end indregistrering),
betyder manglen på lovgivning for lette erhvervskøretøjer, at der er en risiko for, at
fabrikanter af relativt store personbiler vil ansøge om typegodkendelse til let
erhvervskøretøj.

Dette ville betyde, at disse køretøjer med høj emission ville forblive uden for
CO2-emissionsnormernes rækkevidde. I sidste instans er førstebehandlingsaftalen blevet
til en meget svag aftale, hvor det bindende mål på 175 g CO2/km er blevet udsat et år.
2020-målet er blevet stående på 147 g/km, og sanktionerne for manglende overholdelse
er sat ned fra 120 EUR/g til 95 EUR/g. Dette er en uhensigtsmæssig symbolsk gestus, som
vil betyde, at denne lov vil være ude af stand til at yde noget markant bidrag til
klimadebatten. Fornemmelsen af, at det haster, er forsvundet, så meget står klart. Det er
grunden til min nejstemme.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg har støttet denne betænkning, som er en
del af Fællesskabets strategi for at nedbringe CO2-emissioner fra lette køretøjer. Ved at
hjælpe fabrikanterne med at udvikle grøn teknologi, kan vi give virksomhederne en fordel
og også skabe arbejdspladser, samtidig med at vi er med til at håndtere de miljøproblemer,
vi står over for.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Afslutningen af strategien for bæredygtig udvikling,
som blev indledt af Kommissionen, understreger de mest presserende problemer ved
bæredygtig udvikling, nemlig energibesparende foranstaltninger i transportsektoren. Med
tanke på kampen mod klimaændringer, hvad angår CO2-emissioner og den europæiske
bilindustris øgede konkurrenceevne, sigter denne forordning på at etablere
tilskyndelsesordninger, især bevilling af superkreditter og betaling for miljøinnovationer
og også færre sanktioner. Den aftale, Parlamentet nåede frem til på dette område, er
ambitiøs, men samtidig også realiserbar. Det trinvise, kortsigtede EU-mål er 175 g CO2/km,
som skal nås senest i 2017, og det langsigtede mål er 147 g CO2/km, som skal indfries
senest i 2020.

Samtidig bevilger aftalen superkreditter til køretøjer, som opfylder effektivitetskriterierne
og anvender fornuftige sanktioner, hvis de maksimale CO2-grænser overskrides. Jeg mener,
at en godkendelse af denne forordning er i tråd med EU's politikker for miljømæssig
bæredygtighed og samtidig sikrer fabrikanterne, hvoraf de fleste er små og mellemstore
virksomheder, og brugerne, og endvidere fremmer innovation i branchen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for forslaget til forordning om
fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for
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Fællesskabets integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette køretøjer.
Dette vil give os mulighed for at opmuntre bilfabrikanter til at bruge miljøinnovation for
at sikre den europæiske bilindustris konkurrenceevne.

Forordningen fastsætter, at fabrikanter af lette erhvervskøretøjer skal betale bøder for at
overskride de gennemsnitlige specifikke emissioner, som er defineret i den.

Jeg vil gerne pointere, at begrænsningen af forurenende emissioner ikke kun skal angribes
fra udbudssiden, f.eks. at lette erhvervskøretøjer må moderniseres for at blive renere, men
også fra efterspørgselssiden. Det er vigtigt, at nye køretøjer, som opfylder denne forordnings
bestemmelser, er tilgængelige for forbrugerne. Dette vil give forordningen mulighed for
både at tilskynde til fremstilling af køretøjer, som har et effektivt brændstofforbrug, og at
ilægge bøder til fabrikanter, som ikke indfrier de aftalte mål. Fra 1. januar 2012 vil det blive
den enkelte medlemsstats pligt hvert år at registrere oplysninger om hvert nyt let
erhvervskøretøj, som registreres på deres territorium, og at sikre, at nærværende forordnings
bestemmelser overholdes.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning i dag, da den
markerer endnu et skridt i den rigtige retning i kampen mod klimaændringer. CO2-grænser
for nye varevogne vil føre til renere, mere brændstofbesparende køretøjer i EU. Målene er
sat, og tilskyndelser til mere effektive varevogne vil forhåbentlig kickstarte en
innovationsimpuls i hele branchen. Dette bør give virksomheder, herunder mange små
virksomheder i Wales, som er afhængige af disse varevogne, en mulighed for at benytte
mere brændstofbesparende varevogne og holde styr på omkostningerne i en tid med
stigende oliepriser.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg har ikke stemt for Callanan-betænkningen
trods det faktum, at den er velfunderet og udgør et skridt i den rigtige retning. Jeg er
imidlertid af den holdning, at CO2-emissionsgrænserne pr. kilometer bør være langt mere
ambitiøse. Jeg støtter derfor Kommissionens forslag på 135 g CO2/km. Kombinationen af
emissionspools, som fabrikanterne kan danne på tværs af hele deres varesortiment, og en
hastighedsgrænse på 120 km/t ville gøre dette mål realiserbart, selv om det ville kræve
seriøse bestræbelser. Samtidig bør vi ikke tillade, at en eneste af disse tidsfrister forlænges
for miljøets skyld. Vi bør holde os til 2014.

Henstilling: Klaus-Heiner Lehne – (A7-0021/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Med tanke på forhalingen af dette spørgsmål,
som begyndte med Kommissionens forslag til forordning i 2000, den efterfølgende
godkendelse heraf i Parlamentet i 2002, de indledende resultater af alvorlige vanskeligheder
med at få det accepteret af medlemsstaterne, Rådets konklusioner i 2009, ikke-omdannelsen
af dets holdning, de uoverstigelige problemer i forhandlingsrunderne i december 2010 og
den efterfølgende forpligtelse fra et minimumsantal af medlemsstater til at indføre forstærket
samarbejde på dette område til trods for, at det ikke henhører under EU's enekompetence,
godkender jeg nærværende henstilling. Jeg er enig i dette forslag til forordning, eftersom
en mangel på fælles patentbeskyttelse i hele EU kan føre til en fragmenteret, kompleks og
dyr patentordning. Eftersom alle kravene er opfyldt, kan dette kun være til fordel for det
indre marked.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) Gennem de seneste måneder har jeg gentagne
gange givet udtryk for min misbilligelse af en tresproglig sprogordning for patenter. I endnu
højere grad mener jeg, at udnyttelsen af den europæiske indførelse af forstærket samarbejde
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til at omgå Italiens og Spaniens veto, og derved undgå at fortsætte forhandlingen for at
finde en fælles, mindre tyngende løsning, er et spørgsmål af uhørt politisk alvor. Dette
forslag til afgørelse er også uforeneligt med kravet om en sidste udvej som fremsat i traktaten
om Den Europæiske Unions artikel 20, stk. 2, som fastslår, at forstærket samarbejde kun
kan bemyndiges, når der ikke er nogen mulighed for, at målene kan nås inden for en rimelig
frist, og når alle andre muligheder er udtømt.

I tillæg bliver lighedsprincippet for de europæiske sprog, over et år efter vedtagelsen af
Lissabontraktaten, allerede tilsidesat, hvilket er en trussel mod millioner af små og
mellemstore europæiske virksomheders konkurrenceevne og innovative evner samt mod
de europæiske borgeres rettigheder. Denne patentordning skader det indre marked,
underlægger det geografisk segmentering, hvilket vil være en hindring for handel mellem
medlemsstater og få negativ indvirkning på virksomhedernes stabilitet og den frie
kapitalbevægelse. Idet jeg gentager min indsigelse, vil jeg sige, at jeg synes, det ville have
været en god idé at vente på EF-Domstolens afgørelse den 8. marts, inden vi drøftede
spørgsmålet i Parlamentet.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Europa gør fremskridt. Takket være
Lissabontraktaten er det nu muligt for en gruppe lande, som sammen vil gå et skridt videre
med et bestemt spørgsmål, at gøre det, selv om visse lande ikke er interesserede. Dette er
allerede gældende for den lovgivning, der finder anvendelse på par med forskelligt
statsborgerskab, som ønsker at skille sig. Vi kalder det "forstærket samarbejde". Jeg ville,
at det samme skulle gælde beskyttelsen af europæiske opfindelser, og jeg ville, at der skulle
anvendes forstærket samarbejde til at indføre et europæisk patent. Grunden er, at mens
det koster ti gange så meget at beskytte opfindelser med et patent i Europa som i USA, især
på grund af oversættelsesomkostninger, vil 25 af de 27 medlemsstater sammen indføre et
europæisk patent. Et sådant patent ville koste mindre, fordi det ville være fælles. Det fælles
patent vil blive anmeldt på fransk, engelsk eller tysk og vil beskytte vores opfindelser i de
pågældende 25 lande. Endvidere vil denne beskyttelse omsider være til en overkommelig
pris. Selv om Spanien og Italien ikke er for en sådan ordning af sproglige årsager, er det
afgørende, at de 25 medlemsstater, som er interesserede, sammen gør fremskridt på dette
område. Jeg stemte for denne procedure, da den udgør et stort skridt fremad for den
europæiske industris konkurrenceevne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Indførelsen af fælles patentbeskyttelse i EU
er en essentiel del af at udvikle innovationer og forbedre konkurrenceevnen. Jeg støttede
denne afgørelse, som vil give mulighed for et forstærket samarbejde mellem
medlemsstaterne om indførelse af en fælles patentbeskyttelse. Hidtil har der været et
fragmenteret patentsystem i EU, forårsaget af de høje omkostninger og besværet med at
validere patenterne i de enkelte medlemsstater. Selv om flere end ni medlemsstater har
meddelt, at de agter at indføre et forstærket indbyrdes samarbejde om indførelse af en
fælles patentbeskyttelse, bør Kommissionen og de pågældende medlemsstater fremme
deltagelsen af så mange medlemsstater som muligt. Et forstærket samarbejde vil få det
indre marked til at fungere bedre og vil fjerne hindringer for de frie varebevægelser, hvilket
vil øge antallet af opfindere og give adgang til fælles patentbeskyttelse over hele EU.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Et europæisk patentsystem er en nødvendighed.
Eksistensen af forskellige fortolkninger og beslutninger i de enkelte medlemsstater forårsager
juridisk usikkerhed. Den obligatoriske oversættelse af hver patentfil til de 23 officielle sprog
er dyr, langvarig og giver tab af konkurrenceevne. Derfor er det overvældende flertal af de
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berørte parter, herunder faglige organisationer, generelt enige i at vælge engelsk som eneste
sprog.

Det forslag, der drøftes, udvælger tre sprog (engelsk, fransk og tysk), hvor alle de andre
sprog rangerer lavere. Hvad angår global udbredelse er portugisisk imidlertid et langt
vigtigere sprog end fransk eller tysk. Jeg har også mange forbehold, hvad angår muligheden
for at anvende forstærket samarbejde i dette tilfælde. Et instrument, som skal give en gruppe
lande mulighed for at indlede processer med større integration, som lidt efter lidt vil kunne
omfatte alle de andre, skal ikke konverteres til en privat klub og en eksklusionsmekanisme,
eller en, som fastslår nogles overmagt over andre. Jeg er derfor imod Lehne-betænkningen.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Selv om jeg værdsætter ånden i denne reform,
som sigter mod at forsyne Europa med et fælles patent og således reducere
oversættelsesomkostningerne, stemte jeg alligevel imod det. Rådets forslag til afgørelse
godkender en forstærket samarbejdsprocedure ved indførelse af fælles patentbeskyttelse,
fordi nogle medlemsstater, herunder mit eget hjemland, var imod vedtagelsen af det
planlagte oversættelsessystem. Dette vil være et tresproget system, som vil være
diskriminerende, eftersom det bryder med lighedsprincippet for alle sprogene i EU.

Endvidere vil systemet med forstærket samarbejde skade det indre marked, da det ville
skabe splittelser og konkurrenceforvridninger inden for markedet. Det ville derfor have
været ønskeligt at vente på Domstolens afgørelse, som ventes i løbet af de kommende
dage, og som først og fremmest vil afklare en række tekniske aspekter vedrørende det fælles
patentsystem.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Efter min mening udgør det fragmentariske
patentbeskyttelsessystem en hindring på det indre marked, og det er særligt skadeligt for
innovative virksomheder i kategorien små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Jeg
støtter derfor indførelsen af et enkelt, billigt fælles patent for hele EU. Jeg er foruroliget
over, at det ikke har været muligt at indgå en aftale om en fælles løsning på grund af
uoverstigelige meningsforskelle vedrørende patentoversættelsesordningerne. Efter min
mening er den stædige insisteren på behovet for at oversætte patenter til de fleste af EU's
officielle sprog et udtryk for national selvoptagethed, eftersom omkostningerne, de
administrative krav og tiden, der kræves til dette, i høj grad ville udviske fordelene ved det
fælles patent.

Jeg glæder mig meget over den kendsgerning, at mit hjemland, Den Tjekkiske Republik,
har besluttet at imødekomme opfordringerne til forstærket samarbejde, som vi har støttet
i dag, og derved har tilsluttet sig det store flertal af medlemsstater, som allerede bakker op
om dette. Selv om det fælles patent ikke vil dække hele EU, tvivler jeg ikke på, at det vil
blive et gunstigt instrument for udvikling og til at give SMV'ernes konkurrenceevne et skub
fremad.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    skriftlig. – (CS) Patentbeskyttelse er et af de grundliggende
værktøjer til konkurrenceevne og økonomisk vækst. Den støtter videnskabelig undersøgelse
og fremmer derved beskæftigelsen i en sektor med høj merværdi. Jeg har støttet Parlamentets
henstilling om forslaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde
om indførelse af en fælles patentbeskyttelse, fordi den er baseret på Rådets konklusioner
fra den 4. december 2009, som fastlægger den fremtidige form på det fælles patentsystem.
Det europæiske patentsystem skal baseres på to søjler, som består af en fælles ordning for
at løse patenttvister (Domstolen for Europæiske Patenter og EU-patenter) og for at indføre
EU-patenter (et instrument, der finder anvendelse på patenter over hele EU).
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Det forstærkede patentsamarbejde vil gøre det enklere at godkende europæiske patenter
inden for territoriet af de medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde, hvilket
vil reducere omkostningerne og forenkle proceduren for at opnå patenter, og samtidig vil
denne mekanisme bidrage til videnskabelige og teknologiske fremskridt og forstærke det
indre markeds funktion. Den Tjekkiske Republik imødekom i begyndelsen af februar i år
opfordringerne til forstærket samarbejde, og jeg håber derfor, at mit lands tiltrædelse af
det fælles patentbeskyttelsessystem vil være med til at støtte videnskabelige ressourcer og
bedre forskningsresultater i såvel Den Tjekkiske Republik som andre steder.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Indførelsen af et europæisk patent vil
stimulere til innovation og videnskabelig og teknologisk udvikling i EU. Jeg mener, det er
afgørende at løse spørgsmålet om det europæiske patent. Jeg har imidlertid forbehold mod
de sprogordninger, der skal etableres. Efter min mening vil den bedste løsning være kun
at anvende engelsk, men hvis sprogordningerne udvides til andre sprog, må portugisisk
overvejes. Konkurrencen er global, og portugisisk er det tredje mest udbredte vestlige sprog
efter engelsk og spansk.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Et europæisk patentsystem er en nødvendighed.
Eksistensen af forskellige fortolkninger og beslutninger i hver medlemsstat forårsager
juridisk usikkerhed. Den obligatoriske oversættelse af hver patentfil til de 23 officielle sprog
er dyr, langvarig og giver tab af konkurrenceevne. Derfor er det overvældende flertal af de
berørte parter, herunder faglige organisationer, generelt enige i at vælge engelsk som eneste
sprog. Det forslag, der drøftes, udvælger tre sprog (engelsk, fransk og tysk), hvor alle de
andre sprog rangerer lavere. Hvad angår global udbredelse er portugisisk imidlertid et langt
vigtigere sprog end fransk eller tysk. Jeg har også mange forbehold, hvad angår
bæredygtigheden af at anvende forstærket samarbejde i dette tilfælde. Et instrument, som
skal give en gruppe lande mulighed for at indlede processer med større integration, som
lidt efter lidt vil kunne omfatte alle de andre, skal ikke konverteres til en privat klub og en
eksklusionsmekanisme, eller en, som fastslår nogles overmagt over andre. Jeg er derfor
imod Lehne-betænkningen.

Mário David (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Europa-Parlamentets
lovgivningsmæssige beslutning, fordi jeg er enig i dens indhold. Jeg beklager imidlertid
fraværet af det portugisiske sprog i de europæiske patentordninger.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    skriftlig. – (IT) Politikken for det indre marked og
konkurrencepolitikken er to hjørnestene i den europæiske samordningsproces, som sigter
mod ikke kun at styrke EU's økonomi og dets virksomheder, men frem for alt mod at
realisere Unionens grundlæggende frihedsrettigheder. Denne målsætning skal forfølges i
alle europæiske borgeres og virksomheders interesse, da den tilbyder lige muligheder og
substantiel lighed, samtidig med at den undgår problemer, yderligere omkostninger og
overbygninger, som kan differentiere, diskriminere mellem eller begrænse mulighederne
for at udnytte eller beskytte sine egne rettigheder. At give alle EU-borgere ret til at udtrykke
sig på sit eget sprog, når de befatter sig med EU-institutionerne, er en grundlæggende
rettighed, hvad angår lighed, lige muligheder og ikke-diskriminering. Kun at anvende nogle
af de officielle sprog kan teknisk set kun retfærdiggøres internt i EU-institutionerne og ikke
i EU's relationer med borgere, virksomheder og institutioner i medlemsstaterne. Forstærkede
samarbejdsprocedurer er nyttige, når de øger mulighederne for dem, der deltager i dem,
uden at kompromittere de andres muligheder. Jeg stemte derfor imod henstillingen, eftersom
jeg synes, at forstærket samarbejde er uacceptabelt i en så delikat sag som den politiske
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ligestilling mellem sprogene, da det ville skabe diskrimination vedrørende retten til lige
adgang til EU's grundlæggende frihedsrettigheder.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg er meget tilfreds med det punkt, vi er nået til i
dette spørgsmål, som har været uafklaret siden 1990'erne. I december 2009 vedtog Rådet
princippet om at indføre et EU-patent. Et år senere bekræftede Rådet imidlertid, at der var
uoverstigelige vanskeligheder vedrørende oversættelsesordninger, som krævede
enstemmighed. Spørgsmålet blev da taget op af det belgiske EU-formandskab, men eftersom
forhindringerne ikke forsvandt, anmodede 12 medlemsstater om et forslag til en forordning
om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af et fælles patent. Rådet
(konkurrenceevne) sørgede således for bemyndigelse til forstærket samarbejde i marts
2011. Jeg vil minde Dem om, at indførelsen af et fælles patent vil bringe fordele for brugere
af patentsystemet i Europa, og det vil især give små og mellemstore virksomheder, som
ofte tilsidesættes, mulighed for at øge deres konkurrenceevne gennem forbedret tilgang
til beskyttelse via patentet såvel som gennem en reduktion af omkostningerne.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg mener, at
forstærket samarbejde om indførelse af et fælles patent er den bedste løsning for øjeblikket,
og jeg håber, at alle medlemsstater nu vil deltage i det til gavn for Europas borgere. At have
et fælles patent vil reducere de administrative omkostninger markant for små og
mellemstore virksomheder, stimulere innovationen og være med til at skabe nye
arbejdspladser i en tid, hvor EU har et stadigt voksende behov for dem.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er afgørende at have en lovgivning
for hele EU, som beskytter patenter, for at forsvare intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi
vil kunne få en ensartet beskyttelse på de deltagende medlemsstaters territorium samt
reducerede omkostninger og forenklede administrative procedurer. Jeg ønsker at påpege,
at prisen for at registrere et patent i Europa er ca. ti gange højere end for et japansk eller
nordamerikansk patent. Det vil derfor være en fordel for innovation og videnskabelig
undersøgelse, og det indre marked vil samtidig blive forbedret. Ifølge kommissær Barnier
er det kun Spanien og Italien, som ikke har vist nogen interesse for dette forstærkede
samarbejde. Han har imidlertid nogle juridiske forbehold vedrørende anvendeligheden af
den forstærkede samarbejdsprocedure i dette specifikke tilfælde.

I henhold til artikel 328, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er
det faktisk sådan, at: "Et forstærket samarbejde er åbent for alle medlemsstater, når det
indføres, forudsat at medlemsstaterne opfylder de eventuelle betingelser for deltagelse, der
er fastsat i den bemyndigende afgørelse. Det er ligeledes åbent for alle medlemsstater når
som helst derefter, forudsat at medlemsstaterne foruden de nævnte betingelser efterkommer
de retsakter, der allerede er vedtaget i henhold hertil." Jeg vil gerne påpege, at
sprogordningerne i dette forstærkede samarbejde kun vil bestå af tre sprog, nemlig engelsk,
fransk og tysk.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg er imod, at Parlamentet giver grønt lys til
anvendelsen af proceduren med forstærket samarbejde til at indføre et fælles patentsystem,
eftersom jeg tænker, at spørgsmålet om sprogordningen er af grundlæggende betydning
for italienske interesser i betragtning af, at Italien ligger på en fjerdeplads i Europa i forhold
til antal patentansøgninger. Jeg synes, at proceduren med forstærket samarbejde er anvendt
kynisk. Den blev skabt for at sætte mere fart i EU's integrationsproces ved at give mulighed
for at gå videre med et spørgsmål med et mindre antal medlemsstater på områder, hvor
det er umuligt at nå til en enstemmig aftale.
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At tvinge dette igennem kunne skabe en farlig præcedens, da det skader en medlemsstat
og omgår den enstemmighed, som Lissabontraktaten kræver i spørgsmål vedrørende det
indre marked, samt princippet om ikke at forvride konkurrencen på dette marked. Vi ville
desuden have foretrukket at vente på Domstolens afgørelse, som vi forventer at få den 8.
marts.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi stemte imod denne betænkning af tre
grundlæggende årsager.

Det er utilladeligt, at Parlamentet undertegner et forslag om forstærket samarbejde på dette
område med såkaldt fælles patenter, fordi det kun sigter mod at true medlemsstaternes ret
til at forsvare deres interesser, udelukkende for at gavne de stærkere lande.

Dette er anden gang, at princippet med forstærket samarbejde, som fastlagt i
Lissabontraktaten, er blevet anvendt. Formålet med indlemmelsen af princippet begynder
at blive klart.

Det er uacceptabelt for dem at lægge pres på stater, som tilhører EU, men som ikke
accepterer de betingelser, som flertallet ønsker at pålægge dem, særligt på et så følsomt
område som sprog, eftersom den foreslåede aftale truer sprogene i de fleste af landene.

Til slut må jeg lige komme med en sidste bemærkning for at understrege de holdninger,
som det portugisiske kommunistpartis repræsentanter i Parlamentet altid har indtaget i
deres urokkelige forsvar af det portugisiske sprog.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    skriftlig. – (PL) Det er ikke hver dag, vi
har muligheden for at drøfte et så vigtigt spørgsmål som EU-patentet, som er emnet for
hr. Lehnes henstilling. Jeg er derfor meget glad for at få muligheden for at bidrage til denne
forhandling. For det første bør det bemærkes, at vi for øjeblikket er på et meget tidligt stadie
af proceduren med forstærket samarbejde. Alt, hvad Parlamentets henstilling vil gøre, er
at give Rådet mulighed for officielt at erklære sig enig i, at der skal træffes foranstaltninger.
Alt er derfor stadig muligt eller, for at være mere specifik, der kan stilles ændringsforslag
til Kommissionens forslag til forordninger. Uden at gå i detaljer vedrørende forslagene til
forordninger om selve patentet eller sprogordningen vil jeg gerne sige, at vi, mens vi
gennemfører dette store europæiske projekt, må huske på alle europæiske erhvervsdrivendes
interesser eller, med andre ord, både dem, der patenterer opfindelser, og dem, der er
interesserede i let adgang til teknisk information om sådanne opfindelser. Jeg tænker her
på producenterne af f.eks. generiske lægemidler.

Eftersom jeg er en trofast støtte af det europæiske patent og samtidig en repræsentant for
Polen, et land, der i dag desværre i højere grad er "patentmodtager" end "patentdonor", vil
jeg bestræbe mig på at sørge for, at rammen for patentforhandlingen er så vid som mulig,
og at den tager hensyn til alles holdninger, særligt i de små og mellemstore virksomheder,
som er afgørende for en innovativ europæisk økonomi.

Adam Gierek (S&D),    skriftlig. – (PL) Det er meningen, at det europæiske patent skal
hjælpe os med at fremme innovationen, men hvorfor formår vi så ikke selv at være
innovative, når vi forhandler om det? Vi bør skamme os over os selv. Vi taler ikke om andet
end patentret. Lad os også tale om at etablere en optimal form for patenter. Vi har for
øjeblikket korte og lange patenter, og alligevel er det overhovedet ikke nødvendigvis
tilfældet, at sidstnævnte er bedre skrevet. Beskrivelsen gøres ofte med vilje mere kompleks
for at tilsløre og komplicere patentets formulering.
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Jeg tror, vi er nødt til at skabe en gennemsigtig form for patenter og en procedure for at
beskrive dem, så internettet og elektroniske registreringsmetoder kan komme til god
anvendelse. Sprog er et beslægtet spørgsmål, og man kunne benytte en fastlagt algoritme
til at løse dette problem. Jeg tror, den billigste metode, som ikke vil kræve oversættelser til
forskellige sprog, vil være et europæisk e-patent. Måske vil Kommissionen begynde at
tænke innovativt. Jeg stemte for, selv om jeg mener, at Kommissionen viser for lidt initiativ
i denne sag.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) I betragtning af den fremdrift, som Kommissionen
og Parlamentet har tilført en genlancering af det indre marked, har behovet for et
harmoniseret system til udstedelse og regulering af patenter aldrig været større. Derfor
stemte jeg ja til denne lovgivningsmæssige beslutning.

Under det nuværende fragmenterede patentsystem skal patenter oversættes til sprogene i
alle de medlemsstater, som de er udstedt til, hvilket pålægger iværksættere, nyetablerede
virksomheder og andre innovationsbaserede SMV'er urimeligt store udgifter til oversættelse.
Det er 13 gange dyrere at opnå patentbeskyttelse i EU end i USA og 11 gange dyrere end
i Japan. Under det nye system, der skal vedtages af de medlemsstater, der deltager i et
forstærket samarbejde på dette område, vil den fælles patentbeskyttelse falde ind under en
langt mere overkommelig oversættelsesordning, der kun består af det franske, engelske
og tyske sprog, hvilket vil reducere omkostningerne. Indførelsen af et fælles og økonomisk
overkommeligt patentsystem i nogle af EU-medlemsstaterne vil spille en vigtig rolle for at
fremme det indre marked, specielt ved at give EU et skub med hensyn til innovation og
kreativitet med hensyn til frembringelsen af de varer og tjenesteydelser, som det så fortvivlet
behøver.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) I adskillige år har vi set, at den europæiske
økonomi er blevet holdt tilbage på grund af et manglende konkurrencedygtigt EU-patent
sammenlignet med andre store verdensmagter. I ca. 15 år har Kommissionen foreslået
oprettelsen af en fælles europæisk patentordning. Takket være proceduren for "forstærket
samarbejde", hvorunder adskillige medlemsstater kan samarbejde inden for et særligt
område, når et lovgivningsinitiativ blokeres, har vi nu omsider kunnet tage et skridt i denne
retning. Jeg stemte derfor begejstret for denne betænkning, der gør det muligt at iværksætte
proceduren for forstærket samarbejde og skabe et EU-patentsystem. Det er et vigtigt
fremskridt for alle europæiske virksomheder og for alle de små og mellemstore
virksomheder, der har ventet længe på dette instrument, der er uundværligt for fornyelse,
forskning og udvikling samt konkurrenceevnen i Europa.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte ja til denne henstilling om
bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af et europæisk patent. I december
2010 ønskede 12 medlemsstater inklusive Frankrig at bruge en procedure for forstærket
samarbejde efter uenighed blandt de 27 om indførelsen af et EU-patentsystem på grund
af sproglige forskelle. Til slut besluttede alle medlemsstater undtagen Italien og Spanien at
deltage. Jeg ser gerne, at det bliver muligt for disse to lande til enhver tid at blive involveret
i initiativet. I øjeblikket er det 11 gange dyrere at opnå patentbeskyttelse i EU end i USA.
Fremover vil vores forskere og virksomheder omsider kunne begynde at konkurrere effektivt
om innovation med USA og Asien.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Efter mere end 10 år er arbejdet med et fælles
europæisk patent omsider færdigt. Trods det faktum, at vi kun fik en delvis succes, da det
fælles patentbeskyttelsessystem ikke dækker hele EU's område, skal det utvivlsomt betragtes
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som et vigtigt fremskridt. De forenklede registreringsprocedurer og en betydelig
omkostningsreduktion vil fremme udviklingen af det indre marked og stimulere et
videnskabeligt og teknisk fremskridt i hele EU, selv om de kun omfatter 12 medlemsstater.
Skønt lovgivningen kun bliver harmoniseret i begrænset omfang, vil denne harmonisering
i realiteten påvirke alle EU's iværksættere, da de investorer, der er hjemmehørende i
ikke-deltagende medlemsstater, også kan udnytte en fælles patentbeskyttelse. Det bliver
op til dem på individuel basis at beslutte, om de vil vælge beskyttelse under retssystemet i
en eller flere medlemsstater, eller om de vil anvende det fælles EU-patent.

Efter min mening bør vi fortsætte foranstaltninger om en udvidelse af den fælles
patentbeskyttelse, så den i sidste instans dækker hele EU. Det vil ikke kun gavne de enkelte
iværksættere, da det europæiske marked også vil blive mere konkurrencedygtigt
sammenlignet med andre store økonomier som f.eks. USA, Kina eller Japan.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    skriftlig. – (LV) Jeg støttede dette resolutionsforslag til
Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles
patentbeskyttelse, da et fælles patentbeskyttelsessystem efter min mening vil reducere de
administrative hindringer for europæiske virksomheder. EU har ikke råd til et fragmenteret
patentregistreringssystem. I dag har det taget et enormt skridt hen imod et fælles
registreringssystem. Den aktuelle situation, hvor en virksomhed skal registrere sit patent
særskilt i hver enkelt medlemsstat, er en betydelig hindring for virksomhedernes udvikling.
Den hidtidige langsommelige og komplicerede proces til patentregistrering i EU har
begrænset virksomhedernes muligheder for en dynamisk udvikling. En klar og effektiv
procedure, hvor alle kan registrere et patent og gøre det gyldigt i hele EU, vil sikre, at nye
produkter hurtigere kan komme på markedet, hvilket vil øge virksomhedernes
udviklingshastighed. Vinderne bliver de lande, der deltager i dette patentregistreringssystem,
samt iværksætterne i disse lande, der hurtigt kan levere nye produkter til alle europæiske
forbrugere.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) I øjeblikket er det indre marked særlig
fragmenteret på grund af de høje patentbeskyttelsesomkostninger i EU, og de europæiske
investorer kan ikke nyde godt af alle fordelene ved det indre marked. Problemet opstår,
når sidstnævnte forsøger at få det bedst mulige beskyttelsesniveau i hele EU. Denne situation
har en uheldig indvirkning på EU's konkurrenceevne, da innovative aktiviteter skaber
menneskelig kapital, der er tilbøjelig til at være mere mobil end på andre områder.

De aktuelle mindre gunstige betingelser for innovation gør EU til et mindre attraktivt sted
for kreativitet og innovation for både europæiske og ikke-europæiske investorer. Jeg stemte
for denne henstilling, da et forbedret samarbejde blandt en gruppe af medlemsstater om
fælles patentbeskyttelse vi sikre EU's interesser baseret på det faktum, at det vil fremme
EU's konkurrenceevne og gøre det mere attraktivt for resten af verden. Endvidere vil
indførelsen af fælles patentbeskyttelse for en gruppe medlemsstater forbedre
patentbeskyttelsesniveauet og fjerne omkostningerne og kompleksiteten forbundet med
de relevante områder, hvilket vil fremme videnskabeligt og teknologisk fremskridt og det
indre markeds funktion.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Jeg mener, at
det tilladte strålingsniveau i levnedsmidler skal hæves, og at overvågningen og overholdelsen
skal forbedres. Afhængig af resultatet af den endelige behandling har denne forordning
potentialet til at bidrage til denne proces. Det glæder mig, at denne forordning også finder
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anvendelse for levnedsmidler eller foder, der indføres fra tredjelande, og som befinder sig
i toldtransit eller er beregnet til eksport.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Det er hævet over enhver tvivl, at området for
intellektuelle ejendomsrettigheder og specielt industrielle ejendomsrettigheder fortjener
særlig beskyttelse og opmærksomhed. Det lykkes imidlertid ikke altid for EU's organer og
institutioner. En omfattende systemisk løsning forpurres ofte af detaljer eller tilmed
lobbyinteresser. Spørgsmålet om EU-patentet – det tidligere EF-patent – er et eksempel
herpå. Nu opstår muligheden for i hvert fald en partiel løsning i form af et forbedret
samarbejde mellem nogle medlemsstater, der indfører en fælles patentbeskyttelse. Den
Tjekkiske Republik ønsker at deltage i dette forbedrede samarbejde samt i yderligere
forhandlinger om konkrete forslag til en forordning om det fælles patent og dets
sprogordning. En manglende deltagelse i det forbedrede samarbejde betyder, at man ikke
kan få indflydelse på EU-patentsystemets fremtidige udformning. Et vigtigt aspekt er den
økonomiske fordel eller fordelene for virksomhederne ved de nye tekniske løsninger i
betragtning af størrelsen på det fælles marked for de lande, der deltager i det forbedrede
samarbejde. Jeg vil også gerne nævne, at Den Tjekkiske Republik bevarer muligheden for
at trække sig ud af det forbedrede samarbejde, hvis det tager en retning væk fra Den Tjekkiske
Republiks holdninger vedrørende specielt sprogordningen og retspraksis på patentområdet.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Jeg afstår fra at stemme om denne
betænkning. Det er ikke, fordi jeg er modstander af medlemsstaternes suveræne ret til at
indgå indbyrdes aftaler om et forbedret samarbejde om f.eks. patenter. Vi har imidlertid
ikke fået nogen garanti vedrørende de miljømæssige og hygiejniske standarder, der skal
finde anvendelse under godkendelsesprocessen for disse patenter – specielt vedrørende
genetisk modificerede organismer. Så længe de nødvendige krav til bevarelse af
folkesundheden ikke er inkluderet, vil jeg ikke støtte denne form for aftale.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Med vedtagelsen af denne betænkning, der skal indføre
et forbedret samarbejde i forbindelse med registrering og beskyttelse af patenter, er der
risiko for, at der indføres sprogordninger, der er begrænset til blot tre sprog – engelsk, tysk
og fransk – så det ikke længere er nødvendigt at oversætte patentet til de enkelte
medlemsstaters nationale sprog. Skønt formålet med indførelsen af et EU-patent er positivt,
fordi det kan være med til at genoplive og fremme innovation i Europa, vil jeg ikke desto
mindre hævde, at det ikke kan forfølges med krænkelsen af de grundlæggende principper
i det europæiske statsborgerskab, med bruddet på Fællesskabets samhørighed og
fragmenteringen af det indre marked eller med indførelsen af nye tilfælde af diskrimination,
ulighed og ubalance.

Det portugisiske sprog – det tredjevigtigste europæiske sprog til universel kommunikation
– vil blive udsat for uforklarlig diskrimination med indførelsen af dette "forbedrede
samarbejde". Derfor har jeg stemt, som jeg har.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Striden om de sprog, der anvendes i EU-patenter,
har varet i mere end 30 år. I disse 30 år har europæiske virksomheder kæmpet med høje
oversættelsesomkostninger, ligesom de i nogle tilfælde har været konkurrencemæssigt
dårligt stillet på det globale marked. Det er svært at værdisætte immaterielle aktiver som
f.eks. varemærker og patenter. De bruges imidlertid som sikkerhed for lån og tages i
betragtning ved kreditvurderinger.

På baggrund af dette skal patenter ifølge den nye patentlov – der er udarbejdet ved hjælp
af den forbedrede samarbejdsproces, og som er gyldig i dele af EU – kun oversættes til tysk,
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engelsk og fransk. Det vil bestemt reducere bureaukratiet. Den nye forordning styrker også
positionen af det tyske sprog, der fortsat er det mest talte modersmål i EU ifølge en
undersøgelse fra 2006. I princippet er det en god idé, men reglerne om sprog er ikke helt
klare, og jeg har derfor undladt at stemme.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Indførelse af en fælles
patentbeskyttelse i Fællesskabet (nu EU) og sikring af en effektiv patentbeskyttelse i hele
EU er et skridt i retning af en forbedret EU-konkurrenceevne. I øjeblikket er opfindere, der
arbejder i EU, dårligere stillet end deres kolleger i andre lande i verden: I hele EU er
beskyttelse af opfindelser en omstændelig og dyr proces. Desværre har vi på grund af
proceduremæssige udfordringer ikke kunnet indføre et ensartet system i hele EU. Jeg vil
imidlertid lykønske de medlemsstater, der har besluttet at indlede en samarbejdsprocedure
på patentbeskyttelsesområdet (jeg er særlig glad for, at Letland er med blandt disse
medlemsstater), og jeg stemmer ja til en godkendelse af dette samarbejde.

Tiziano Motti (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte imod indførelsen af et tresproget system
for patentlovgivningen. Hvis patenter udelukkende oversættes til engelsk, fransk og tysk,
kan det være yderst skadeligt for italienske virksomheder, der så skal afholde ekstremt høje
udgifter til teknisk oversættelse af deres patenter. Min parlamentsgruppe opfordrede os til
at stemme ja til forslaget, men jeg føler mig ikke i stand til at godkende en lovgivning, som
efter min mening skader interesserne hos mit hjemland og dets indbyggere og i særdeleshed
hos alle små og mellemstore italienske virksomheder samt forbrugerne. Det er indlysende,
at øgede udgifter for virksomhederne vil føre til højere produktomkostninger til skade for
forbrugerne. Et forbedret samarbejde bør forblive en mekanisme, der anvendes under
ekstraordinære omstændigheder, og det bør ikke anvendes til at udelukke forhandlingsvillige
medlemsstater som Italien og Spanien. Jeg støtter det italienske forslag om at skrive patenter
på sproget i opfinderens hjemland og levere en medfølgende oversættelse til engelsk. På
denne måde kan vi bevare vores sproglige uafhængighed og sikre vores lands interesser.
Et forbedret samarbejde mellem 10 eller 12 lande om dette spørgsmål kan være
konkurrencefordrejende til fordel for de deltagende lande.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte ja til denne beslutning om forslag til
Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles
patentbeskyttelse. I betragtning af den aktuelle situation, hvor det er meget vanskeligt og
dyrt at få et europæisk patent, støtter jeg forslaget om at anvende samarbejdsproceduren
og lade alle interesserede EU-medlemsstater indføre et fælles patentsystem.

Vi skal gøre vores yderste for at løse spørgsmålet om sprogordningen, der kan reducere
omkostningerne ved at få et europæisk patent for virksomheder, der opererer inden for
EU. En velfungerende patentbeskyttelse vil også forenkle tvistbilæggelsesprocedurerne og
reducere den administrative byrde.

Det glæder mig, at mange af EU's medlemsstater bidrager til initiativet om at skabe et
enhedspatent, og forhåbentlig vil de resterende lande også snart hjælpe med at nå
målsætningen om at skabe et enhedspatent for forbedrede økonomiske
liberaliseringsbetingelser i EU. Kun et forbedret samarbejde vil fremme en tilfredsstillende
funktion af det indre marked ved at fjerne hindringer for frie varebevægelser.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for henstillingen om en afgørelse
om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse.
Europas fremtid er på spil, og medlemsstater som f.eks. Grækenland, der er hårdt ramt af
krisen, sætter deres lid til, at innovation kan sikre en genoprettelse af deres
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nationaløkonomier og erhvervsliv. Det er derfor økonomisk afgørende og socialt rimeligt
at sikre retsbeskyttelse af patenter, der dækker opfindelse og gennemførelse af innovative
idéer og produkter.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg går ind for et europæisk
patentsystem, men efter nærmere overvejelse og af sproglige årsager undlod jeg at stemme
om den aktuelle betænkning. Jeg ville faktisk have sagt ja, hvis der kun skulle bruges engelsk,
da det i dag fungerer som et fællessprog. Der var tre væsentlige grunde til, at jeg undlod at
stemme: For det første vil indførelsen af et patentsystem med obligatorisk oversættelse af
alle dokumenter til de 23 officielle sprog være dyr, langsommelig og
konkurrenceforringende; for det andet anvendes det engelske sprog i dag almindeligvis
som fællessprog; og for det tredje udfærdiges 90 % af patentansøgningerne alligevel på
engelsk. Jeg mener ikke, at fransk og tysk skal medtages i denne proces på bekostning af
mere udbredte sprog som portugisisk og spansk (som om der findes sprog med forskellig
status i EU, hvilket jeg afviser tanken om). Derfor undlod jeg at stemme i overbevisning
om, at der er behov for fremskridt vedrørende et europæisk patentsystem, men at den
bedste løsning vil være kun at have ét sprog: engelsk.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg undlod at stemme, for skønt jeg finder
det vigtigt at forbedre patentsystemet i Europa – specielt med oprettelsen af et fælles patent
og en Domstol for Europæiske Patenter og EU-patenter, der vil gøre det muligt at løse
problemerne for de små og mellemstore virksomheder med den nuværende fragmentering
under det gældende system, der skyldes høje omkostninger og stort besvær – forstår jeg
også nogle landes forbehold vedrørende oversættelsesordningerne for EU-patentet. Jeg er
derfor ikke modstander af starten på et forbedret samarbejde på dette område, skønt jeg
ikke mener, at det er den mest ønskværdige og definitive løsning på problemet.

Paulo Rangel (PPE),    skriftlig. – (PT) Den manglende fælles patentbeskyttelse i hele EU
stiller europæiske virksomheder i en dårlig konkurrencemæssig situation sammenlignet
med deres amerikanske og japanske konkurrenter. Patenteringsomkostningerne i Europa
er næsten 10 gange større end patenteringsomkostningerne i USA og Japan – primært på
grund af udgifterne til oversættelse af patenter til sprogene i de forskellige EU-lande. For
at gøre det portugisiske og europæiske erhvervsliv mere konkurrencedygtigt på dette
område finder jeg det helt afgørende at gøre hastige fremskridt med henblik på at indføre
et fælles patentbeskyttelsessystem, der er mindre byrdefuldt og indviklet, og som kan
stimulere innovation samt videnskabelig og teknologisk udvikling i Portugal og EU. Derfor
stemte jeg for denne beslutning. Jeg må ikke desto mindre beklage valgene vedrørende
sprogordningen. Jeg mener oprigtigt talt, at der er vægtige argumenter imod den nuværende
tresprogsløsning med anvendelse af engelsk, tysk og fransk. Jeg mener derfor, at det på alle
måder havde været bedre med en rent engelsksproget ordning.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) I dag stemte jeg for indførelsen af et forbedret
samarbejde med hensyn til fælles patentbeskyttelse, fordi jeg finder hårknuden i Rådet som
følge af sprogordningerne uberettiget. Efter min mening er der selvfølgelig et stort behov
for debat. Når jeg stemmer ja til betænkningen, betyder det ikke, at jeg er helt enig i indholdet
af Kommissionens oprindelige forslag. Vi vil prioritere spørgsmålet i Udvalget om Retlige
Anliggender, og vi vil bestemt stille ændringsforslag med en lang række forbedringer. Jeg
vil sige til dem, der mener, at dagens afstemning vil fratage Parlamentet rettigheder, at de
tager fejl. Lovgivningsproceduren er først lige gået i gang. Med dagens afstemning gav
Europa-Parlamentet blot en gruppe medlemsstater tilladelse til at indlede proceduren for
forstærket samarbejde, der kun blev muliggjort af Lissabontraktaten. Resten af proceduren
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vil involvere, at a) Parlamentet høres om sprogordningerne (beslutningen i denne sag skal
træffes af Rådet), b) Parlamentet er med til at beslutte indholdet af patentlovgivningen som
en del af den almindelige lovgivningsprocedure, c) Parlamentet giver samtykke til
patentkompetencen. Der bliver ikke ændret ved nogle af disse muligheder, for at Parlamentet
kan deltage i processen. Selv de parlamentsmedlemmer, der kommer fra medlemsstater,
der ikke er involveret i det forbedrede samarbejde, vil ikke miste retten til at stemme under
den resterende del af proceduren, da de er europæiske og ikke nationale repræsentanter.

Frédérique Ries (ALDE),    skriftlig. – (FR) Det belgiske EU-formandskab har været en
bragende succes. Blandt dets mange resultater er ordningen om det europæiske patent, der
er en forordning af afgørende betydning for at fremme innovationen og konkurrenceevnen
i Europa. Liberale europæere har ønsket en sådan harmonisering af retsbeskyttelsen i
næsten 15 år. Den vil gøre en ende på et ressourcespild, der vurderes at løbe op i næsten
400 000 EUR om året, og som er resultatet af sameksistensen af nationale patenter og
europæiske patenter. Det faktum, at 12 medlemsstater (Danmark, Estland, Finland, Frankrig,
Tyskland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Slovenien, Sverige og Det Forenede
Kongerige) bruger den forbedrede samarbejdsprocedure, ville være så meget desto bedre,
hvis det var den eneste måde, hvorpå man kunne komme ud af dødvandet i denne sag.
Lissabontraktaten er brugt på forsvarlig vis til at autorisere en "europæisk fortrop" på
mindst ni medlemsstater, der kan samarbejde, når et lovgivningsinitiativ blokeres.

Af alle disse grunde er dagens afstemning i Europa-Parlamentet om Lehne-betænkningen
meget vigtig. Den udsender et positivt signal både for europæiske virksomheder, der skal
udvikle sig inden for stabile retlige rammer og sikres lige konkurrencevilkår i forhold til
deres internationale konkurrenter, og over for opfindere, hvis kreative aktiviteter skal
beskyttes bedre af EU.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Vores gruppe kan ikke støtte og
medvirke til at igangsætte en procedure på grund af konklusionen fra Domstolens
generaladvokater: "Som det ser ud i øjeblikket, er den foreslåede aftale om indførelsen af
en fælles patentdomstolsordning uforenelig med traktaterne". Vores gruppe har anmodet
om en udsættelse af afstemningen, da Domstolens beslutning om ovennævnte udtalelse
fra generaladvokaterne allerede skulle foreligge den 8. marts, og da Parlamentet fuldt ud
bør kende de juridiske følger af det "forbedrede samarbejde", inden det påbegynder et så
enestående projekt.

De øvrige politiske grupper har ikke støttet vores anmodning om en udsættelse. Samtykket
gælder ikke særlige foranstaltninger, der gennemfører et forbedret samarbejde. Sådanne
forslag bliver stillet på et senere tidspunkt, hvis der gives bemyndigelse til et forbedret
samarbejde (dvs. at Rådets forordninger indfører fælles patentbeskyttelse og
oversættelsesordninger for det fælles patent).

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte imod denne beslutning, fordi jeg finder
det uacceptabelt, at der efter en lang lovgivningsprocedure, der startede i 2000, ikke er
foreslået en fælles løsning af det sproglige aspekt af europæiske patenter. Italien og Spanien
har gennem mange år presset hårdt på for at få engelsk anerkendt som det eneste officielle
sprog inden for teknologi og videnskab. En sådan etsprogsløsning vil reducere
omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder og først og fremmest anspore
dem til at bruge det europæiske patent, da de grundet deres økonomiske dimensioner ofte
ikke kan afholde de høje oversættelsesudgifter.
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For at omgå den enstemmighed, som et så ømtåleligt emne kræver, har man anvendt det
forbedrede samarbejde (i henhold til Lissabontraktaten), der gør det muligt for blot en
tredjedel af medlemsstaterne at træffe beslutninger. I nogle måneder har den italienske og
den spanske regering påpeget de usædvanlige karaktertræk ved denne procedure, der –
hvis den godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet med et kvalificeret flertal – vil gøre
det europæiske patent anvendeligt for ikke kun de lande, der deltager i det forbedrede
samarbejde, men også for virksomheder i andre medlemsstater.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Italien og Europa vil lide under en beslutning om at
anvende et forbedret samarbejde ved oprettelsen af en fælles patentbeskyttelse. En
gennemførelse af en forbedret samarbejdsprocedure i dette spørgsmål er helt misforstået,
da den annullerer indsatsen for at skabe et europæisk patent med gyldighed i alle
medlemsstaterne.

Vi bestrider også beslutningen om at forsøge at presse denne afstemning igennem
Parlamentet uden tanke på konsekvenserne af Domstolens afgørelse om, hvorvidt en fælles
Patentdomstol er i overensstemmelse med Traktaten. Italien og Spanien har med rette
modsat sig anerkendelsen af blot tre sprog (engelsk, fransk og tysk) ved indsendelse af
europæiske patenter i stedet for at respektere princippet om sprogenes fælles status, som
er knæsat i Traktaten. Det er indlysende, at det ikke kun er diskriminerende, men også
økonomisk skadeligt for virksomhederne i lande, der anvender andre sprog end disse.

Olga Sehnalová (S&D),    skriftlig. – (CS) Jeg er helt overbevist om, at det forbedrede
samarbejde på patentbeskyttelsesområdet vil medvirke til at eliminere fragmenteringen
på dette område, sikre bedre rammevilkår for innovative virksomheder i hele EU, styrke
EU-konkurrenceevnen på globalt plan og forbedre funktionen af EU's indre marked. Den
forventede reduktion i udgifterne forbundet med patentbeskyttelsesprocessen er heller
ikke ubetydelig. Jeg har derfor stemt for betænkningen.

Csanád Szegedi (NI),    skriftlig. – (HU) Jeg stemte for henstillingen, fordi jeg finder det
oprørende, at vi endnu ikke har kunnet nå frem til en fælles holdning om spørgsmålet. Vi
må erkende, at Europa er sakket bagud i den globale innovationskonkurrence. Der kan
ikke være innovation uden en omfattende patentbeskyttelse, men universiteter samt mindre
forskningsinstitutter og investorer kan ikke afholde patenteringsudgifterne. Hvis de kun
får deres opfindelser patenteret i hjemlandene, forærer de dem praktisk taget væk til det
globale marked. EU-patentering er helt afgørende. Det er utrolig vigtigt at kunne få et
europæisk patent med en enkelt ansøgning. Det er af vital interesse, at alle europæiske
lande erkender det inklusive mit hjemland, Ungarn.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) For mere end 20 år siden foreslog Kommissionen,
at der snarest muligt skulle oprettes et fælles europæisk patent, og den understregede, at
der var et presserende behov herfor. I øjeblikket skal patenter i Europa godkendes land for
land, og de skal hver gang oversættes til det relevante nationale sprog.

For at få et patent godkendt i blot halvdelen af EU's medlemsstater er det nødvendigt at
betale op til 20 000 EUR, hvoraf 14 000 EUR er til oversættelse. I USA betaler man blot
1 850 EUR. Det manglende europæiske patent hæmmer vores konkurrenceevne såvel som
den europæiske innovation, forskning og udvikling. Derfor er et forbedret samarbejde
fuldt berettiget på dette område, der har afgørende betydning for EU's fremtid.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Indførelsen af en europæisk fælles patentbeskyttelse
vil være fordelagtig for alle involverede brugere og specielt for de små og mellemstore
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virksomheder, for så vidt som det vil forbedre deres konkurrenceevne gennem en
omkostningsreduktion. Dette spørgsmål, der allerede går to årtier tilbage, kræver
enstemmighed i Rådet for at afgøre, hvilke sprogordninger der skal gælde for intellektuelle
ejendomsrettigheder i EU. I denne henseende og ihukommende, at indførelsen af en fælles
patentbeskyttelse ikke er med på listen over EU's enekompetencer, vedrører nærværende
henstilling muligheden for et forbedret samarbejde på dette område. Skønt vi på dette trin
i processen kun behandler Parlamentets samtykke til beslutningsformen på dette område
– der får min stemme – vil Europa-Parlamentet snart skulle afgive en kendelse om de
kontroversielle sprogordninger og de to beslutninger, der skal udarbejdes vedrørende
reglerne for det europæiske patentsystem.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for afgørelsen om bemyndigelse
til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse, da jeg finder det
nødvendigt at vedtage foranstaltninger til oprettelse af et fælles EU-patent.

Ifølge en rapport fra Thomson Reuters i 2011 om patentering i Kina vil Kina overhale
Japan og USA med hensyn til antallet af patenter. Med iværksættelsen af programmet fra
2006 havde Kina til hensigt at blive et land, der fokuserer på innovation, og det formåede
at øge antallet af patenter med 14,1 %, 33,55 % og 15,9 % sammenlignet med hhv. USA,
EU og Japan.

I EU er det nuværende patentsystem fragmenteret og urimeligt med hensyn til
oversættelseskrav. Prisen på et EU-patent, der gælder for 13 lande, ligger på hele
20 000 EUR, hvoraf ca. 14 000 EUR alene er til oversættelsesudgifter. Det gør et europæisk
patent 10 gange dyrere end et amerikansk patent. Efter min mening kan bemyndigelsen
til et forstærket samarbejde om indførelse af en fælles patentbeskyttelse medvirke til at
udvikle et fælles patent, der er attraktivt for brugerne af det europæiske patentsystem, som
beskytter intellektuel ejendomsret i hele EU, og som fjerner omkostninger og forviklinger
med henblik på at fremme forskning, udvikling og innovative SMV'er.

Betænkning: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) I betragtning af, at den rådgivende gruppe
bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i sin
udtalelse konkluderede, at det pågældende forslag ikke indeholder andre væsentlige
ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de
uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer,
udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige
ændringer, godkender jeg nærværende betænkning. Jeg er enig i garantien om et højt
beskyttelsesniveau for de europæiske borgeres sundhed i tilfælde af radioaktiv
kontaminering og i den demokratiske legitimitet i vedtagelsen af nærværende direktiv, da
retsgrundlaget skal tilpasses efter den nye Lissabontraktat.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne vigtige beslutning
om maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af
nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Vi husker alle Tjernobyl-tragedien den
26. april 1986, hvor store mængder radioaktive stoffer strømmede ud i atmosfæren og
kontaminerede levnedsmidler (korn, grøntsager, bær og svampe) og foder i helbredstruende
grad i adskillige europæiske lande. Jorden var også kontamineret med radioaktivt nedfald,
hvilket øgede mængden af radioaktivitet i skovene og i de landbrugsafgrøder, der stammede
fra de berørte områder. Et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for mennesker er et af EU's
mål.
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Vi skal derfor hurtigst muligt indføre en ordning, hvorved EU får mulighed for i tilfælde
af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan antages at ville medføre,
eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af levnedsmidler og foder, at
fastsætte maksimale tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering med henblik på at
beskytte befolkningen. Alle EU-borgere skal have den størst mulige beskyttelse i tilfælde
af en nuklear ulykke eller en strålingsulykke, og Kommissionen skal være klar til at reagere
hurtigt. Forud fastsatte maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet skal gælde for
levnedsmidler og foder.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Denne betænkning fastsætter de maksimalt
tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker
eller andre tilfælde af strålingsfare. Jeg er enig i, at Europa-Parlamentet skal spille en
afgørende rolle i situationer, der har direkte indvirkning på offentlighedens sundhed. Jeg
mener også, at Kommissionen i kølvandet på en nuklear ulykke eller andre tilfælde af
strålingsfare skal have en tilsynsfunktion, hvor den kan erklære undtagelsestilstand og
vedtage lister over grundlæggende levnedsmidler og foder. Medlemsstaterne skal opretholde
et officielt kontrolsystem for disse produkter og informere offentligheden om eventuelle
risici. Jeg stemte for denne betænkning, der garanterer fødevaresikkerheden for borgerne
i EU i tilfælde af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for
mennesker er et af de mål, som EU skal nå, når det definerer sin politik. De EU-forordninger,
der fastsætter niveauer for radioaktivitet i tilfælde af strålingsfare, er ikke ændret siden
1990, og det er derfor nødvendigt at revidere og opdatere disse bestemmelser. Vi skal
indføre en omfattende ordning, hvorved EU får mulighed for i tilfælde af nukleare ulykker
eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan antages at ville medføre væsentlig radioaktiv
kontaminering af levnedsmidler og foder, at fastsætte maksimale tilladte niveauer for
radioaktiv kontaminering med henblik på at beskytte befolkningen. Jeg er enig i, at de
tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering skal revideres med regelmæssige mellemrum
for at tage hensyn til den internationale videnskabelige udvikling og videnskabelige
anbefalinger og for at undgå de aktuelle uoverensstemmelser mellem reglerne.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, der
fastlægger proceduren for fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv
kontaminering af levnedsmidler og foder, som markedsføres efter en nuklear ulykke eller
andre tilfælde af strålingsfare, som kan medføre eller har medført væsentlig radioaktiv
kontaminering af levnedsmidler og foder. Samtidig angiver bilag I og III de maksimalt
tilladte niveauer for kontaminering af levnedsmidler og foder. Skønt dette forslag behandles
gennem omarbejdningsteknikken, mener jeg, at vi skal foretage væsentlige indholdsmæssige
ændringer af forslaget ud over de gråmarkerede dele for at sikre større retssikkerhed og
sammenhæng i teksten. Det er nødvendigt at strømline proceduren i tilfælde af nukleare
nødsituationer ved klart at give Kommissionen en tilsynsfunktion og opstille klare
retningslinjer for dens handlinger (vedtagelse, revision). Vi skal også forsøge at tjene
borgernes interesser gennem en bedre forvaltning af situationen efter en ulykke. Vi skal
sikre retssikkerhed i hele forslaget gennem en tilpasning af forældede procedurer –
"komitologiprocedurer" inden for Euratom-området vedtaget i analogi – som dette forslag
søger at kodificere, til Lissabontraktatens bestemmelser.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Ihukommende at de tre forordninger
om stråling, der ændres af nærværende betænkning, blev vedtaget i kølvandet på
Tjernobyl-katastrofen for ca. 20 år siden, mener jeg, at Belet-betænkningen i sin nuværende
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udformning efter afstemningen er et første forsøg på at forbedre holdningen til og opdatere
problemet med radioaktiv kontaminering af levnedsmidler og jorden. Skønt jeg går ind
for en ændring af retsgrundlaget og en styrkelse af Europa-Parlamentets rolle for at skabe
større gennemsigtighed i lovgivningen og bedre beskyttelse af borgerne, finder jeg
betænkningen utilstrækkelig og adskillige skridt bag en holdbar løsning på problemet.
Den ændrer det allerede vedtagne og regulerer ganske enkelt konsekvenserne af snarere
end kilden til problemet. Den indeholder endvidere ekstremt høje maksimumgrænser for
radioaktiv kontaminering, og derfor er den langt fra målsætningen om at beskytte
folkesundheden. Jeg undlod at deltage i den endelige afstemning af ovennævnte grunde.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Efter min mening er EU's medlemsstater
ansvarlige for at føre tilsyn med overholdelsen af de fastsatte niveauer for beskyttelse mod
radioaktiv kontaminering i denne forordning, specielt gennem overvågningen af
sikkerhedsstandarderne for levnedsmidler og foder og gennem overvågning af miljømæssige
parametre. Jeg støtter tanken om at oprette et system, der tillader EU at fastsætte maksimalt
tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder for at sikre et højt
beskyttelsesniveau for folkesundheden efter nukleare ulykker eller andre tilfælde af
strålingsfare.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen vedrørende radioaktivitet
i levnedsmidler, der skal vedtage maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering
af levnedsmidler og foder efter nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Det
primære mål med forordningen er beskyttelsen af folkesundheden, og retsgrundlaget skal
derfor være artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Nærværende forslag skal sikre en høj beskyttelse af
EU-borgernes sundhedsniveau i tilfælde af radioaktiv kontaminering og give vedtagelsen
af denne forordning demokratisk legitimitet. Der er ingen tvivl om, at dets retsgrundlag
skal tilpasses den nye Lissabontraktat for at give Europa-Parlamentet en rolle i
beslutningstagningen i forbindelse med en forordning, som muligvis kan indvirke på
folkesundheden. Forslaget består hovedsageligt af en kodifikation af uændrede bestemmelser
fra tre forordninger, som blev vedtaget mellem 1987 og 1990, hvori der fastsættes niveauer
for radioaktiv kontaminering i tilfælde af en radioaktiv nødsituation.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Alle mennesker har ret til sund kost. Det
er en ubestridelig rettighed og en nødvendig betingelse for at opnå den livskvalitet, vi tragter
efter, og som Lissabontraktaten afspejler.

Efter Tjernobyl-katastrofen (1986) fik spørgsmålet om radioaktiv kontaminering af miljøet
større betydning, hvilket retfærdiggjorde vedtagelsen af tre forordninger mellem 1987 og
1990, der fastlagde maksimalt tilladte niveauer for kontaminering i tilfælde af nukleare
ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, da disse virkninger er langvarige og meget ofte
indirekte (forurening af skovarealer).

Skønt forslaget primært består i en kodifikation af de uændrede bestemmelser af ovennævnte
forordninger, stemmer jeg for denne betænkning om forslaget til Rådets forordning
(Euratom), fordi den garanterede fastholdelse af høje beskyttelsesniveauer for EU-borgernes
sundhed er i fare.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Dette forslag består primært af en kodifikation
af uændrede bestemmelser af tre forordninger, der blev vedtaget mellem 1987 og 1990,
og som fastsætter tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering i tilfælde af en radioaktiv

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA148



nødsituation. Indførelsen af en ny betragtning, der forklarer nødvendigheden af en
eksisterende artikel om, at gennemførelsesbeføjelser forbeholdes Rådet, indebærer imidlertid
en væsentlig indholdsmæssig ændring, som kræver en omarbejdning af retsakten.

Forordningens indhold består af en mekanisme med to interventionsniveauer i tilfælde af
strålingsfare eller nukleare ulykker som foreslået af Kommissionen:

– Kommissionen vedtager omgående en ad hoc-forordning om i en given situation, inden
for et defineret område og for en begrænset periode, at anvende de maksimalt tilladte
niveauer for radioaktivitet i henhold til forslagets bilag I og III;

– Inden for en måned efter denne forordnings vedtagelse forelægger Kommissionen Rådet
et forslag om at vedtage denne ad hoc-forordning.

Som det fremgår af forhandlingen i det særlige udvalg og i dets alternative forslag, foregår
der en magtkamp mellem Kommissionen og Rådet. Det primære formål bør imidlertid
være at tjene borgernes interesser gennem en bedre forvaltning af situationer efter ulykker
med respekt for de berørte medlemsstaters kompetencer. Vi har derfor undladt at stemme
under den endelige afstemning.

Vicky Ford (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR-Gruppens medlemmer af Europa-Parlamentet
støttede denne betænkning, da vi mener, at retsgrundlaget for denne lovgivning skal ændres
fra artikel 31 i Euratom-traktaten til artikel 168 i TEUF (der regulerer folkesundheden).
Under den oprindelige forordning blev Euratom-traktatens artikel 31 (der fokuserer på
grupper af personer, som kunne være genstand for en mulig radioaktiv kontamination)
fundet mest hensigtsmæssig som retsgrundlag, da artikel 168 i TEUF ikke fandtes. Hvis
artikel 168 i TEUF var retsgrundlaget for denne forordning, ville det indebære en ændring
fra høring til den almindelige lovgivningsprocedure med Parlamentets fulde deltagelse
samt vigtigst af alt en fuld konsekvensanalyse inklusive en høring af fødevareproducenter
og forbrugere. Mens der kunne være visse aspekter af Parlamentets vedtagne betænkning,
som ECR-Gruppens medlemmer af Europa-Parlamentet ikke støtter, mener vi bestemt, at
retsgrundlaget for forordningen skal ændres for fuldt ud at involvere Europa-Parlamentet
i lovgivningsprocessen, samt at den skal ledsages af en grundig konsekvensanalyse.
ECR-Gruppen stemte derfor ja til denne betænkning.

Adam Gierek (S&D),    skriftlig. – (PL) De forordninger, vi har udarbejdet her i dag, har
en enorm økonomisk betydning for EU og dets indre marked. Tjernobyl-katastrofen viste
os, at den lineære ekstrapolering af strålingsrelaterede risici giver unødvendige økonomiske
tab. Arealer på størrelse med mange lande blev evakueret i Belarus og Ukraine. Belarusserne
vender nu tilbage til disse områder, hvor radioaktiviteten er den samme som i Warszawas
centrum, skønt det forekommer utroligt. I mellemtiden vil nogle af "Tjernobyl-ofrene" –
de ca. 8 mio. ukrainere, der modtager ydelser, som under alle omstændigheder er
utilstrækkelige til at forsørge dem – ikke overveje at vende tilbage af frygt for at miste denne
ringe kompensation. EU bør drage konklusioner af denne erfaring, der har stor betydning.

Det var let at flytte folk inden for det tidligere Sovjetunionen, og det blev gennemført på
effektiv vis efter katastrofen. Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan noget sådant skal
kunne lade sig gøre i Europas tætbefolkede områder. Hvem vil påtage sig ansvaret for sådan
en opgave? Der ville skulle gives finansiel kompensation til specielt landbrugere, der måske
ikke kun mister deres afgrøder, men også muligheden for at dyrke afgrøder i mange år.
Det samme gælder for skove om end i mindre grad. Det er et velkendt faktum, at forureneren
skal betale, men hvordan afgør vi, hvem der er ansvarlig, og som derfor skal betale, hvis
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vi rammes af radioaktivt nedfald fra tredjelande? Hvem vil tage sig af det? EU, selvfølgelig.
Derfor stemte jeg for en vedtagelse af betænkningen.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Med hensyn til Belet-betænkningen, der
i særdeleshed beder Parlamentet om at blive medlovgiver for sundhedsbeskyttelse i tilfælde
af radioaktivitet i levnedsmidler, kunne jeg ikke stemme for en betænkning, der ikke klart
afviser de aktuelle doser, der er foreslået af Kommissionen. De maksimale
kontamineringsniveauer, der er foreslået af Kommissionen, og som har været gældende
siden 1987, er alt for høje. Undersøgelser viser, at selv med lave doser har børn alvorlige
kardiovaskulære og endokrine problemer. De foreslåede maksimumdoser vil give en
uacceptabel stigning i antallet af kræfttilfælde. Hvis ikke der findes en mekanisme til at
kompensere landmænd i tilfælde af kontamineringer over de tilladte niveauer, skal
Kommissionen helt sikkert foreslå en kompensationsmekanisme i overensstemmelse med
forureneren betaler-princippet.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Parlamentet har i dag stemt ja til en ændring
af retsgrundlaget for lovgivningen om radioaktivitet i levnedsmidler. Det er et utrolig vigtigt
spørgsmål, og det er kun rimeligt, at Europa-Parlamentet har fælles beslutningsbeføjelser.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette vigtige dokument om
maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare
ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Det er utrolig vigtigt at fastsætte maksimalt
tilladte niveauer for levnedsmidler og foder for at sikre et højt
folkesundhedsbeskyttelsesniveau og undgå en gentagelse af Tjernobyl-katastrofen, hvor
levnedsmidler (korn, grøntsager, bær, svampe etc.), foder og marker var kontamineret med
radioaktivt nedfald, hvilket øgede mængden af radioaktivitet i skovene og i de
landbrugsafgrøder, der stammede fra de berørte områder. Vi skal indføre en mekanisme,
der på effektiv og tilstrækkelig vis kan garantere sikkerheden i forbindelse med nukleare
ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for
mennesker er et af EU's mål.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Radioaktiv kontaminering er skadelig for
menneskets sundhed, og det er vores opgave som medlemmer af Europa-Parlamentet at
gøre vores yderste for at sikre, at forbrugernes fødevarer er sikre og sunde. Vi skal derfor
træffe de nødvendige foranstaltninger til at sætte os i stand til at reagere tilstrækkelig hurtigt
og effektivt i tilfælde af en ulykke, samtidig med at vi konstant opdaterer forordningerne
og justerer dem efter den aktuelle teknologiske udvikling. Procedurerne skal forenkles, og
kompetencerne skal overføres til medlemsstaterne, der bliver i stand til effektivt at håndtere
sådanne situationer. I dette tilfælde vil det være vigtigt at indføre grænser for koncentrationer
af radioaktive stoffer af hensyn til samfundets og det naturlige miljøs sikkerhed.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) I tilfælde af nukleare ulykker eller andre
tilfælde af strålingsfare er det helt afgørende med den rigtige indsats. Det er vigtigt med
forebyggende foranstaltninger og hjælp til de berørte parter. Kompensationsudbetalinger
til landbrugere er helt afgørende for at hjælpe landbrugsvareproducenter, der uforvarende
har lidt skade. Landbrugere i én medlemsstat, der rammes af kontaminering som følge af
en sådan ulykke i en anden medlemsstat, skal også modtage kompensation. Effekterne af
nukleare ulykker må ikke bringe landbrugernes levebrød i fare. Jeg støtter hr. Belets
betænkning, fordi vi skal beskytte vores landbrugere mod farer fra en ekstern tredjemand.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Denne betænkning og de
miljøkatastrofer, den angiveligt skal håndtere, er en påmindelse til os om, hvor meget det

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA150



haster med at skrinlægge atomkraften. Der nævnes ikke desto mindre intet om at skrinlægge
atomkraft i denne betænkning. Det er en af manglerne ved betænkningen. Det havde været
umagen værd at vedtage ændringsforslaget. Endvidere er formålet med denne betænkning
at give Kommissionen alle de nødvendige beføjelser til at indføre de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en nuklear katastrofe. Den gør det helt valgfrit for
medlemsstaternes ledere at handle i denne sag, skønt det er dem, der er valgt af befolkningen.
Det er ubegribeligt, at der på denne måde skal uddelegeres så megen magt til den uansvarlige
Kommission – specielt når det handler om folkesundheden. Jeg stemmer imod
betænkningen.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Forordningsforslaget fastsætter en procedure for
fastsættelse af maksimalt tilladte grænser for radioaktiv kontaminering af levnedsmidler
og foder, der kan markedsføres efter nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare,
som kan forårsage eller har forårsaget betydelig radioaktiv kontaminering af levnedsmidler
og foder. Efter min mening skal vi forblive opmærksomme og forberedte på enhver
nødsituation, der kan opstå i Europa. Ethvert forsøg på at gøre det muligt at anvende de
nugældende forordninger hurtigere og lettere vil skabe merværdi for hele EU-området.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Radioaktiv kontaminering kan være et problem i
en række år i nogle levnedsmidler. Problemet opstår, når kontaminerede levnedsmidler
såsom vilde produkter fra skovene i områder, der har været udsat for radioaktivitet i
århundreder, ikke kun forbruges lokalt, men også sælges i ellers ikke-kontaminerede
områder, hvor man tror, at de er harmløse. Ifølge vores aktuelle videnniveau er der ikke
noget strålingsniveau, der med fuldstændig sikkerhed kan klassificeres som værende
harmløst. Forskning i årsagerne til en lang række af nye sygdomsformer såsom allergier,
er fortsat i sin vorden. Til trods herfor bestråles levnedsmidler fortsat, og ingen har overvejet
muligheden for en mulig interaktion med genteknik. Alle disse grænser er i sidste ende
nytteløse, hvis ikke kontrollerne med levnedsmidler i og omkring kontaminerede regioner
fungerer ordentligt. Jeg har taget hensyn til disse overvejelser under afstemningen.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne beslutning, da den strømliner
proceduren for intervention i et nødstilfælde og styrker Kommissionens rolle ved at fastslå,
at den – og ikke Rådet – er direkte ansvarlig for beslutningstagningen i tilfælde af en nuklear
ulykke og for at træffe foranstaltninger, der straks træder i kraft. Kommissionen skal have
hjælp fra en gruppe uafhængige eksperter med kompetencer inden for sundheds- og
fødevaresikkerhedssektorerne.

Endvidere skal de foreliggende videnskabelige data gøres tilgængelige af Kommissionen,
så deres betydning kan vurderes. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger for at
minimere kontamineringsrisikoen, bl.a. gennem informering af offentligheden. I alt
væsentligt beskytter denne betænkning borgerne og giver Kommissionen og Parlamentet
en ledende rolle.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    skriftlig. – (LT) I dag har vi stemt om
forordningen om "maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder
som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare", som fastlægger
retningslinjer for reaktioner på nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Dette
dokument er rent teknisk i sin natur, idet det primært diskuterer grænser for
Kommissionens, Rådets og medlemsstaternes kompetencer og fastsætter
kontamineringsniveauer.
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Jeg vil gerne fremhæve et ændringsforslag fra Parlamentet, der foreslår medtagelsen af en
bestemmelse om kompensation til landbrugere, hvis jord forurenes med giftige stoffer
under nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Da vi lever i ret ustabile tider,
hvor vi kan se eksempler på, at menneskets skødesløse aktiviteter ofte fører til store ulykker,
skal vi vedtage en lovgivning, der fastsætter klare bestemmelser om, hvordan man skal
reagere i kritiske situationer.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i forslaget til Rådets forordning om
fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder
som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare. Beskyttelse af menneskets
sundhed er et af EU's prioriterede mål, og vi skal derfor indføre en mekanisme, der på
effektiv og tilstrækkelig vis kan garantere sikkerheden i forbindelse med nukleare ulykker
eller andre tilfælde af strålingsfare.

Niveauerne for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker skal
reguleres særligt nøje på grund af de mulige negative konsekvenser for offentligheden. Vi
skal træffe alle mulige foranstaltninger for at sikre, at radioaktive partikler, der frigives til
luften i tilfælde af en ulykke, kontaminerer levnedsmidler mindst muligt, og at den
radioaktive effekt reduceres til et minimum.

Jeg er enig i forslaget om, at man skal anvende det grundlæggende EU-miljøprincip om,
at "forureneren betaler", for at sikre en effektiv kompensationsmekanisme i tilfælde af en
ulykke med særlig fokus på landbrugerne, der vil lide størst skade i dette tilfælde.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning vedrører et
lovgivningsforslag, der hovedsagelig består af en kodifikation af uændrede bestemmelser
fra tre forordninger, som blev vedtaget mellem 1987 og 1990 efter Tjernobyl-katastrofen
i 1986, hvor spørgsmålet om radioaktiv kontaminering af miljøet fik større betydning.
Disse forordninger fastsætter de tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering i tilfælde
af en radioaktiv nødsituation. Forordningernes indhold består af en mekanisme med to
interventionsniveauer i tilfælde af strålingsfare eller nukleare ulykker som foreslået af
Kommissionen: (a) Kommissionen vedtager omgående en ad hoc-forordning om i en given
situation, inden for et defineret område og for en begrænset periode, at anvende de
maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i henhold til forslagets bilag I og III og (b)
Inden for en måned efter denne forordnings vedtagelse forelægger Kommissionen Rådet
et forslag om at vedtage denne ad hoc-forordning. Jeg stemmer for betænkningen, da
Europa-Parlamentets forslag efter min mening er positive og gør teksten mere logisk. Da
det primære formål med forordningen er beskyttelse af folkesundheden, bør retsgrundlaget
efter min mening være artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Radioaktiv kontaminering af
levnedsmidler hører helt klart ind under området for europæisk folkesundhed, og derfor
er det helt afgørende, at denne lovgivning fastsættes på dette grundlag og med
Europa-Parlamentet som medlovgiver. Som forslaget ser ud i øjeblikket, mangler det
imidlertid helt klart noget, der er nødvendigt for at beskytte den europæiske offentlighed
og specielt børnene mod radioaktiv kontaminering gennem levnedsmidler. Ifølge
ekspertanalyser er de foreslåede maksimale niveauer for radioaktiv kontaminering alt for
høje, og nogle af dem er tilmed højere end dem, der var gældende, da Tjernobyl-katastrofen
indtraf.

De foreslåede niveauer vil betyde, at offentligheden udsættes for et højere strålingsniveau
end maksimalværdierne ifølge den gældende EU-lovgivning om sikkerhedsstandarder for
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ioniserende stråling. Det vil udsætte den europæiske offentlighed og specielt børn og sårbare
grupper for unødvendige kontaminerings- og kræftrisici. Det er ganske enkelt uacceptabelt,
at denne lovgivningsmæssige revision ikke giver EU-borgerne fuldstændig beskyttelse mod
radioaktivitet i levnedsmidler.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi den kaster lys
over et grundlæggende problem, der aldrig må undervurderes. Stadig flere lande kaster sig
over atomkraft – både til civile og desværre også til militære formål. Det er nu en virkelighed
af global betydning, der desværre også omfatter meget ustabile politiske områder. I tilfælde
af en krise eller en ulykke kan EU ikke tillade sig at være uforberedt på krisehåndteringen.
Svarene skal være øjeblikkelige, effektive og perfekt koordinerede mellem de forskellige
medlemsstater. Det radioaktive nedfald efter en sådan hændelse fører til kontaminering af
levnedsmidler og foder, der – hvis det introduceres i fødekæden – kan forvolde uoverskuelig
skade og kontaminere hele områder i årtier. EU-borgerne skal kunne sove trygt i sikker
forvisning om, at de i tilfælde af en krisesituation, som vi håber aldrig at opleve, ikke vil
være overladt i begivenhedernes vold. Strømlinede procedurer med klare regler og
forpligtelser for alle er helt afgørende for at tjene borgernes sande interesser.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi støtter betænkningen, der fastsætter maksimalt
tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler, fordi den strømliner procedurerne for
intervention i tilfælde af en nødsituation og styrker Kommissionens rolle og giver den
bemyndigelse til at træffe beslutninger i tilfælde af nukleare ulykker.

De maksimale strålingsniveauer i både levnedsmidler og foder er også nævnt i
betænkningen. Under afstemningen blev der med vores støtte også vedtaget et mundtligt
ændringsforslag, der sikrer kompensation til landbrugere, som påvirkes negativt, fordi de
ikke kan sælge kontaminerede produkter.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Nukleare ulykker kan opstå alle steder, hvor der
bruges, lagres eller transporteres radioaktive materialer – altså ikke kun på atomkraftværker,
men også på hospitaler og universiteter, i forskningslaboratorier og industrianlæg, på veje
og jernbaner, i havne og på skibsværfter.

Ordføreren nævner med rette, at radioaktive stoffer fortsat kan have en effekt i ganske
mange år, og at det overordnede mål altid bør være en beskyttelse af menneskets liv og
sundhed. I øjeblikket behandles flere og flere levnedsmidler med ioniserende stråling for
at gøre dem mere holdbare. Det er værd at huske på, at bestrålingen ødelægger vitaminerne
– op mod 90 % af vitamin A i kyllinger, 86 % af vitamin B i havre og 70 % af vitamin C i
frugtjuice. Levnedsmidlernes holdbarhed øges derfor på bekostning af deres næringsværdi.
Forskningen har vist, at bestråling dræber bakterier, men den dræber ikke vira eller fjerner
skidt eller toksiner, der kan slippe ind i kød på ikke-sterile slagterier og
kødforarbejdningsvirksomheder.

Stråling bidrager også til en storstilet, dyr, og uøkonomisk transport af levnedsmidler –
specielt foretaget af store selskaber. Man behøver ikke bestråle levnedsmidler, der produceres
og forbruges lokalt. Efter min mening bør medlemsstaterne beholde deres levnedsmiddel-
og fødevarekontrolsystemer med hensyn til maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet
og forbedre og revidere dem, sådan som ordføreren har foreslået.

10. Stemmerettelser og intentioner: se protokollen

(Mødet blev udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)
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FORSÆDE: JERZY BUZEK
Formand

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

12. Vedtagelse af ændringer til traktaten (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens erklæring om vedtagelse
af ændringer til traktaten.

Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på det faktum, at der ikke er afsat tid til spørgsmål fra
salen under denne forhandling. Vi er imidlertid alle helt klar over, at det er en yderst vigtig
forhandling, som vi tillægger stor betydning.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Hr. formand, mine damer og
herrer! I dag har Kommissionen afgivet positiv udtalelse om Det Europæiske Råds beslutning
fra december 2010 om at gennemføre en begrænset ændring af artikel 136 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Som De ved, er formålet hermed at gøre det muligt for medlemsstaterne i euroområdet at
indføre en permanent mekanisme, der skal sikre den finansielle stabilitet i euroområdet
under ét. I 2013 vil denne europæiske stabilitetsmekanisme erstatte de nuværende
midlertidige stabilitetsinstrumenter – den europæiske fond for finansiel stabilitet og den
europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme – og vi ved alle, hvor nyttige de er.

Vi taler her om en beslutning, der har stor betydning for at bekræfte vores ønske om at
forsvare vores fælles valuta og garantere finansiel stabilitet i tilfælde af økonomiske
ubalancer i visse medlemsstater – ubalancer som vi skal rette op på. Denne mekanisme er
nødvendig for at komplettere traktatens rammer.

Da det er tilfældet, og som jeg selv pointerede på det seneste møde i Det Europæiske Råd,
skal ethvert initiativ – inklusive initiativer vedrørende den europæiske økonomis
konkurrenceevne og konvergens, og jeg siger konkurrenceevne og konvergens, fordi det
også handler om vores økonomiers konvergens – respektere traktaten såvel som de
principper og regler, der er opstillet for EU og dets institutioner.

Kommissionen vil derfor tage ethvert nødvendigt initiativ – lovgivningsmæssige eller andre
initiativer – for at sikre sammenhæng med den fremtidige stabilitetsmekanisme og den
økonomiske konvergens, som EU udfører i euroområdet.

Det er selvfølgelig meget vigtigt at respektere traktaten, og det beroliger mig, at Det
Europæiske Råd den 4. februar udtrykkeligt erkendte dette. Mekanismer til styrkelse af den
europæiske økonomis konkurrenceevne og konvergens, der ikke kun gælder for de 17
nuværende medlemmer af euroen, men for alle 27 medlemsstater, bliver skabt med behørig
hensyntagen til traktaterne – dvs. for kompetencerne i EU og dets institutioner og i
særdeleshed for Parlamentets og Kommissionens kompetencer. Det nævnes udtrykkeligt
i Kommissionens netop vedtagne udtalelse.

Det, som vi taler om i dag, er et spørgsmål af almen europæisk interesse. Det er indlysende,
at en beskyttelse af euroen ikke kun er af interesse for medlemsstaterne i euroområdet.
Derfor kan de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet, hvis de ønsker det, deltage i
arbejdet med at indføre den permanente mekanisme. Om nødvendigt kan de også beslutte
at deltage i de aktioner, der bliver gennemført i forbindelse med denne fremtidige
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mekanisme, sådan som nogle allerede har gjort inden for rammerne af de aktuelle
midlertidige mekanismer.

I dag taler vi også om vores globale svar på krisen, hvoraf oprettelsen af den kommende
europæiske stabilitetsmekanisme er et af de væsentligste elementer. Vi skal gøre en hurtig
og ordentlig indsats på dette område.

Uopsættelighed er ikke lig med hastværk, og det betyder bestemt ikke, at der ikke skal være
tid til fælles refleksion. De beslutninger, vi vil træffe i de kommende uger om at gennemføre
læren af krisen, er grundlæggende beslutninger for vores fælles fremtid. Vi skal derfor være
meget klare i den retning, vi ønsker at forpligte os.

Vi er alle enige i, at vi skal stige om bord på reformtoget for at bevare den finansielle
stabilitet, øge vores økonomiers konkurrenceevne og konvergens og frigive det fulde
potentiale af bæredygtig vækst, der skaber job.

Nu mangler vi at bestemme, hvilket spor toget skal køre på, og efter min mening vil det
europæiske tog bevæge sig bedst fremad på EU-sporene. Den måde, hvorpå vi vil introducere
den europæiske stabilitetsmekanisme, vil være stærkt medvirkende til at besvare dette
spørgsmål.

Med hensyn til proceduren mener Kommissionen, at betingelserne er opfyldt for at
gennemføre en forenklet revision af traktaten, sådan som det er muligt i henhold til artikel
48, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union.

Jeg ved, at mange af Dem tænker på denne permanente mekanismes meget
regeringsmæssige karakter. Vi ville også have foretrukket et hurtigere fremskridt, der var
mere forankret i EU's system. Vi skal imidlertid erkende, at dette nye skridt ikke reducerer
de aktuelle kompetencer hos EU og dets institutioner. Det øger vores kollektive kapacitet
til at håndtere visse udfordringer, der ikke var udtrykkeligt forudset i traktaten.

Her vil jeg gerne understrege visse væsentlige punkter, der blev fremhævet i Kommissionens
udtalelse. Efter min mening vil de hjælpe os med at orientere os mod et EU, der udviser
mere solidaritet – et mere ansvarligt, forenet og stærkt EU.

Det første aspekt er solidaritet. Her taler vi om en grundlæggende EU-værdi, og jeg vil gerne
være helt præcis på dette punkt. Under drøftelserne om det begrænsede udkast til en
traktatændring sagde Kommissionen, at denne ændring på ingen måde vil skade de
solidaritetsmekanismer, der er fastsat i henhold til artikel 122 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde i tilfælde af problemer eller en alvorlig trussel om problemer i en
medlemsstat. Følgelig bliver der ikke ændret på artikel 122, sådan som nogen har troet.

Solidaritet i EU betyder også ansvar. Der kunne ikke være solidaritet i Europa uden
ansvarlighed, ligesom der naturligvis heller ikke kunne være ansvarlighed uden solidaritet.
Det gælder specielt for finansiel solidaritet og ansvarlighed, og det er hele ånden i
overgangsstabilitetsmekanismerne. Det bliver også ånden i den permanente mekanisme,
for hvilken der vil være meget skrappe betingelser. Lad os være helt tydelige: Alle
medlemsstaterne skal udvise respekt for en ansvarlig finanspolitik.

Solidaritet og ansvarlighed i EU kan kun forbedres gennem større koordination og bedre
kontrol. Det er den væsentligste lære af krisen. EU's økonomiske styring i euroområdet vil
således udgøre det grundlag, som den fremtidige stabilitetsmekanisme nødvendigvis skal
bygge på.
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Vi er nødt til at styrke den europæiske økonomiske styring; dvs. at vi er nødt til at udvide
og uddybe den for navnlig at sikre euroområdets stabilitet samt EU's stabilitet under ét. En
udvidelse af den økonomiske styring betyder, at man ikke kun skal medtage
budgetpolitikker, men også økonomiske politikker og strukturreformer. Det er hele formålet
med det europæiske halvår, som vi blev enige om.

Denne proces blev startet med præsentationen af den årlige vækstundersøgelse, der var
udarbejdet af Kommissionen. Dette dokument siger og viser tydeligt, at de gældende
politikker er utilstrækkelige. Vi skal gøre mere for at leve op til de aktuelle udfordringer.
Vi skal gøre mere sammen, og vi må ikke være splittet. Vi skal gøre mere for at skabe større
konvergens, ikke flere forskelle.

Med hensyn til en uddybning af den økonomiske styring er det hele formålet med pakken
med seks forslag, som blev præsenteret af Kommissionen. Jeg ved, at vi kan regne med
stærk støtte fra Europa-Parlamentet, og jeg takker for Deres støtte. De kan være overbevist
om, at Kommissionen vil støtte og fremme denne proces helt frem til gennemførelsen, så
vores ambitioner kan opfyldes.

Det er netop denne reformpakke, som den kommende europæiske stabilitetsmekanisme
vil høre ind under sammen med en styrkelse af den europæiske fond for finansiel stabilitet
i den nærmere fremtid. Jeg er overbevist om, at vores strategi er den rette, og at alle har en
rolle at spille i den. Kommissionen vil spille sin rolle fuldt ud, og den agter i særdeleshed
at deltage aktivt i arbejdet med at indføre den kommende europæiske stabilitetsmekanisme.

Men det er ikke nok at have den rette strategi; den skal også føres ud i livet. Jeg tror, at det
vil lykkes os at gennemføre vores strategi, hvis vi alle respekterer nogle få enkle og klare
regler. Her tænker jeg på demokratisk legitimitet baseret på kontrol fra Europa-Parlamentet.
Jeg tænker også på den styrke, vi opnår fra permanente institutioner, der handler på
gennemsigtig vis, som er fælles institutioner for de 27, og som sikrer konsistens i hele EU.

Jeg tænker også på princippet om medlemsstaternes lighed i traktaten og princippet om
fair konkurrence, ifølge hvilket medlemsstaternes foranstaltninger ikke kan påvirke, ændre
eller skade effektiviteten af det samarbejde, der finder sted på EU-plan.

Vi vil være påpasselige med at sørge for, at ingen af vognene afkobles, hvilket kunne afspore
hele toget. Vi skal investere mere i tillid mellem medlemsstaterne samt mellem
medlemsstaterne og EU-institutionerne.

Vi er en Union, og vi skal optræde som en Union for at komme ud af krisen og opbygge
et solidt fundament for et mere konkurrencedygtigt, velstående, stabilt og inkluderende
Europa. Vores handlinger skal udføres i denne ånd. Kommissionen har handlet i denne
ånd, og det vil den fortsætte med. Jeg tror, at vi kan regne med Deres støtte her.

Elmar Brok,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Barroso, mine damer og herrer!
Vi er helt opmærksomme på, at vi har brug for en bestemmelse i traktaten for at skabe
retssikkerhed. I mit land betragtes det som en forfatningsmæssig nødvendighed, og derfor
drøfter vi behovet for en traktatændring, så vi kan sikre euroens stabilitet på lang sigt.

Der er mange andre muligheder, der involverer mere vidtrækkende ændringer af traktaten,
og som fuldt ud ville gennemføre dette i Fællesskabets politik. Alternativt kunne vi bruge
en anden formulering på et andet punkt inden for den relevante artikel. På den anden side
risikerer vi selvfølgelig, at den forenklede procedure ikke længere kan anvendes, hvilket
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vil betyde, at der skal afholdes folkeafstemninger. Følgelig vil vi ikke kunne træffe en
beslutning i tide, hvilket vil give problemer, der påvirker de finansielle markeder.

Det er imidlertid vigtigt at forklare, at Den Monetære Union er en fællesskabsbeføjelse. Vi
skal sikre os, at denne beføjelse ikke undermineres af stabilitetsmekanismen eller
konkurrenceevnepagten.

Traktaten har mangler, der desværre kun kan løses gennem et regeringssamarbejde på
grund af de allerede beskrevne omstændigheder. Der er imidlertid eksempler på
medlemsstater, der enes om fælles bestemmelser – f.eks. i den forstærkede
samarbejdsprocedure – men som bruger EU-institutionerne til at gennemføre det
nødvendige arbejde. Det bør også være muligt i denne sammenhæng, og det gælder specielt
for Kommissionen. Det ville være forkert at oprette parallelle strukturer, der ville bevæge
sig stadig længere fra hinanden og forhindre Fællesskabet i at forblive et sammenhængende
hele på lang sigt. Det skal for enhver pris undgås. Hvis ikke vi reagerer ansvarligt og korrekt
i de kommende uger, risikerer vi en begyndende splittelse.

Det skal gøres klart, at fællesskabsmetoden og den mellemstatslige metode ikke har lige
stor betydning. Den mellemstatslige metode er ganske enkelt en hjælp, der skal anvendes,
når fællesskabsmetoden ikke kan anvendes af traktatmæssige årsager. Derfor skal vi sikre
os, at sagen i tilfælde af en mulig traktatændring uden problemer kan overføres til
Fællesskabets politik, sådan som vi har gjort med Schengen og med mange andre eksempler
i svundne tider.

Det kræver en radikal løsning, der samtidig også giver klare retlige regelsæt, så
ikke-deltagende lande kan være sikre på, at de bliver involveret, når de opfylder
betingelserne. En sådan løsning skal også sikre, at de små lande ligestilles, da vi ved, at
fællesskabsstrukturer ikke bare sikrer samhørighed, men også beslutningstagningsevnen
på lang sigt. Vi mangler endnu at finde ud af, hvor vanskeligt regeringssamarbejdet bliver
i sagen om konkurrenceevnepagten.

Der er tre områder. Det første af disse er stabilitets- og vækstpagten, der omfatter normal
lovgivning og fællesskabsmetoden. Der er også traktatændringen og den medfølgende
risiko for et sammenbrud samt konkurrenceevnepagten, der bestemt skal drøftes yderligere.
Parlamentet skal vise, at det er ansvarligt, og vi skal gøre det samme i vores gruppe. Vi
kender vigtigheden af datoen den 24. marts og den efterfølgende mandag. Efter min mening
arbejder vi ikke hen imod en ideel løsning, men hvis vi handler ansvarligt, bør de øvrige
institutioner og navnlig Rådet også gøre det.

Det er vores tanke, at vi skal acceptere den regeringsmæssige strategi som en
overgangsløsning. Den er forbundet med institutionernes og specielt Kommissionens
beføjelser i dette spørgsmål. Rådet skal være tilgængeligt for drøftelser i de næste par dage.
Det betyder, at vi er villige til at drøfte spørgsmålet for at løse de problemer, vi har her i
Europa-Parlamentet, fordi de små lande og landene uden for euroområdet føler sig dårligt
stillet på grund af den særlige start på konkurrenceevnepagten. Alt dette vanskeliggør vores
arbejde. Jeg vil gerne være med til at sikre et flertal for denne plan inden for den nødvendige
tidsfrist. Forhåbentlig vil Rådet give os mulighed for at samle dette flertal under vores
drøftelser.

Roberto Gualtieri,    for S&D-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi står
ved en skillevej for EU's fremtid. Efter de mange forsinkelser, som vi er skyld i, står det nu
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klart for alle, at Europa har brug for en ægte økonomisk styring, der skal være særlig stram
for de lande, der har indført euroen.

Vi glæder os derfor over oprettelsen af en permanent stabilitetsmekanisme, som vi finder
helt væsentlig for opbygningen af ægte økonomisk styring i Europa, selv hvis vi fortsat
skaber juridiske og politiske forbehold vedrørende den vedtagne procedure, hvilket vi
finder risikabelt, og som ikke fuldt ud udnytter traktatens instrumenter. Det glæder mig
at høre, at De deler disse forbehold.

Under alle omstændigheder fokuserer vi nu på et andet punkt: Hvordan vil den nye
mekanisme rent faktisk fungere? Vil den medvirke til at styrke den økonomiske styring af
EU, eller bliver den et skridt i retning af et nyt (og uvægerlig vilkårligt) "mellemstatsligt
samarbejde", der er den retning, der også blev afstukket med den uheldige formulering af
den fransk-tyske konkurrenceevnepagt? Hvilken retning bevæger toget sig dybest set i?
Hvem kører det?

På den ene side opstiller ændringsforslaget til artikel 136 en mellemstatslig mekanisme,
der er helt løsrevet fra EU og dets institutioner, mens vi på den anden side kan læse i
Kommissionens udtalelse, at mekanismen skal baseres på økonomisk styring foretaget af
EU, og at Kommissionen vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre konsistens
mellem stabilitetsmekanismen og den førnævnte økonomiske styring.

Vi påskønner intentionerne, men da der ikke er tegn på noget af dette i forslaget om ændring
af artikel 136, finder vi tiden inde til klart at definere, hvordan mekanismen vil fungere.
Hvilken procedure bliver vedtaget for at indføre mekanismen? Hvad bliver Kommissionens
rolle i forvaltningen heraf og i definitionen af betingelserne for dens anvendelse? Hvordan
bliver sekretariatet sammensat? Hvad synes Rådet om det, som hr. Barroso netop har sagt
om gyldigheden af de nuværende ekstraordinære solidaritetsmekanismer? Bliver der en
rolle for Europa-Parlamentet?

Efter min mening vil kun en omformulering af ændringsforslaget til artikel 136 eller
alternativt en tydelig erklæring fra Det Europæiske Råd om disse emner sætte Parlamentet
i stand til at vedtage en udtalelse i tråd med den ønskede tidsplan fra Det Europæiske Råd.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne spørge hr.
Gualtieri, om det er faldet ham ind, at et mellemstatsligt samarbejde kunne være en langt
bedre vej for Europas befolkninger og de arbejdsløse i Europa end den europæiske superstat,
som han synes at være fortaler for. Er det faldet ham ind?

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er varm tilhænger
af hensyntagen til EU og de kompetencer, som det har fået overdraget af traktaterne, hvilket
efter min mening også repræsenterer den bedste måde at spille vores rolle på som
EU-borgernes direkte repræsentanter.

Guy Verhofstadt,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Efter min mening kan vi være
tilfredse med hr. Barrosos erklæringer om traktatændringen. Nu er det selvfølgelig op til
os at udarbejde vores udtalelse, hvilket skal gøres inden den 24. marts, hvor Rådet afholder
et vigtigt møde. Kan vi opnå flertal for en forenklet procedure? Vi får se. Efter min mening
er der fortsat nogle betingelser, der skal opfyldes.

Den første betingelse, der falder mig ind, er, at vi skal forsøge at sikre, at mekanismen i
størst muligt omfang forvaltes af Kommissionen. Jeg har nogle gode argumenter herfor.

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA158



De har sikkert bemærket, at den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme (EFSM),
der forvaltes af Kommissionen, udstedte obligationer for 5 mia. EUR på markedet inden
for fem år. Den 25. januar gjorde den mellemstatslige europæiske finansielle
stabilitetsfacilitet det samme – også 5 mia. EUR over fem år.

De obligationer, der forvaltedes af Kommissionen, blev udstedt til 2,5 %, og dem, der
forvaltedes af det mellemstatslige system, blev sat på markedet til 2,89 %. Det betyder, at
EFSM, der forvaltes under fællesskabsmetoden, udsteder obligationer til en lavere rente
end det mellemstatslige system. Jeg ville nævne dette for at vise, at fællesskabsmetoden
skaber langt bedre resultater end det mellemstatslige system.

For det andet mener jeg også, at vi skal spørge os selv, om vi kan bruge ændringen af artikel
136 til at styrke den pakke om økonomisk styring, der drøftes i øjeblikket. Fru
Wortmann-Kool og andre ordførere har stillet seks ændringsforslag. I disse seks
ændringsforslag har vi imidlertid fortsat brug for grønt lys fra Rådet, for at Kommissionen
kan iværksætte procedurerne. Problemet kan også løses gennem artikel 136. Vi kunne
sige, at hvis artikel 136 – dvs. den permanente krisemekanisme – tages i anvendelse, vil
Kommissionen automatisk kunne starte denne procedure, og Rådet vil ikke kunne blokere
den med et omvendt kvalificeret flertal. Der er således et ægte automatisk aspekt af
sanktionerne. Det er en anden observation, som vi måske skal vende tilbage til i vores
udtalelse, hvilket jeg har fortalt hr. Brok og hr. Gualtieri, der er de to ordførere for vores
udvalg.

Jeg har en tredje og sidste bemærkning. Som ordførere skal hr. Brok og hr. Gualtieri forsøge
at indhente redegørelser og forsikringer fra Rådet – ikke om den aktuelle pakke, men om
alle de ting, der er blevet bekendtgjort i de seneste par dage: konkurrenceevnepagten, den
mellemstatslige metode, de mange lande, der er modstandere heraf etc. Indtil videre er
Rådet også delt i dette spørgsmål. Efter min mening skal Rådet forsikre os om, at det også
vil anvende fællesskabsmetoden i denne anden pakke om økonomisk styring. Hvorfor det?
Fordi den mellemstatslige metode ikke fungerer. Forestil Dem et øjeblik, at EU's
konkurrenceregler blev forvaltet af Rådet! Hvor mange gange ville der være blevet givet
bøder til virksomheder, der ikke overholdt konkurrencereglerne? En virksomhed eller et
privat selskab ville aldrig have fået en bøde på grund af manglende overholdelse af EU's
konkurrenceregler. Det samme gælder for disse regler, og derfor opfordrer jeg de to
ordførere til at forsøge at få en forsikring om, at fællesskabsmetoden også vil finde
anvendelse under den anden pakke om økonomisk styring.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg
mener, at det er klart, at Europa-Parlamentet forstår, hvorfor traktatændringen baseres på
den forenklede procedure. Der er tale om en nødsituation. Det er imidlertid også indlysende,
at Europa-Parlamentet ikke finder det rimeligt, at den procedure, der udløser
krisemekanismen, fører til, at fællesskabsmetoden fremover afsluttes, og at
Europa-Parlamentet og Kommissionen i hvert fald delvis udelukkes.

Jeg vil også gerne forklare grunden til vores meget kritiske holdning til det øgede
mellemstatslige samarbejde. Jeg tror, at stadig færre EU-borgere forstår, hvilke beslutninger
der træffes i den enkelte situation. Tyskerne er sat op mod grækerne, og grækerne er blevet
sat op mod tyskerne. Irerne mener, at de tyske banker bliver reddet på bekostning af dem.
Denne manglende forståelse af situationen har noget at gøre med, at Rådet er en sort kasse,
og at beslutningerne først træffes i sidste øjeblik.
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Vi har brug for mere gennemsigtighed på dette område. Ellers mister vi borgernes tillid
hurtigere, end vi kan forestille os. Derfor skal De være beredt, hvis De vil have os til at
anvende den forenklede procedure på dette tidspunkt for at styrke Parlamentets rolle som
borgernes repræsentanter i Rådet og Kommissionen, sådan som alle lovede inden
Lissabontraktatens ikrafttræden. Denne traktat og sagen om mere demokrati i Europa fik
ikke kun støtte fra Dem, hr. Barroso, men også fra medlemsstaternes magthavere. Nu vil
jeg gerne se det omsat til praksis.

Vi behøver bare se, hvad der sker i Grækenland i øjeblikket. Der er planer om at privatisere
strandene, så der kan betales renter og afdrag på Grækenlands gæld. Det repræsenterer en
afslutning på den hidtidige håndtering af krisen. En fuldstændig fokusering på en stram
økonomisk politik, som Tyskland er en varm fortaler for, vil skubbe disse lande med
budgetunderskud tættere på afgrundens rand. Vi skal vurdere, hvad der gøres. Vi er nødt
til at diskutere strukturen af denne krisepolitik og den såkaldte solidaritetspolitik. Hvordan
kan vi ellers sikre os, at der er en klar forståelse i Europa for, hvad der fortsat skal gøres
under denne krise

Jeg vil gerne sige én ting mere. Efter min mening skal vi være indstillet på at være solidariske
med andre lande i Europa. De midler, vi i øjeblikket råder over, er utilstrækkelige. I Bruxelles
blev det i dag besluttet at levere mere likviditet. Vi er snart nødt til at tale om det igen og
også om eurobonds. Hr. Verhofstadt har leveret den rette begrundelse herfor. Vi er imidlertid
også nødt til at drøfte, hvordan vores indtægtspolitik fremover skal se ud.

Jeg beklager, at jeg har overskredet min taletid. I sidste ende har vi imidlertid brug for mere
tid til denne forhandling, så vi kan nå frem til en konklusion og ikke blot indtage en defensiv
tilgang….

(Formanden fratog taleren ordet)

Ashley Fox,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg støtter denne traktatændring, og
min gruppe støtter den, fordi vi ønsker stabilitet i euroområdet. Skønt Det Forenede
Kongerige ikke er medlem af euroen – og forhåbentlig aldrig bliver det – har vi en
hævdvunden interesse i dens succes. Halvdelen af hele Det Forenede Kongeriges handel
foregår med landene i euroområdet. City of London er Europas finansielle hovedstad. Så
briterne ønsker euroområdet alt vel, og vi håber, at den foreslåede stabilitetsmekanisme
vil give støtte på kort til mellemlang sigt.

Jeg håber, at Europa-Parlamentet vil handle ansvarligt og godkende den ændring, som
Rådet har foreslået. Men hvis euroen skal overleve og blomstre på lang sigt, er det
nødvendigt med mere radikale ændringer. Hr. Barroso kan have nok så meget tilsyn og
opsyn og nok så megen økonomisk styring, men i bund og grund skal lande som
Grækenland, Irland og Portugal, hvis de ønsker at forblive i euroområdet, blive langt mere
konkurrencedygtige – lige så konkurrencedygtige som Tyskland, og det er her,
Kommissionen skal koncentrere indsatsen.

Lothar Bisky,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer!
Lissabontraktaten har kun eksisteret i kort tid. Nu skal den imidlertid ændres for anden
gang inden for nogle få måneder på grund af et angiveligt uopsætteligt spørgsmål. Følgelig
vil traktatændringen ikke følge den demokratiske proces, der er fastsat i Lissabontraktaten.
I stedet bliver den besluttet gennem den hurtige lovgivningsprocedure.

Vi har set, hvordan denne procedure blev brugt til at vedtage redningspakker på milliarder
af euro til bankerne uden om Parlamentet. Nu er Rådet atter under tidspres, og mange

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA160



regeringschefer ønsker at få den nye traktatændring gennemført ved hjælp af den angiveligt
gennemprøvede hurtige lovgivningsprocedure. Den Europæiske Venstrefløjs
Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre er modstandere af denne tilgang, der truer med at
blive en standardprocedure, og vi kræver, at traktatændringer håndteres ved hjælp af den
normale procedure – inklusive konventionen – der er fastsat i Lissabontraktaten.

William (The Earl of) Dartmouth,    for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne
starte fra nul. Det begyndte med ganske enkelt at være en toldunion, og så blev det til en
politisk union, men uden ordentlig demokratisk samtykke, og så blev det en monetær
union – i hvert fald en slags union, fordi 10 medlemsstater har været fornuftige nok til at
blive uden for – men nu har vi en gældsunion, og det er en gældsunion, der ganske enkelt
ikke fungerer.

Lad os se på rentesatsen for de tyske statsobligationer. Hvis den monetære union fungerede,
ville alle medlemmer af den monetære union, alle lande i euroområdet, kunne låne penge
til samme rente – til samme rente som nøgleindikatoren, den tyske statsobligation – men
det er slet ikke tilfældet. I øjeblikket betaler Portugal 4,8 % mere, Irland betaler 5,9 % mere,
og Grækenland betaler 8,25 % mere. Som hr. Gualtieri sagde, er det et afgørende øjeblik.

Jeg forventer ikke, at formanden for PPE-Gruppen, eller formanden for S&D-Gruppen –
der rystede på hovedet, da jeg talte – forstår den afgørende betydning heraf, men jeg tror,
at de meget snart er nødt til at forstå det. Deres problem, og det er mest Deres problem,
ville bedre kunne løses gennem et mellemstatsligt samarbejde. Økonomisk styring er en
fælde, og der er heller ikke noget mandat herfor. Ingen har nogensinde nævnt eller synes
at overveje nationens hårdt pressede skatteydere under forsøget på at konstruere dette
skrøbelige og tåbelige imperium.

Jeg vil atter minde Dem om, at der er 27 medlemsstater: 11 af dem er nettobidragydere,
og 16 er modtagere, og der er en San Andreas-forkastning mellem dem, der bidrager, og
dem, der ikke gør. Jeg formoder, at den tyske skatteyder ikke vil finde sig i denne dyre
forestilling ret meget længere.

I 1896 sagde William Jennings Bryan i en storslået tale om dobbeltmøntfod, at "I skal ikke
korsfæste menneskeheden på et kors af guld". Nu vil jeg indtrængende sige til Dem og mest
af alt til formanden for Kommissionen, der har gennemførelsesbeføjelserne: De skal ikke
korsfæste skatteyderne i Det Forenede Kongerige og resten af Europa på den fælles valutas
kors.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Hr. formand! Først vil jeg gerne tale om skandalen i form
af den såkaldt "forenklede" procedure – der i virkeligheden er forræderisk – til ændring af
traktaten.

Der er ingen ægte forhandling, og som sædvanlig ingen direkte høring af folket. Det er
imidlertid ikke et uskadeligt emne. Det handler om at gøre den europæiske finansielle
stabiliseringsfond permanent. Men hvad repræsenterer denne fond ud over muligheden
for at skabe europæisk gæld, som til sidst skal overtages af medlemsstaterne, der allerede
har for megen gæld, og som kunne finde sig forpligtet til at betale den europæiske gæld,
før de betaler deres egen gæld? På en måde er det Sapeur Camembers økonomiske politik.
Sapeur Camembers er hovedpersonen i en fransk tegneserie, og som soldat bliver han
beordret til at fylde et hul i kasernens gård, hvorved han skaber et nyt hul lige ved siden af
det første.
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Til gengæld for Tysklands deltagelse får vi tilladelse til en såkaldt konkurrenceevnepagt,
hvis detaljer ifølge en note fra den franske regerings generalsekretær for europæiske
anliggender ikke skulle offentliggøres. Faktisk er de alt for kendte. Det bliver en kur, der
omfatter ægte askese, tilsyn og en øget standardisering af budgetpolitikker.

Det handler om at udvide konvergensen, og jeg citerer, til alle politikker, der har indflydelse
på konkurrenceevnen, også selv om de i princippet falder ind under de nationale
kompetenceområder. Det handler kort sagt om at gennemføre alle de tyske politikker, som
hr. Sarkozy drømmer så meget om, i hele euroområdet. Der er intet acceptabelt over det,
ligesom der heller ikke er noget acceptabelt ved alternativet til et homogent europæisk
suverænt gældsmarked plus en stigning i EU-budgettet og indførelsen af en særlig skat til
at finansiere den. Vi skal gøre noget andet.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Først og fremmest vil jeg gerne
takke for indlæggene, og jeg vil i særdeleshed takke ordførerne, hr. Brok og hr. Gualtieri,
for deres kommentarer vedrørende betydningen af fællesskabsmetoden samt for deres
opmærksomhed på det, der kan blive en mellemstatslig tendens. Jeg kan kun takke dem
for denne opmærksomhed.

I denne konkrete sag skal vi være helt tydelige: Kommissionen har givet sin støtte til denne
revision, fordi vi mener, at den adresserer en udfordring vedrørende en kompetence, der
ikke var omhandlet i traktaten. Traktaten skabte ikke en permanent stabilitetsmekanisme.
Medlemsstaterne besluttede således enstemmigt at skabe en mekanisme og gøre det på
mellemstatslig basis. Det var en enstemmig beslutning blandt medlemsstaterne.

Jeg lagde ikke skjul på det faktum – og det har jeg sagt meget tydeligt – at jeg er med alle
dem, der ønsker at handle hurtigt på dette område. Et mellemstatsligt skridt kan
repræsentere fremskridt, men vi vil hellere gå hurtigere frem i et mellemstatsligt fremskridt.
Som bekendt er nogle af de store fremskridt for Europa i den europæiske integrations
historie startet med mellemstatslige initiativer – f.eks. Schengen eller området med sikkerhed
og retfærdighed. Spørgsmålet vedrørende politisk ansvarlighed var således følgende: Skal
vi eller skal vi ikke støtte noget, der ikke helt lever op til vores præferencer – dvs.
fællesskabsmetoden – men som ikke desto mindre indebærer en styrkelse af vores kollektive
mulighed for at håndtere udfordringer, der ikke eksplicit var omhandlet i traktaten? Vores
svar er et "ja". Jeg tror, at vi er nødt til at gå ind for dette. Derfor er Kommissionens udtalelse
positiv vedrørende denne reform af traktaten.

Jeg vil imidlertid helt åbent sige, at Kommissionen foretrækker fællesskabstilgangen.
Forresten er det den debat, som vi havde under udarbejdelsen af denne beslutning. Nogle
ønskede og foreslog sågar en ændring af artikel 122, hvilket ville afskaffe en kompetence,
der har eksisteret siden Romtraktaten. Jeg var personligt modstander heraf. Jeg mener
derfor, at vi kan sige, at vi nu kan udvikle denne nye kompetence sammen, selv om den
strengt taget ikke falder ind under fællesskabsmetoden. Samtidig siger vi imidlertid meget
tydeligt i vores udtalelse, at Kommissionen vil tage ethvert initiativ, det være sig
lovgivningsmæssigt eller andet, for at sikre konsistens mellem den fremtidige mekanisme
og EU's økonomiske styring i euroområdet i særdeleshed, samtidig med at den respekterer
de kompetencer, som traktaten har tildelt EU og dets institutioner. Det er en helt klar
holdning, og jeg vil gerne dele dette mål med Dem.

Under forhandlingen var der f.eks. nogen, der talte om modsætningsforhold eller forskelle
mellem en medlemsstat og de andre, mellem Det Forenede Kongerige og euroområdet. Jeg
bryder mig normalt ikke om at lave denne sondring, men der er nogle forskelle, hvor den
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primære i øvrigt er det faktum, at gælden i euroområdet er langt mindre end gælden i Det
Forenede Kongerige. Det Forenede Kongeriges gæld er langt større end euroområdets under
ét. Derfor er problemet i euroområdet – som nogle af talerne i øvrigt allerede har nævnt –
i virkeligheden et problem om relativ konkurrenceevne. Derfor forsøger vi nu at finde en
løsning for konkurrenceevne og konvergens – og jeg understreger konvergens – i EU.

Selv hvis nogle mennesker ikke er enige, bør vi bevæge os hen imod større konvergens i
euroområdet og i EU for dem, der ønsker at gå fremad, for nu er det ikke kun føderalisterne
eller integrationisterne, der ønsker mere konvergens i EU. Markederne efterspørger også
en sådan styring, og det skal vi lytte til. I dag beder markederne Europa om ikke bare at yde
et determineret forsvar for euroområdet, men også om at levere et tydeligere styringssystem.
Det er endvidere sandt, at fællesskabstilgangen normalt giver en større garanti end en
tilgang, der alt for ofte er afhængig af ledernes goodwill.

(Bifald)

Nu arbejder vi i denne retning med andre projekter, specielt projektet om konkurrenceevne
og konvergens, men det bliver en anden forhandling en anden dag. Under alle
omstændigheder mener jeg, at Kommissionen i denne sag har taget den rette holdning:
Den udtaler sig klart til fordel for denne begrænsede revision af traktaten, mens den beder
alle om at være mere opmærksomme på behovet for at undgå indførelsen af mekanismer,
der – som f.eks. hr. Brok har sagt – kunne skabe skel, fordi det er Fællesskabets institutioner,
der kan sikre EU som helhed betragtet, fordi Kommissionen træffer foranstaltninger for
euroområdet såvel som for de medlemsstater, der ikke er med i euroområdet.

Lad os derfor være opmærksomme på dette aspekt. Lad os ikke motiveret af behovet for
at håndtere presserende udfordringer stille spørgsmål, der kan skabe større problemer for
os i fremtiden. Lad os sikre en skrappere styring, samtidig med at vi sikrer EU under ét i
den ånd, der selvfølgelig skal være EU's ånd: solidaritetens og ansvarlighedens ånd.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Hr. formand, hr. Barroso! Den nødvendige traktatændring
og den institutionelle debat, vi afholder, viser begge, at nu, hvor Lissabontraktaten har
fungeret i lidt over et år, kan vi ikke længere løse de udfordringer, som verden giver os, ved
hjælp af traktaten i dens nuværende udformning. Det er netop det, som dagens forhandling
viser. På den anden side hører vi, at en videre debat om traktaten er utænkelig og nytteløs
i lyset af situationen i medlemsstaterne og specielt i Det Forenede Kongerige og Den
Tjekkiske Republik. Det er den konflikt, vi i øjeblikket befinder os i. Vi har brug for mere,
men vi får det ikke fra medlemsstaterne. Europa-Parlamentet skal komme med et svar.

Hvis vi lytter til det, som borgerne siger i dag, er det klart, at de er opmærksomme på, at
vi nu er nødt til at indføre traktatændringer. De stiller spørgsmål som: Hvordan skal vi få
markederne under kontrol i den nærmeste fremtid?. Derfor har vi brug for et stærkt Europa.

Vi skal imidlertid stille os selv et endnu vigtigere spørgsmål, nemlig: Hvad godt gør vores
europæiske projekt i sidste ende? I årtier har det haft ansvaret for fredsbevaring og for at
standse krige på vores kontinent. Her til morgen var jeg vært for en gruppe besøgende fra
en skole. For unge mennesker er krig gudskelov ikke længere aktuelt. De kan ikke forestille
sig, hvordan en krig er. I vores drøftelser rejser vi nu truslen om globalisering og forklarer,
at vi har brug for Europa til at holde den onde globalisering under kontrol, men det er et
negativt argument. Hvis vi vil vinde ikke blot folks sjæl, men også deres hjerte, skal vi tage
endnu et skridt i spørgsmålet om, hvad godt det europæiske projekt gør. Vi skal tale om
billederne og spørge os selv, hvad Europa udretter, og hvad dets opgave er.
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Når de magtfulde lande i verden samles inklusive USA, Japan, Europa, Brasilien, Indien
med flere, hvem rækker så hånden i vejret og spørger, om vi er tilstrækkeligt opmærksomme
på sociale spørgsmål? Kina gør det ikke. Det er vi nødt til selv at gøre. Hvem rækker hånden
op og siger, "Vi er nødt til at tænke på miljøspørgsmål"? Amerikanerne gør det ikke. Vi er
nødt til at sætte fokus på emnet. Hvem siger, "Vi ønsker at bevare fred i verden og sørge
for, at konflikter ikke udvikler sig til krige"? Det er vi nødt til at gøre med vores historiske
erfaring.

Hvis vi ser på Tunesien, er det klart, at befolkningen ønsker den samme model, som vi har
i Europa. Vi har en meget attraktiv livsform. Så når vi drøfter traktatspørgsmål og taler om
den måde, hvorpå vores kontinent fungerer, og det job vi skal gøre, skal vi se på det store
billede, så vi ikke kun vinder folks sjæl, men også deres hjerter til vores projekt. Så vil det
lykkes os at vinde accept til det på nationalt plan.

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

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Weber for at
acceptere mit spørgsmål, som kommissionsformand Barroso forhåbentlig også vil besvare,
da det primært er rettet til ham.

Jeg støtter hensigten bag traktatændringen. I lighed med flere andre bekymrer jeg mig over
mekanismen. Men ifølge den forenklede procedure skal alle 27 nationale parlamenter
indvilge i vedtagelsen af denne traktatændring.

De nationale parlamenter får seks måneder til at beslutte, hvad de kan gøre. Vi taler om at
vedtage en beslutning i marts, en rådsbeslutning, der blev truffet i december. Hvordan kan
det overhovedet være tilfældet? De er da nødt til at vente til juni med at træffe den
beslutning?

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Hr. formand! På den ene side er det vigtigt, at
medlemsstaterne har kontrol med traktaterne, og derfor skal ændringen finde sted på dette
plan. På den anden side står vi med et spørgsmål, der er implicit i mange af de spørgsmål,
jeg har forsøgt at tage op. Reflekterer vi nøje over dette, tager vi os tid nok, og får vi
tilstrækkelig med tid til at diskutere alt i detaljer? Eller er folkenes forventninger så høje og
presset på de globale udfordringer så store, at vi er nødt til at være hurtigere og handle
hurtigere? Derfor ser jeg ikke tidsspørgsmålet som et problem, men vi er nødt til at levere
svar. Det skal vi fokusere på.

Formanden.   – Næste taler på listen er hr. Martin Schulz, som har sendt mig et brev. Hvis
der er misforståelser om rækkefølgen på listen, kan jeg forklare det efter vores forhandling.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Hr. formand! Det er et brev, der er rettet til Dem personligt,
ikke til mødesalen.

Traktatændringer er altid komplicerede, selv de forenklede. Det, vi diskuterer her, viser, at
vi befinder os i en meget vanskelig situation. Udtrykket "forenklet procedure" dækker over
det faktum, at det er muligt for denne type af procedure at fejle. Den kan fejle her og andre
steder. Vi har hørt, at hvis den fejler, står vi i en meget vanskelig position. Vi er derfor nødt
til atter at spørge os selv, hvad vi kan gøre for, at den ikke fejler. Det er sandt, at man lytter
til os. Om det blot er ratifikationsproceduren eller hele europrojektet under ét, der fejler,
afhænger af stats- og regeringschefernes beslutning om at om at yde en sammenhængende
og forenet indsats. Der har allerede været fremsat mange velbegrundede bemærkninger i
denne henseende.
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Jeg vil gerne tilføje tre punkter af grundlæggende betydning. I dag, et år efter starten på
denne alvorlige krise, vil jeg gerne spørge Dem, hvad den eksterne værdi af vores valuta
er. Svaret på dette spørgsmål er 1,35 USD. Da euroen først blev indført, var det samme tal
1,17 USD. Nu er den nået op på 1,35 USD. Værdien af en international valuta bygger på
dens eksterne værdi. I det seneste år har euroens eksterne værdi været meget stabil. Euroens
interne struktur er imidlertid overhovedet ikke stabil. Det skyldes stats- og
regeringschefernes meget dobbelttydige holdning og dobbeltmoral.

Problemet er ikke, at Europa ikke kan handle sammenhængende. Instrumenterne findes
trods alt. Problemet er det, at landene i Europa ikke kan blive enige om en sammenhængende
procedure. Når vi siger, at Europa ikke kan blive enige, skal vi også tilføje "ikke os her". Det
er ikke Europa-Parlamentet eller Kommissionen. Det er regeringerne i de suveræne
medlemsstater, der har skabt et stærkt valutaområde, der kan træffe foranstaltninger udadtil,
men som ikke er klar til at skabe de nødvendige selvstændige interne instrumenter til at
skabe en stærk økonomisk og social politik og en stærk regeringspolitik ved siden af den
stærke valuta. Det er det afgørende punkt.

For det andet foregår alt, hvad der sker i Europa, inden for traktaternes rammer. Når der
sker noget inden for traktaterne, og vi ikke ønsker at skabe noget arbitrært uden for
traktaternes grænser, fordi nogle mennesker overvejer at gøre det, er det klart for
Europa-Parlamentet, at kerneinstitutionen for dette skal være den centrale institution inden
for rammerne af traktaterne, nemlig Kommissionen. Den demokratiske legitimitet af vores
handlinger på europæisk plan i direkte forhold til Europa-Parlamentet bestemmes af
Kommissionen. Derfor er det korrekt, hvad De har forklaret, og hvad ordførerne, hr. Brok
og hr. Gualtieri, har sagt.

Min pointe er den, at risikoen for Europa ligger i det faktum, at det er stærkt, når det handler
på en sammenhængende måde som verdens største økonomiske område med over 500 mio.
indbyggere, men hvis det tillader sig at blive brudt op i 27 individuelle dele, bliver det
irrelevant. Det blev beklageligvis klart under begivenhederne på den anden side af
Middelhavet. Hvis ikke Europa er konsekvent, har det ingen rolle at spille. Hvis det er
konsekvent, bliver det med dets sociale og økonomiske model motoren for den globale
økonomi og en indflydelsesrig partner på den internationale politiske scene.

Det spørgsmål, som vi diskuterer i forbindelse med denne forenklede procedure, handler
om, hvorvidt Europa har en fremtid, eller om det vil opløses i individuelle stater og blive
ligegyldigt og irrelevant. Det er dette punkt, vi drøfter.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Hr. formand! Uanset om vores forbindelse handler om den
fælles valuta, euroen, finder jeg det i alle EU-borgernes interesse, at euroen og euroområdet
udvikler sig stabilt, uanset om det er noget, vi bruger, da vores økonomier i meget høj grad
er indbyrdes forbundet.

Da Kommissionens formand beskrev den europæiske stabilitetsmekanisme, brugte han
ikke desto mindre ord som forbedret tilsyn, øget økonomisk koordination, koordination
af budgetpolitikker og harmonisering af socialpolitikker. Dette baner vejen for oprettelsen
af en fiskal union, og den økonomiske historie viser os, at en fiskal union aldrig overlever
længe uden oprettelsen af en politisk union. Den mindre ændring, vi diskuterer i dag, er
derfor en enorm ændring for EU's individuelle medlemsstater. EU gennemgår en politisk
forandring for fremtiden. Hr. Weber sagde, at EU-borgerne ønsker et stærkere Europa. Det
har vi hele tiden vidst her. Lad os spørge dem, for EU-borgerne har i årtier blot accepteret
og ikke besluttet, hvad der foregår i EU-institutionerne.
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Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Hr. formand! Der er forslag om en ny
stabilitetsmekanisme. Under valgkampagnen i Irland lover de partier, der formentlig
kommer til at danne den nye regering, en omfattende genforhandling af den eksisterende
spareplan mellem EU og IMF, som skal gøres mindre streng. Men der er udelukkende tale
om spekulationer, og det er uretfærdigt og antidemokratisk, at den irske befolkning bliver
bedt om at stemme om en tåge af formodninger.

Jeg ville bede hr. Barroso om som kommissionsformand ikke at blande sig i den irske
valgkamp, men om at forsvare det irske folks demokratiske ret til saglig information og
sandheden.

Kommissær Rehn sagde i går, at en genforhandling af aftalen mellem EU og IMF synes
mulig, men jeg har fire konkrete spørgsmål. For det første, er en genforhandling mulig
umiddelbart efter en ny regerings tiltrædelse i Irland og inden den nye mekanisme i 2013?
For det andet, vil det være ensbetydende med betydelige reduktioner i de barske renter, der
opkræves? For det tredje, vil de finansielle spekulanter blive tvunget til at bære deres egne
tab i stedet for at korsfæste det irske folk? For det fjerde, forstår han, at kun en
genforhandling, der ændrer nedskæringerne og giver store offentlige investeringer i job,
vil løse krisen i Irland, hvorimod strenghed og flere nedskæringer vil ødelægge vores
samfund?

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Hr. formand! Så står vi her igen. Det fejlslagne politiske
euro-projekt har fået os til at ændre Lissabontraktaten to gange i dens korte liv. Vi skal
selvfølgelig huske, at Lissabontraktaten blev tromlet igennem folkeafstemningen i Irland.
Det irske folk sagde nej, men man løj over for dem. De fik at vide, at deres økonomi ville
blive beskyttet, men de blev vildledt, og nu, som EU gør, når det støder på et problem,
træder det ikke et skridt tilbage for at spørge, hvad har vi gjort galt?. Nej, De ønsker
yderligere integration, og De vil have de små stater til at lide yderligere. De ønsker at straffe
dem, hvis de får yderligere problemer, hvilket så vil give dem flere problemer og gøre dem
mere udsat for Deres europæiske imperium.

Jeg vil gerne sige følgende til hr. Barroso: Ja, Det Forenede Kongerige har måske et
gældsproblem, men det hjælper ikke, at det skal redde lande fra euroområdet som f.eks.
Irland ud af deres vanskeligheder, da vi var nødt til at låne pengene til at gøre det i første
omgang.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Hr. formand! En traktatændring er ikke noget, vi skal tage
let på, specielt i betragtning af, at der lå et stort arbejde og lange forhandlinger bag
Lissabontraktaten. Derfor skal Europa-Parlamentet og Rådet være yderst beherskede i en
sådan ændring. Ændringen er nødvendig for at beskytte de svagere økonomier i
euroområdet. Man skal imidlertid også acceptere holdningerne hos de medlemsstater, der
ikke er med i eurosamarbejdet.

Denne traktatændring vil ikke løse problemerne med medlemsstaternes manglende evne
til at overholde deres aftaler i henhold til stabilitets- og vækstpagten. Den vil ikke løse de
underliggende problemer med enorme offentlige underskud eller gøre EU mere
konkurrencedygtigt på den globale scene. Den er blot en midlertidig løsning, der vil give
os mere tid til at bringe det individuelle euroområde og vores kollektive huse i orden.

De enkelte EU-medlemsstater er nødt til at se på deres egne politikker for offentlige udgifter
og beskatning og udtænke realistiske programmer for at genoplive vores økonomier. Skønt
det er nødvendigt at indsætte vores tekstlinje i en international aftale, er den ingen erstatning
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for ægte reformer og forsigtighed. Der er derfor behov for en ægte strategi for den globale
konkurrenceevne.

Maroš Šefčovič,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke
alle deltagerne i denne forhandling samt medlemmerne af Europa-Parlamentet for deres
tydelige støtte til en kommunitær tilgang, til et stærkt EU og til en passende rolle i den
fremtidige mekanisme, som vi drøfter i dag.

I vores udtalelse gjorde vi det klart, at vi fuldt ud støtter oprettelsen af en europæisk
stabiliseringsmekanisme og ser den som en meget vigtig del af mosaikken for et stærkere
og mere økonomisk velstående Europa. Vi arbejder for øget tilsyn med de finansielle
markeder og for bedre økonomisk styring med vores seks lovgivningsforslag. Vi startede
det første europæiske halvår med vores årlige vækstundersøgelse, og dette skulle være
sidste brik i puslespillet.

Jeg synes også, at vi med dette og med dagens forhandling og det, som sikkert bliver en
positiv beslutning i marts, udsender klare signaler til alle dem, der ikke tror på euroen. Hvis
man spiller imod euroen, taber man sine penge. Det er et meget vigtigt budskab at udsende.

Derfor bliver beslutningen om dette emne helt afgørende, men jeg ved, at det også er vigtigt
for Europa-Parlamentet, at vi fuldt ud respekterer EU's kompetencer samt
EU-institutionernes beføjelser og rolle. Selvfølgelig vil Kommissionen sørge for, at
EU-lovgivningen altid respekteres.

Som vi sagde i vores udtalelse, er Kommissionen også parat til at bruge sin ekspertise i
håndteringen af disse mekanismer, for jeg mener, at de bør være i fuld overensstemmelse
med forbedret økonomisk styring, specielt med hensyn til koordineringen og overvågningen
af økonomiske og finansielle politikker i medlemsstaterne og i særdeleshed blandt
euroområdets medlemmer.

Nogle af talerne har været optaget af, at vi ikke skal skabe et todelt Europa. Efter min mening
er Kommissionens holdning hertil også meget klar: Skønt det primære ansvar for euroen
fortsat ligger hos medlemmerne af euroområdet, er det helt klart, at enhver fremtidig
samarbejdsmekanisme skal være åben for andre, og at alt vores arbejde for at øge
konkurrenceevnen og konvergensen skal være for alle 27 medlemsstater.

Jeg mener derfor, at den igangværende proces, under hvilken de finansielle markeder også
spillede en rolle med hensyn til at fremskynde vores integration og vores samarbejde inden
for den økonomiske styring, skal hilses velkommen, da den bestemt styrker EU.

Jeg vil gerne takke specielt de to ordførere, hr. Brok og hr. Gualtieri, for deres tætte
samarbejde, for deres idéer, der er blevet fremlagt, og for de fortsatte høringer, som
Kommissionen har med de to ordførere. Jeg mener, at deres gode arbejde vil føre til en
betænkning, der bliver godkendt af Europa-Parlamentet i god tid, inden Det Europæiske
Råd træffer sin beslutning.

Min sidste bemærkning er til hr. Higgins fra Irland. Han nævnte med rette citatet fra
kommissær Rehn om, at der er indgået en aftale med Irland – ikke med regeringen, men
med Irland som land. Selvfølgelig forventer vi, at enhver kommende regering respekterer
denne aftale. Når det så er sagt, er det helt klart og indlysende, at Kommissionen er yderst
forstående over for Irlands aktuelle vanskeligheder, og at den vil gøre sit yderste for at
støtte en snarlig tilbagevenden til vækst i Irland.
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EU-institutionerne – det være sig EU, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank eller
IMF – har bidraget meget til at stabilisere situationen i Irland. Jeg er sikker på, at vi alle
sammen vil gøre vores yderste for også at skabe fornyet vækst og velstand i Irland.

FORSÆDE: GIANNI PITTELLA
Næstformand

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne forhandling har gjort det klart, at
Kommissionen er indstillet på at fortsætte ad den vej, som den først valgte med den
udemokratiske måde, hvorpå den sikrede en godkendelse af Lissabontraktaten. Man skal
huske, at EU's ledere efter den franske og den nederlandske forkastelse af den såkaldte
europæiske forfatning gjorde deres yderste for at undgå flere folkeafstemninger. Selv efter
den første forkastelse fra Irland lagde de maksimalt pres på for at få gennemført en ny
folkeafstemning efter et stykke tid.

Nu er der gået nogle måneder efter den nye traktats ikrafttræden, og her forsøger de endnu
en gang at ændre ting hurtigt og uden offentlig debat af frygt for reaktionerne fra borgerne
i de forskellige EU-medlemsstater og specielt fra dem, der lider under konsekvenserne af
stadig mere neoliberale politikker.

Nu ønsker de at benytte den såkaldte "forenklede procedure" for at skjule det faktum, at
de faktisk ændrer et vigtigt spørgsmål, der er forbundet med konstitutionalisering, med
henblik på at omdanne den europæiske fond for finansiel stabilitet til en permanent fond
med de ikke-accepterede betingelser, der er indeholdt i den såkaldte konkurrenceevnepagt
samt dens alvorlige konsekvenser for socialpolitikker: devaluering af lønninger og pensioner
samt en højere pensionsalder.

13. Det europæiske asylsystem efter den nylige afgørelse fra Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om det europæiske
asylsystem efter den nylige afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols afgørelse af den 21. januar i sagen om M.S.S. kontra
Grækenland og Belgien viste klart, at EU straks bør indføre et europæisk asylsystem, og at
vi skal hjælpe medlemsstaterne med at leve op til deres forpligtelse til at give en tilstrækkelig
international beskyttelse.

Kommissionen har altid sagt, at medlemsstaterne i deres anvendelse af den gældende
fællesskabsret – og Dublin-forordningen er et vigtigt element af den nuværende gældende
fællesskabsret om asyl – aldrig er fritaget for pligten til at sikre beskyttelse af grundlæggende
rettigheder. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gjorde opmærksom på dette
princip i sin afgørelse.

Afgørelsen påvirker ikke de underliggende principper vedrørende Dublin-systemets
funktion: at have et klart system til at identificere de ansvarlige medlemsstater, undersøge
en asylansøgning, sikre effektiv adgang til procedurerne for fastsættelse af flygtningestatus
samt forhindre misbrug af asylprocedurer i form af adskillige ansøgninger.
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Kommissionens evaluering af Dublin-systemet har imidlertid vist, at der er plads til
forbedring. Allerede i 2008 foreslog Kommissionen en revideret Dublin-forordning for at
afhjælpe de fundne huller. Denne revision skulle øge både beskyttelsesstandarderne for de
berørte asylansøgere samt effektiviteten af Dublin-systemet til gavn for medlemsstaterne.

Jeg glæder mig over Europa-Parlamentets stærke støtte til Kommissionens forslag, og jeg
opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at samarbejde om at finde et afbalanceret
kompromis, der kan føre til en forbedret Dublin 2-forordning.

Et sådant kompromis skal også omfatte en krisemekanisme, hvor man som en sidste udvej
kan udsætte overførsler i situationer, hvor der er et usædvanlig stort pres på asylsystemet.
Det vil give en fælles og omfattende løsning på sager, der i dag behandles skønsmæssigt,
og skabe større tillid og ægte støtte mellem Dublin-partnerne.

Kommissionen har været opmærksom på manglerne i det græske asylsystem, der er under
usædvanligt pres på grund af et stort antal blandede migrationsstrømme på dets område
og manglen på et velfungerende nationalt asylsystem. Vi har allerede truffet foranstaltninger
til at revidere dem.

Kommissionen indledte overtrædelsesprocedurer mod Grækenland i november 2009 og
stillede forbehold vedrørende forskellige bestemmelser i EU-lovgivningen. Grækenland
selv har forpligtet sig til at reformere sit asylsystem på basis af en handlingsplan, der blev
indsendt til Kommissionen i august sidste år med fastsættelse af øjeblikkelige og langsigtede
foranstaltninger. Siden da har der været en vigtig lovgivningsmæssig udvikling i Grækenland.

Samtidig gør Kommissionen en stor indsats for at hjælpe Grækenland sammen med
medlemsstaterne, UNHCR og EU-agenturerne. Denne støtte kombinerer en betydelig
finansiel og praktisk støtte til reformen af det nationale asylsystem, grænse- og
tilbagesendelsesforvaltningen samt en mere effektiv anvendelse af EU-midler til
migrationsforvaltning og et bedre samarbejde med nabolandene og specielt Tyrkiet.

Afslutningsvis vil jeg gerne minde om, at EU bygger på værdier som respekt for menneskelig
værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincipper og respekten for grundlæggende
rettigheder. Asyl er en af de menneskerettigheder, som EU er fuldt indstillet på at respektere
og fremme. Kommissionen går fuldt ud ind for at arbejde hen imod et fair, effektivt og
beskyttelsesorienteret fælles europæisk asylsystem. Det er den bedste måde, hvorpå man
i forening kan værne om menneskerettigheder som en af de vigtige søjler i området med
frihed, retfærdighed og sikkerhed.

Manfred Weber,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, fru Malmström! Asylpolitikken
er et yderst aktuelt emne, hvilket vi for nylig opdagede i Lampedusa og Grækenland. Det
er et emne, der berører Europas befolkning. Vi skal være stolte over, hvad vi har udrettet i
Europa inklusive vores fælles standarder, en ordentlig behandling af asylansøgninger samt
vores håndtering af børn og familier. Vi skal være stolte over alt dette. Europa er et område,
der tilbyder hjælp og partnerskab til forfulgte mennesker i hele verden. Den afgørende
faktor er imidlertid ikke, hvad vi nedfælder på papir i Parlamentets udvalg, i Kommissionen
og i Rådet, men hvad der faktisk sker i marken. Belgien og Grækenland er for nylig blevet
fordømt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for ikke at gennemføre og
overholde den gældende lovgivning. Det gør det klart, at håndhævelsesprocessen ikke
fungerer.

Jeg vil gerne bede Kommissionen om at gøre hurtigere fremskridt sideløbende med dens
eksisterende handlingsplaner. Vi skal være i stand til at indføre og gennemføre de vigtige
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standarder hurtigere i EU. I det særlige tilfælde med Grækenland vil jeg gerne pointere, at
vi har en grænse, der kan sikres fra begge sider. Jeg er skuffet over vores partner Tyrkiets
opførsel i denne henseende. Vi har underskrevet en tilbagetagelsesaftale med Tyrkiet, ifølge
hvilken landet skal gøre langt mindre, end det skulle have gjort som medlem af EU. Derfor
mener jeg, at vi bør forvente en større indsats fra Tyrkiets side på dette område.

Ingen bestrider vores solidaritetsfølelse. Vi vil yde praktisk hjælp i form af Den Europæiske
Flygtningefond og Frontex – både i tilfældet med Grækenland, hvor der allerede ydes hjælp,
og i tilfældet med Lampedusa i Italien. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved den europæiske
solidaritet. Der er større behov for den nu end nogensinde tidligere.

Stavros Lambrinidis,    for S&D-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Som domstolsafgørelsen
har vist, er vi alle fanget i Dublin II. Som resultat af den ulige ansvarsfordeling har
medlemsstaterne skændtes om, hvem der er skyldig, og klagerne er fløjet frem og tilbage
i årevis med ulykkelige flygtninge fanget i midten.

På det seneste er 90 % af alle immigranter og asylsøgere i Europa ankommet via Grækenland.
Med Algeriet er presset nu skiftet til Italien. Hvor længe vil visse parter fortsat insistere på
at lade som om, at det er et græsk, italiensk, maltesisk eller cypriotisk problem? Vores
grænser er de europæiske grænser. Vores udviklingspolitik og vores udenrigspolitik eller
snarere manglen herpå er europæiske problemer.

På det seneste har mit land gjort enorme fremskridt i retning af at forbedre asylsituationen
med solid hjælp fra Kommissionen. Det er tydeligvis ikke nok. Den nye Dublin-forordning
skal standse massetilbagesendingerne til den første medlemsstat. Der skal etableres en
rimelig grundlæggende solidaritet mellem medlemsstaterne. Det har Europa-Parlamentet
krævet. Tiden er inde til, at nogle medlemmer af Rådet holder op med at spille Pontius
Pilatus og vaske deres hænder.

Cecilia Wikström,    for ALDE-Gruppen. – (SV) Hr. formand! Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols afgørelse gør det klart, at Belgien og Grækenland har handlet
i strid med artikel 3 og artikel 13 i den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Begge lande er således skyldige
i umenneskelig og nedværdigende behandling af en afghansk asylansøger, da han blev
overført fra Belgien til Grækenland. Denne sag er desværre langt fra enestående. Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse danner imidlertid præcedens, og derfor
er den vigtig.

Som Parlamentets ordfører for revisionen af Dublin II-forordningen hilser jeg denne
afgørelse velkommen. Den viser tydeligt, at alle medlemsstater skal ophøre med at overføre
folk til Grækenland, mens situationen i landet er, som den er i dag. Den viser også, at der
er et behov for europæisk solidaritet. Hvis vi alvorligt talt ønsker at oprette et fælles
asylsystem inden 2012, skal vi dele ansvaret og hjælpe hinanden.

Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om denne afgørelse ændrer Kommissionens syn på
Dublin-systemet som en hjørnesten i det fælles asylsystem, og jeg vil gerne vide, om
Kommissionen har adgang til den statistik, der viser medlemsstaternes grundlag for deres
overførselsbeslutninger. Det er vigtigt, at vi undgår flere sager som denne.

Parlamentet har en klar holdning til Dublin-forordningen, og nu venter vi utålmodigt på
at kunne indlede forhandlingerne. Vores prioriteter er spørgsmålet om forvaring,
solidaritetsmekanismen, mindreåriges rettigheder og stærkere bestemmelser vedrørende
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retshåndhævelsesmidler. Jeg ser frem til et svar fra fru Malmström samt til en fortsættelse
af vores udmærkede samarbejde.

Judith Sargentini,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Spørgsmålet er, hvad vi
gør, nu hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har sagt, at vi ikke må sende
flere asylansøgere tilbage til Grækenland? Justitsministeren i mit hjemland, Nederlandene,
kom med et løsningsforslag. Han sagde, at vi vil gøre en meget hurtig indsats for at hjælpe
grækerne med at sikre en bedre overvågning af deres grænser og indføre et asylsystem, og
derefter kan vi blot sende Dublin-ansøgere tilbage til Grækenland. Det er selvfølgelig ikke
nogen løsning i sidste instans.

Alle partier fra hele det politiske spektrum her i Europa-Parlamentet har sagt, at vi skal
indføre en solidaritetsklausul i Dublin-systemet. Hvis ikke det sker, vil de sydlige lande
altid have det hårdere end mit eget land, der grænser op til Nordsøen, og som ikke anløbes
af mange flygtningebåde.

Af indstrømningen af immigranter til Lampedusa kan vi imidlertid se, at selv hvis man
arbejder meget hårdt for at overvåge sine grænser, skal man også være forberedt på uventede
begivenheder. Er kommissæren enig med Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
i, at Dublin-systemet nu hænger i laser, og hvornår kommer vi til at se fremskridt i retning
af en ændring af Dublin-systemet? Er De enig i, at man skal behandle andre, som man selv
ønsker at blive behandlet, og at de nordlige lande nu er nødt til at udvise solidaritet?

Jeg vil også gerne høre Deres mening om sidste uges domstolsafgørelse i Strasbourg, ifølge
hvilken antallet af Regel 39-sager, dvs. ansøgninger om udvisningsophævelser, steg med
4 000 % i fjor, fordi folk kan se, at Dublin-systemet bare ikke fungerer.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at de belgiske myndigheder ifølge den endelige afgørelse
i sagen mellem MSS (maritime støttetjenester) og de belgiske myndigheder var skyldige og
skulle betale den største finansielle fordring. De havde ikke levet op til deres forpligtelser.
Hvornår kan vi forvente ændringer i Dublin-systemet, så disse mennesker ikke længere
udsættes for umenneskelige forhold?

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

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand, fru Sargentini! Hvorfor hørte jeg Dem ikke
sige, at det er Tyrkiet, der opfører sig dårligt ved i første omgang at lade alle disse mennesker
komme ind i Tyrkiet? Hvorfor hørte jeg Dem ikke sige, at den overkomplicerede europæiske
asyllovgivning misbruges af så mange mennesker, af menneskesmuglere og lykkejægere,
udelukkende fordi den er for kompliceret? Hvorfor siger De ikke det?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Hr. formand! Mange tak for muligheden for at
besvare dette spørgsmål.

Efter min mening skal vi først se efter bjælken i vores eget øje. Europa har forkludret sit
eget asylsystem. Så længe vi gør det, og så længe vi ikke er villige til at hjælpe Grækenland
med at finde en endegyldig løsning på dets asylproblem og sørge for ensartede procedurer
til vurdering af, hvorvidt en person er ægte politisk flygtning eller ej, skal vi ikke kunne
give andre skylden herfor.

Jeg giver hr. Madlener ret i, at menneskesmuglere skal arresteres, og at Tyrkiet bør indføre
et anstændigt asylsystem, der anerkender politiske flygtninge, der ikke kommer fra EU,
men fra andre lande. Når det så er sagt, vil jeg først se efter bjælken i vores eget øje og
beskikke vores eget hus.
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Timothy Kirkhope,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige til
kommissæren, at vi helt klart har med et ødelagt system at gøre. Det står klart, at der er en
konflikt mellem de europæiske domstole og den europæiske lovgivning. Der er ikke længere
tale om en situation, hvor en lov gennemføres, men snarere fortolkes på en helt ny måde.

Efter min mening er EU bedst rustet til at håndtere immigrationsudfordringerne gennem
et nuanceret og ikke-diktatorisk system – ikke gennem mere harmoniseret europæisk
lovgivning eller de europæiske domstoles moralske domme, men i stedet gennem solidaritet,
samarbejde og god kommunikation blandt europæiske naboer.

Vi skal være opmærksomme på, at enhver byrde, der fjernes fra ét sted, ikke blot flyttes til
et andet sted. Selvfølgelig har vi en pligt over for andre EU-medlemsstater og over for
mennesker, der leder efter et mere sikkert og frit liv, men den nylige domstolsafgørelse
peger på større problemer i form af forholdet mellem de europæiske domstole, europæiske
lovgivere og medlemsstaterne samt deres kontrol med egne grænser.

Jeg vil gerne vide, hvordan Kommissionen forsøger at håndtere disse problemer på lang
sigt. Kan kommissæren berolige Europa-Parlamentet med, at vi ikke blot vender tilbage til
indførelsen af flere EU-love, der på et eller andet tidspunkt i fremtiden utvivlsomt selv vil
blive tilsidesat af en europæisk domstol, men i stedet fortælle os, hvordan vi effektivt kan
støtte Grækenland og andre medlemsstater, der i øjeblikket lider under sådanne byrder?

Cornelis de Jong,    for GUE/NGL-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Først og fremmest vil jeg
gerne takke kommissær Malmström. I sidste uge opfordrede hun med rette medlemsstaterne
til at træffe foranstaltninger vedrørende hele asylpakken. Der er ikke tale om en à la
carte-menu.

Det er den pludselige tilstrømning af tunesiske flygtninge et friskt bevis på. Italien har de
største problemer med at sørge for en ordentlig modtagelse og overholdelse af gældende
asylprocedurer. Hvis de øvrige medlemsstater fortsat blot står og kigger på, bliver det et
spørgsmål om tid, før Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol konkluderer, at
overførslen af asylansøgninger til Italien skal indstilles, sådan som den gjorde i Grækenlands
tilfælde.

Det er derfor i alles interesse, at vi udvikler en hasteprocedure inden for rammerne af
Dublin-systemet, sådan som Kommissionen har foreslået, og at vi hurtigt indfører bindende
aftaler om modtagelse samt en kvalitetsasylprocedure.

Jeg vil gerne vide, om kommissæren mener, at de relevante medlemmer af
Europa-Parlamentet kan være hende til yderligere hjælp med hensyn til at overtale
medlemsstaterne til omsider at træffe disse meget nødvendige foranstaltninger. Under alle
omstændigheder kan hun regne med mit engagement.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand! Nederlandene skal endnu en gang rydde op
efter Grækenlands rod! Først skulle hollandske skatteydere betale milliarder af euro for at
hjælpe dette næsten fallerede land, og nu belemres vi med 2 000 asylansøgere fra
Grækenland, som vi ikke har lov til at sende tilbage.

Nederlandene ønsker ikke disse asylansøgere. Nederlandene har lidt nok og lider fortsat
under masseimmigration og det fejlslagne multikulturelle eksperiment. Nederlandene
ønsker færre immigranter uden fremtidsudsigter, og Europa skal til at føre en strengere
immigrationspolitik. Ellers ender Europa med at blive Eurabien.
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Grækenland er imidlertid også et offer for dets dårlige nabo, Tyrkiet. Grækenland bør derfor
bygge en mur for at dæmme op for tyrkiske emigranter samt de emigranter, som Tyrkiet
lader rejse gennem sit territorium. Vi bør naturligvis straffe Tyrkiet for at give illegale
immigranter en passage til Grækenland.

Endelig burde den europæiske asyllovgivning være meget strammere. Lad os være ærlige:
99 % af asylansøgerne er faktisk slet ikke asylansøgere, men økonomiske lykkejægere, der
misbruger vores asyllove.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil fortsætte forhandlingen med
følgende hypotese: Der har været uroligheder i Middelhavslandene og de arabiske lande.
Vi ved, at mange indbyggere i disse lande håber på at finde en bedre skæbne i Europa. Det
er et faktum, og jeg frygter, at den hypotese, som jeg vil præsentere, også snart bliver et
faktum.

Borgerne forlader disse tredjelande til fordel for Europa. De ankommer til Lampedusa – vi
har set de problemer, der opstår der – eller forsøger at nå til Grækenland via Tyrkiet, idet
de udnytter muligheden for ikke at ansøge om et visum på basis af de aftaler, som mange
af disse tredjelande har med Tyrkiet. Andre tager til Malta, mens nogle sandsynligvis tager
til Portugal og Spanien. Så søger nogle af dem om asyl. Det siger sig selv, at Dublin II atter
vil finde anvendelse her. Vi ved, at skønt nogle asylansøgere derefter gør indsigelser mod
disse emner, så bliver der som hidtil afsagt domme af nationale domstole, inden vi
overhovedet når frem til en afgørelse fra De Europæiske Fællesskabers Domstol. Så lad os
ikke foregive noget andet.

Så er der dette tilfælde: Nogle arresteres og får ikke ret til asyl. De ved sikkert, at på basis
af den aftale, som Kommissionen netop har annonceret færdigforhandlet, skal vi – for at
kunne sende de personer, der kommer til EU via Tyrkiet, tilbage til Tyrkiet under
tilbagetagelse – vente to år på aftalens ikrafttræden plus tre år, der er overgangsperioden
for statsborgere fra tredjelande, hvilket giver fem år i alt. Med andre ord skal de personer,
der arresteres i den pågældende periode, med udgangspunkt i den aktuelle krise, vente
indtil 2016 eller 2017, før Tyrkiet kan tage dem tilbage.

Tillad mig at sige, at Europa med denne form for forvaltning ikke er sin opgave voksen i
øjeblikket.

Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Hr. formand! Jeg tror, at det altid er godt at minde os
selv om en række forpligtelser, og specielt den, vi indgik i oktober 2008 via den europæiske
pagt om indvandring og asyl, og ifølge hvilken tiden var inde til at tage nye initiativer til
at færdiggøre indførelsen af et fælles europæisk asylsystem og dermed tilbyde et højere
beskyttelsesniveau i EU.

Mere end to år efter dette løfte er Kommissionens forslag på forhandlingsbordet. Man kan
imidlertid ikke undgå at bemærke, at dette europæiske asylsystem og
harmoniseringsprocessen kæmper noget med at se dagens lys.

Efter min mening er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols nylige afgørelse et
vigtigt vendepunkt. Den sætter tydeligvis fokus på det græske asylsystems mangler, men
den udsender også et stærkt budskab i en tid, hvor Grækenland begynder at reformere sit
asylsystem, samtidig med at det tager andre typer af initiativer.

Bortset fra denne særlige situation rejser afgørelsen imidlertid generelt set tvivl om det
europæiske asylsystem som helhed betragtet, specielt vedrørende en af dets grundlæggende
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komponenter, Dublin-forordningen, og dets vigtigste forudsætning, der svarer til de
nationale asylsystemer i EU. Afgørelsen viser, hvordan det fælles europæiske asylsystem
paradoksalt nok har skabt en form for uretfærdighed for både asylansøgerne og
medlemsstaterne.

Efter denne afgørelse er der nu øjeblikkelig brug for klare foranstaltninger. Mens vi venter
på et driftsklart asylsystem i Grækenland, skal medlemsstaterne vente med at returnere
asylansøgere til Grækenland og anvende denne forordnings suverænitetsklausul, der giver
dem ret til at tage ansvaret for at undersøge en ansøgning.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse udsender også et signal til alle
berørte parter. Efter min mening bør afgørelsen tjene som katalysator i specielt
harmoniserings- og omskrivningsprocessen, for så vidt angår Dublin-forordningen.

Først og fremmest handler det naturligvis om den netop nævnte mekanisme til udsættelse
af overførsler, der foreslås af Kommissionen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols
afgørelse kaster nyt lys over denne mekanisme på den ene side og over inter-europæisk
solidaritet på den anden. Udsættelsen bør genstarte drøftelserne om behovet for føromtalte
udsættelsesmekanisme under veldefinerede betingelser.

For det andet skal udsættelsen bortset fra denne mekanisme også tjene som løftestang –
eller det håber jeg i det mindste at den vil – for under forhandlingerne at give støtte til de
øvrige ændringsforslag til forordningen fra Kommissionen samt til garantierne i bl.a. dette
instrument.

Endelig skal Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols udsættelse også lade os begynde
at tænke på den iboende sårbarhed i den situation, som asylansøgerne befinder sig i. Den
skal også gøre det nødvendigt at indføre en appelmekanisme for at udsætte overførslen af
asylansøgere, der er genstand for en overførselsbeslutning som følge af
Dublin-forordningens anvendelse.

I dag lyser mange af advarselslamperne rødt. De fortæller os, at tiden er inde til at reformere
denne forordning og oprette et ægte fælles asylsystem baseret på solidaritet og ansvarlighed.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Hr. formand, fru Malmström! Vi taler i dag om Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse. Den handler i sidste ende om Belgien,
men den berører alle EU's medlemsstater. Tyskland har også besluttet ikke længere at sende
asylansøgere tilbage til Grækenland.

Som en af mine kolleger har nævnt, skal vi spørge os selv, om vi ønsker at bygge mure
rundt omkring Europa, eller om vi ønsker at bevare og udvikle asylretten, hvilket jeg som
liberal er stærk tilhænger af. Det betyder imidlertid også, at vi skal give alle asylansøgere
muligheden for en velorganiseret proces. Vi skal erkende, at det er urimeligt og tegn på
manglende solidaritet, hvis vi lader landene mod syd bære hele byrden alene. På grund af
deres geografiske placering er disse lande blevet udsat for en større flygtningetilstrømning.
I Lampedusa sker det på grund af de aktuelle begivenheder i Tunesien. Det er imidlertid
også en vedvarende situation, som de lokale asylmyndigheder ikke kan håndtere.

Den nylige liberalisering med hensyn til Kosovo resulterede også i en enorm tilstrømning
af asylansøgere til Tyskland for bare nogle få uger siden. Vi havde også det problem, at vi
ikke fra starten kunne håndtere ansøgningerne ordentligt. Så hvis vi ønsker at bibeholde
denne asylret, skal vi først omstrukturere systemet for at sikre, at det tilbyder større
solidaritet i fremtiden. Dublin II kan ikke forsætte i sin nuværende form.
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Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Hr. formand, mine damer og herrer! Den afghanske
borger, der nævnes i Menneskerettighedsdomstolens afgørelse, var ikke indvandrer, han
misbrugte ikke systemet, og han var ikke offer for menneskesmugling. Han var heller ikke
omfattet af Genèvekonventionen, da han ikke var forfulgt. Han var asylansøger, så han
ville have fået subsidiær beskyttelse og international beskyttelse. Afgørelsen er derfor vigtig,
da den danner præcedens.

Hvor mange mennesker kan vente på afgørelser efter at have appelleret afviste
asylansøgninger? Hvor mange mennesker kan ansøge om kompensation på grund af
forsinkede retssager? Hvad ville der ske, hvis der var over 1 000 retsafgørelser fra
Menneskerettighedsdomstolen mod medlemsstaterne? Hvad ville der ske med Europas
omdømme?

Kan vi fortsat betragte os selv som forkæmpere for grundlæggende rettigheder, hvis vi
behandler asylansøgere, der flygter fra krige, værre, end hvis de var kriminelle?

Jeg vil sige til kommissæren, at asylansøgere kan vente på deres retssager i detentionscentre
– hvis de er flygtninge eller modtager subsidiær beskyttelse – i op til syv måneder uden
retsstilling under sagsbehandlingen. Er det humant?

Asylpakken har været fastkørt for længe, og det fælles asylsystem findes ikke, hr. Weber.
Alle medlemsstater har heller ikke samme procedurer. Der er mangel på solidaritet, hvilket
er årsagen til den aktuelle situation.

Den afghanske borger fik kompensation for ikke-økonomiske tab, ikke på grundlag af
Dublin-forordningen, men hvor stor kompensation kan der søges om på grund af
ikke-økonomiske tab af dem, der flygter fra krige, og som tilbringer flere år på at flytte
frem og tilbage mellem lejre? Vi er alle trætte af at tale om misbrug og menneskesmuglere.
Bliver det ikke sådan, at vi ønsker at se den anden vej og nægte eksistensen af en situation,
som vi gang på gang forsøger at fornægte? Dublin kan bestemt forbedres, men der er behov
for at gøre langt mere. Det haster, fru kommissær.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Hr. formand! EU-Domstolens afgørelse er ikke så meget
en fordømmelse af Belgien eller Grækenland som den er en fordømmelse af
Dublin-forordningen, for det var netop Dublin-forordningen, der tillod Belgien at føre en
afghaner tilbage til Grækenland. Det er ikke rimeligt. Det er ikke rimeligt, at grænselandene
på egen hånd løfter denne byrde, for grænselandene skal ærlig talt ikke optræde som
politibetjente eller grænsevagter for resten af EU-landene.

Derfor står det nu klart i kølvandet på EU-Domstolens afgørelse, at når et europæisk land
fører en asylansøger tilbage til et andet europæisk land, der er under et enormt pres, sker
det i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention.

Lande som Tyskland og Det Forenede Kongerige er allerede begyndt at erkende dette, og
de har indstillet overførslerne. Der er imidlertid brug for en øjeblikkelig ændring af
Dublin-forordningen.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Hr. formand! Jeg har behov for at tale under
dagens møde, fordi spørgsmålet om Cypern og vores immigrationsproblem, ikke er blevet
taget op.

Cypern er et lille land med en befolkning på en halv million, der oplever en daglig
tilstrømning af immigranter, der krydser den grønne linje fra de besatte områder. Der er
tale om 30-50 personer om dagen ud af en befolkning på en halv million.
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Vi har ingen detentionscentre til asylansøgere. Følgelig kan vi, hvis deres ansøgninger
afvises, i sidste ende ikke sende dem tilbage til det land, de kom fra. De kommer ind via de
besatte områder, de fleste ødelægger deres papirer, og de fleste af dem bliver på øen.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Hr. formand, fru Malmström! Vi har bestemt ikke brug
for mure til at løse asylproblemet. Der blev stillet forslag om at bygge en mur, hvilket har
fået mig til at bede om ordet. Alle, der siger noget sådant, har slet ingen forståelse for
europæiske værdier.

For os handler det alt sammen om at beskytte grundlæggende rettigheder og
menneskerettigheder. Vi kan ikke sige om mennesker, der er flygtet fra deres land, og som
har søgt om asyl i Europa af den ene eller den anden grund, og om folk, der frivilligt er
kravlet om bord i en overfyldt båd og har sat deres liv på spil, at vi vil sende disse mennesker
retur, inden de overhovedet er ankommet. Vi har brug for fornuftige og velfungerende
asylprocesser for disse mennesker. Vi kan ikke lade de sydeuropæiske lande, som disse
mennesker ankommer til, klare problemet alene. På dette punkt er jeg helt enig med min
kollega, fru Hirsch.

Fra et andet perspektiv er det forkert at sige, at vi ønsker, at alle disse mennesker skal blive
uden for Europa, og at vi ikke ønsker at modtage dem. Der finder demografiske ændringer
sted i Europa, og fremover har vi brug for integration og også for asylansøgere, der ønsker
at blive her. Det er ikke kun et spørgsmål om humanitet, men også om sund fornuft. Derfor
er vi nødt til hurtigt at finde løsninger på dette problem.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Ifølge Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols afgørelse er det græske asylsystem inhumant. Det er det,
fordi det kan tage op til fem år at nå frem til en endelig afgørelse. Procedurerne overalt i
Europa tager lang tid, fordi der lyves, papirer brændes eller forfalskes, beslutninger ignoreres,
og asylsystemet bliver ganske enkelt udnyttet og misbrugt. Det gælder specielt, hvor der
ikke er nogen reel grund til asyl, og hvor ansøgeren efter en årelang proces pludselig kræver
opholdstilladelse af humanitære grunde.

I lyset af det sammenbrudte EU-asylsystem skal vi omsider være ærlige og indrømme, at
EU ikke kan acceptere økonomiske immigranter fra hele verden, specielt ikke når det
samtidig bruger milliarder af euro på udviklingsbistand og demokratistøtte i de samme
lande, som disse mennesker kommer fra.

Endelig har vi brug for en klar definition på retten til asyl, der er tæt forbundet med
Genèvekonventionen, for at gøre en ende på den økonomiske immigration. Den skal også
indeholde en pligt fra asylansøgernes side til at samarbejde under proceduren. Det vil fjerne
retsgrundlaget for bedrag af humanitære grunde.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den gradvise
visumfritagelse på den ene side og den nylige stigning i migrantstrømme på den anden
betyder, at asylpakken allerede skal prioriteres i Rådet. Hvis initiativet får Kommissionens
støtte, vil det have den positive effekt, at det regulerer et vanskeligt spørgsmål og opstiller
en enhedsstrategi, der styrker den beslutning, vi forhandler om i dag, og gør det muligt at
undgå overførsler som dem, vi har drøftet i dag.

Vi går tydeligvis ind for beskyttelse af menneskerettigheder, skønt vi også forbinder dette
krav med en streng verifikation af krav. Til kommissæren vil jeg sige, at da situationen er
blevet uholdbar, er vi nu nødt til at begynde at lede efter et positivt sæt regler og en klar
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rammelovgivning. Det er et vigtigt skridt, som med Deres hjælp sikkert kan sendes til
vurdering hos Rådet inden for relativt kort tid.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Hr. formand! Mit spørgsmål bliver meget kort, da
forhandlingen har været meget kompakt, og da jeg har på fornemmelsen, at vi med
undtagelse af nogle ekstreme elementer deler den samme bekymring.

Jeg vil gerne spørge kommissæren, hvordan hun agter at bekæmpe den ikonoklastiske
tanke om at bygge en mur mellem Tyrkiet og Grækenland, skønt det kan forklares med
det meget stærke pres, som landet udsættes for, og skønt, som nogle kolleger har sagt,
betingelserne er særligt vanskelige for dem, der ender i detentionscentrene.

Skønt det står medlemsstaterne frit for at lave deres egne bygningsplaner – selv hvis det
drejer sig om en urealistisk løsning som opbygningen af en mur – er vi europæere særligt
implicerede, både cyklisk med det, der sker på øen Lampedusa og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols afgørelser, og strukturelt med situationen i landene mod
syd.

Tiden er derfor inde til snarest muligt at revidere Dublin-forordningen, så vi kan tage et
fælles ansvar for disse situationer over hele Europa og udvise solidaritet og en humanistisk
tilgang. Det kan vi kun gøre ved at konstruere en ægte europæisk asyllovgivning, hvilket
haster mere end nogensinde tidligere.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! De
værdier, som EU er baseret på – menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder – kan
ikke diskuteres. En domstolsafgørelse kræver øjeblikkelige overvejelser og en hurtig og
effektiv indsats. Denne afgørelse kræver udvikling, forklaring og gennemførelse af en
enhedsstrategi og et fælles engagement. Asylprocedurer skal håndteres øjeblikkeligt og på
bedst mulig vis.

Europa kan imidlertid ikke opgive de grænselande, der er nødt til at håndtere
nødmigrationer, der ikke kun påvirker dem selv, men også resten af Europa i udvidet
betydning. Grænselandene kan ikke alene afholde alle forpligtelser vedrørende de
omkostninger og den organisering, der kræves for at håndtere asylansøgninger, der ofte
er tidkrævende og skal vurderes omhyggeligt. Disse tidsrammer og grundige evalueringer
må ikke påvirke migranternes værdighed, som under alle omstændigheder altid skal
beskyttes.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke
alle bidragyderne. Denne afgørelse er yderst interessant, men den underminerer ikke
fuldstændig Dublin-systemet, som det tager sig ud i dag. Det er nogenlunde velfungerende,
og trods afgørelsen forpligter det allerede medlemsstaterne til at sikre respekten for de
grundlæggende rettigheder. Det påpeger ikke desto mindre nogle vigtige punkter, og derfor
er vi nødt til at reformere og forbedre Dublinkonventionen.

Derfor har Kommissionen foreslået forbedringer, og jeg er meget glad for at vide, at De
arbejder med dem, og at De også ser nødvendigheden af at have en form for indbygget
krisemekanisme. Vi støtter Dem fuldt ud i den henseende.

Vi skal også fremskynde vores arbejde med at oprette et fælles asylsystem. Det er de fleste
tilstedeværende enige i, og jeg er meget taknemlig for Deres indsats. Målet nås bedst ved
at fortsætte arbejdet, offentliggøre rapporterne og opfordre Rådet til at indlede
forhandlinger.
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Der er for mange forskelle mellem medlemsstaterne i dag, og det er ikke holdbart. I et fælles
EU med fælles værdier og en fælles anvendelse af internationale standarder og konventioner
er der ikke plads til sådanne forskelle. Folk skal behandles anstændigt. Vi er nødt til at
beskytte de mest sårbare. Vi skal have effektive systemer, så folk ikke tilbageholdes i
månedsvis og nogle gange årevis. Det er yderst smerteligt for individet, og det er også meget
dyrt for samfundet. Det er vi nødt til at forbedre, og jeg kan atter blot opfordre Dem og
Rådet til at fortsætte arbejdet.

Kommissionen gør meget for at hjælpe Grækenland. Den græske regering arbejder med
sin handlingsplan. Det er en meget ambitiøs plan, men det har stået klart fra begyndelsen,
at problemet ikke kan løses over en weekend. Der er tale om gamle problemer. Vi er der
for at støtte landet, og det faktum, at alle medlemsstater er involveret i Frontex-operationen,
samtidig med at de også har tilbudt forskellige former for hjælp – økonomisk bistand eller
teknisk ekspertise, tolke, administrativ hjælp – er et udtryk for ægte europæisk solidaritet.

Vi skal hjælpe Grækenland, fordi Grækenland er under et meget stort pres, hvilket også er
en europæisk udfordring. Selvfølgelig har Grækenland det største ansvar. Det har gjort
meget, men det skal gøre endnu mere. Jeg er ikke overbevist om, at et hegn eller en mur er
en løsning, fordi der er andre og langt vigtigere reformer. Vi arbejder også med EASO, der
er det nye asylstøttekontor i Valletta, og vi arbejder med UNHCR.

På det seneste har Tyrkiet været konstruktivt og samarbejdsvilligt. Vi har afsluttet
forhandlingerne om en tilbagetagelsesaftale efter otte år. Det vil medlemsstaterne
forhåbentlig acceptere, når vi har det næste Rådsmøde i næste uge.

Med hensyn til de tal, som fru Wikström spurgte til, viser de tal, jeg har for perioden 2009
og 2010, at medlemsstaterne sendte 16 328 anmodninger til Grækenland om at tage
migranter tilbage eller i forvaring. Heraf blev 12 638 (77 %) accepteret. Ikke desto mindre
gennemførte medlemsstaterne kun 2 251 af disse overførsler, hvilket svarer til lidt under
14 %.

Jeg vil gerne endnu en gang takke for Deres støtte til det arbejde, vi forsøger at udføre med
asylpakken. Retsakterne er på bordet. Lad os fortsat samarbejde – Kommissionen,
Parlamentet og Rådet – om at få det klaret hurtigst muligt, så vi omsider får et fælles
europæisk asylsystem.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

14. Øjeblikkelige EU-foranstaltninger til støtte for Italien og andre medlemsstater,
der udsættes for ekstraordinære migrationsstrømme (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt er forhandling om øjeblikkelige EU-foranstaltninger til støtte
for Italien og andre medlemsstater, der udsættes for ekstraordinære migrationsstrømme.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Tak for denne
forhandling på det helt rigtige tidspunkt om en situation, som vi bør rette hele vores
opmærksomhed mod.

Kommissionen følger situationen meget tæt, og Frontex har sendt to eksperter til stedet.
Det rapporteres, at omkring 5 500 tunesiske migranter har nået den italienske kyst de
seneste par dage, men antallet er faldet en smule det seneste døgn. Det er mest mænd i
30'erne, der ankommer, men der er også ankommet 34 kvinder og 108 børn. 27
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menneskesmuglere er blevet identificeret. Disse mennesker, der ankommer til de italienske
kyster, forårsager ekstraordinært stort tryk på Italiens modtagefaciliteter, især på Lampedusa.

Vi havde allerede første kontakt med det italienske indenrigsministerium i lørdags, og vi
har også modtaget en formel anmodning om EU-hjælp. Vi er klar til at hjælpe både Italien
og Tunesien. Det er en vigtig sag for hele EU, det er ikke kun et bilateralt spørgsmål. Selv
inden den seneste udvikling var Kommissionen sammen med Frontex begyndt at se på,
hvad der kan gøres på kort og mellemlang sigt. EU's fælles respons bør baseres på princippet
om EU-solidaritet mellem medlemsstaterne, og vi er indstillet på at hjælpe Italien.

Men vores tilgang bør også baseres på solidaritet med Tunesien og den demokratiske
overgang i landet. Det gav Lady Ashton også udtryk for, da hun besøgte de tunesiske
myndigheder i Tunis i går for at tilbyde dem politisk og økonomisk støtte.

For at hjælpe Italien under disse omstændigheder har vi lavet en omfattende liste over
konkrete foranstaltninger og hurtig økonomisk støtte. Økonomisk er vi klar til at mobilisere
ekstraordinær støtte under Den Europæiske Flygtningefond for 2011 ud over de midler,
der allerede er øremærket til Italien. Det skulle dække betalinger til indlogering, infrastruktur,
materiel bistand, lægehjælp, socialrådgivere, rådgivning i juridisk-administrative
asylprocedurer, retshjælp, sproglig hjælp mv.

Vi kan også ganske hurtigt mobilisere ressourcer fra EU's midler såsom Fonden for de Ydre
Grænser, og om nødvendigt kan Italien bede Det Europæiske Asylstøttekontor i Valetta
om at sende støttehold til de nationale myndigheder, der håndterer asylansøgningerne.

Hvad angår overvågningen af ydre grænser, kan der etableres en fælles Frontexoperation,
og jeg er i kontakt med Frontex. Jeg ved, at der foretages forberedelser på teknisk plan.

Som sædvanlig vil sådan en fælles forhandling afhænge af medlemsstaterne frivillige bidrag
af udstyr. Jeg opfordrer alle medlemsstater til at vise støtte. Men lad mig forsikre Dem om
en ting i forlængelse af den forhandling, vi havde for et øjeblik siden: På grund af den
anderledes natur af sø-/landgrænseoperationer og en anmodning til medlemsstaterne om
at deltage i en ny fælles operation vil dette ikke konkurrere med deres bidrag til den
operation, vi har i gang ved den græske landgrænse. Det er naturligvis også en prioritet.

Jeg vil gerne understrege, at vi må være særlig opmærksom på kategorier af sårbare personer,
der har behov for international beskyttelse. Der skal tages højde for deres behov, og de skal
have adgang til den særlige beskyttelse, de har ret til i henhold til national lov og EU-lov.

Takket være disse konkrete tiltag, jeg har nævnt, er vi klar til at mødes og tale med
repræsentanter for de italienske myndigheder for at aftale detaljerne i hvert af disse tiltag
og de næste skridt.

Det er klart, at der skal arbejdes videre på en strategi på mellemlang sigt. Særlig i forbindelse
med migrationsstrømme har vi behov for en kombination af effektiv grænseforvaltning
og en strategi til støtte for demokratisk og økonomisk overgang. På kort sigt må de tunesiske
myndigheder foretage effektiv patruljering af deres eget lands grænser til havs og langs
kysterne for at forhindre smuglere, menneskesmuglere og kriminelle, der er stukket af fra
fængsel, i at udnytte situationen. Det er også vigtigt, at Tunesien tager de personer tilbage,
som er nået frem til EU-medlemsstaters territorium og ikke har behov for international
beskyttelse.
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I forhold til en mere struktureret intervention må vi også se på muligheden for at målrette
EU-støtte bedre ved at fremme projekter, der kan støtte indtægts- og jobskabende aktiviteter
i Tunesiens forskellige regioner, og her mener jeg især landets sydlige dele.

Bredere betragtet må en sammenhængende tilgang til støtte for den politiske og økonomiske
udvikling i Tunesien omfatte muligheder for, at disse mennesker kan komme lovligt til
EU, og udveksling af varer, tjenesteydelser og knowhow.

Der blæser nye vinde over Middelhavet som følge af disse folkelige revolutioner. Disse
vinde kan bringe mange positive udviklinger med sig for Tunesien, andre lande og EU. Den
nuværende situation på Lampedusa må ikke underminere vores intention om at tilbyde
hjælp og støtte til disse opdukkende demokratier og den unge generation, der så engageret
og fredeligt har opnået grundlæggende politiske forandringer.

Simon Busuttil,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Den humanitære nødsituation i
Italien og især på øen Lampedusa – for det er, hvad det er, en humanitær nødsituation –
tvinger os til at handle med det samme.

Jeg foreslår fem skridt. For det første en veritabel Marshallplan for Tunesien og Egypten,
der yder konkret hjælp over hele linjen, i forventning om at de tunesiske myndigheder til
gengæld samarbejder fuldt ud om at forhindre yderligere ulovlig emigration over havet fra
deres kyster.

For det andet er der brug for øjeblikkelig iværksættelse af en Frontexmission i form af et
hurtigt grænseindsatshold. Så der er ikke kun brug for to eksperter fra Frontex, som
kommissæren foreslog, men en Frontexmission, der skal udsendes med det samme.

For det tredje må vi yde Italien håndgribelig hjælp med at tage imod de tusindvis af
mennesker, der er gået i land på Lampedusa. Helt ærligt forstår jeg ikke, hvordan
kommissæren kan sige, at Det Europæiske Asylstøttekontor vil sende sine eksperter, når
dette EU-kontor endnu ikke er funktionelt, så vi må gøre det på en anden måde.

For det fjerde må vi hjælpe med hjemsendelsen – øjeblikkelig hjemsendelse af folk, der
ikke opfylder kravene til asyl. De skal sendes tilbage til Tunesien, hvor de kommer fra.

Og endelig må vi huske, at traktaten indeholder artikel 80, som tydeligt slår fast, at vores
immigrationspolitik skal baseres på princippet om solidaritet og på rimelig ansvarsdeling.
Jeg synes, det er på høje tid, at Kommissionen gennemfører den artikel.

Juan Fernando López Aguilar,    for S&D-Gruppen. – (ES) Hr. formand, fru kommissær!
Jeg tror, at et stort flertal her i Parlamentet hilser de demokratiske bevægelser i
Middelhavslandene velkommen som en udfordring til den europæiske udenrigspolitik og
til dens forankring i visse værdier, men også, at mange af os ved, at disse bevægelser ikke
er ufarlige. De har humanitære konsekvenser og udsætter nabolande for indvandringspres.

Derfor er tiden inde til at minde om, at Lissabontraktaten er i kraft, og artikel 67, 77, 78,
stk. 3 og 80 fastlægger, som det netop blev nævnt, at delt solidaritet og ansvar gør det til
en europæisk udfordring. Det er ikke kun en delt, men en fælles udfordring, som derfor
påvirker de europæiske institutioner.

Tiden er inde til at sige, at intet land står alene. Tiden er inde til at sige, at dette ikke er et
problem for Italien på Lampedusa eller for Malta, Grækenland eller Spanien. Nej! Det er et
problem for de europæiske institutioner. Men tiden er også inde til at sige, at vi ikke taler
om Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre
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Grænser, som er et operationelt agentur, eller om Det Europæiske Asylstøttekontor, men
om det plan, hvor den politiske beslutningstagning foregår. Det indebærer at påpege, at
de nødvendige ressourcer må investeres i udviklingssamarbejde og i at hjælpe med disse
landes behov i forhold til at etablere og konsolidere demokratiet. Men de nødvendige
ressourcer skal også investeres i at hjælpe EU's medlemsstater med de udfordringer, det er
at yde primær pleje som følge af indvandringen og at forvalte de fælles grænser.

Derfor er tiden inde til at sige, at Lissabontraktaten indeholder et helt program, der skal
gennemføres, og at Parlamentet vil være der for at støtte arbejdet med at håndtere den
udfordring, der ligger foran os.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Jeg vil starte mit indlæg med en erklæring, som den italienske udenrigsminister
angiveligt fremsatte i går i Damaskus, hvor han sagde – hør her – at Syrien er et stabilt land,
hvor befolkningens ønske om moderniseringer er blevet opfyldt. Og for et par dage siden
fremsatte Italiens indenrigsminister en anden erklæring, hvor han overførte sine
ansvarsområder til Europa, som angiveligt har svigtet Italien "som sædvanlig", som han
tilføjede med et drillesygt glimt i øjet.

Men som sædvanlig er vi vidner til den sædvanlige bebrejdelse af Europa, når det er belejligt,
mens det blot gnavent bliver ignoreret, når Bruxelles misbilliger aftalen om hjemsendelse
af personer, der ankommer ad søvejen, hvilket er i strid med den humanitære folkeret og
beriger afrikanske diktatorer – hvoraf nogle for tiden er ved at blive væltet – og at man selv
i dag fortsætter med at sende milliarder til hr. Gaddafis Libyen eller nægter at modtage
10 mio. EUR i støtte, som Den Europæiske Flygtningefond tilbød den italienske regering,
men som Italien besluttede ikke at bruge, muligvis fordi de skulle have været brugt i
overensstemmelse med Europas gennemsigtige regler og ikke det italienske
civilbeskyttelsesagenturs interne kriterier.

Derfor tror jeg ikke, vi vil opnå noget ved at opføre os på denne måde og ved at udsende
disse erklæringer. Man har ikke lært noget af de sidste ugers begivenheder. Lampedusa
minder os om, at historien er stærkere end visse politiske spil, og man tyer til erklæringer,
der skaber illusioner. Det minder os om, at man ikke kan købe alt for penge, at Europa ikke
er noget, man kan ty til, når det passer i ens kram, men er et projekt, man må engagere sig
i dagligt, og hvorfra man må kræve rettigheder og solidaritet, men over for hvilket man
også må respektere de indgåede tilsagn.

Der er brug for fem ting, hvis migrationen skal reduceres på en varig og målbevidst måde,
nemlig demokrati, udvikling, respekt for folkeretten, europæisk solidaritet og frem for alt
et stop for den negative retorik.

Barbara Lochbihler,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Ved at begrænse emnet
for denne forhandling til støtte til Italien og andre medlemsstater begår vi endnu en gang
den fejl kun at fokusere på problemerne i landene ved Middelhavet. Der mangler hensyn
til de mennesker, der flygter over havet.

Hvis vi virkelig tager vores principper om beskyttelse af flygtninge alvorligt, må vi først
sikre os og om nødvendigt i hver enkelt sag kontrollere, hvilken situation disse mennesker
befinder sig i, og derefter garantere, at deres menneskerettigheder bliver beskyttet. Vi må
ikke tillade, at folk bliver afvist og vores grænser befæstet. Der henvises konstant til den
hjælp, som EU's grænseagentur Frontex kan tilbyde. Det er sandt, at det kunne være til
hjælp, hvis det ville rette sine aktiviteter mod at beskytte og redde flygtninge. Vi må ikke
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afvise både fulde af flygtninge, som vi har gjort førhen. Her i Parlamentet er vi i øjeblikket
ved at udarbejde et nyt mandat for Frontex, og jeg håber, at det lykkes os at komme igennem
med forbedringer, herunder større gennemsigtighed og specifikke krav om, at agenturet
skal handle i overensstemmelse med menneskerettighederne.

Vi er naturligvis også nødt til hurtigt at hjælpe Tunesien med at strukturere sin økonomi
på en sådan måde, at folket der får større tillid til, at de har en chance for at tjene til
anstændige leveforhold i deres eget land. Vi må gøre det muligt for Tunesien at opnå hurtig
og positiv økonomisk udvikling ved hjælp af samhandel med EU og subsidier til projekter
i landet. Det er en af de vigtigste forudsætninger for den demokratiske forvandling af
Tunesien.

Det er fuldstændig ufatteligt, at mange af EU's medlemsstater igen overlader det til landene
omkring Middelhavet at håndtere en uforudset flygtningestrøm. Opfordringen til at yde
en frivillig indsats for at hjælpe øer som Lampedusa og Malta er faldet for døve øren. Vi
må finde en bindende løsning, der pålægger stater i det centrale og nordlige EU at tage
imod flygtninge. Infrastrukturen er på plads. Det eneste, der mangler, er den politiske vilje
og solidaritetsfølelsen.

Rui Tavares,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Helt
ærligt, så kan vi ikke diskutere problemet med Lampedusa uden at huske på, at der i Tunesien
under præsident Ben Ali var en lov, der stadig ikke er ophævet, og som gør det ulovligt at
emigrere. Det betyder, at det ikke kun er et spørgsmål for Frontex, for det er trods alt
nødvendigt at sikre, at disse mennesker ikke bliver sendt tilbage blot for at ende i et tunesisk
fængsel, og det er nødvendigt at overtale den nye regering til at afskaffe denne lov.

Men frem for alt mener jeg, at det afslører en grundlæggende uvirkelighed i vores
indvandringspolitik, som afhænger af én person, og det er hverken fru Malmström eller
hr. Barroso, men hr. Gaddafi. Hvis hr. Gadaffi bliver væltet, hvilket jeg inderlig håber, han
bliver, hvad skal vi så gøre med vores primære buffer for indvandrere fra Nordafrika og
Afrika syd for Sahara?

Dette viser desuden, at vi i øjeblikket har en linje fra Marokko til Syrien, hvor hver eneste
af de 5 000 km er præget af en forøget humanitær fare, og at vi er nødt til at forberede os
på en flygtningekrise måske uden sidestykke i europæisk historie siden Ungarn i 1956.
Det indebærer en afslutning på den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med
genhusning, for vi kunne få flygtningelejre på Europas grænser, hvis en af disse revolutioner
ender skidt – hvilket vi håber, ikke vil ske – og én gang for alle sætte en stopper for den
europæiske asylpolitik og politikken om delt flytning af asylsøgere i landene i EU.

Fiorello Provera,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi må
straks komme med et politisk svar på denne nødsituation. Italien anmoder om følgende
akutte interventioner: 1) omdannelse af Frontex fra et koordinationsagentur til en operativ
struktur med egne folk og ressourcer, 2) gennemførelse af princippet om byrdefordeling,
3) brug af Europol til efterforskning af terroristers mulige infiltration og kriminel
organisering af menneskehandel og 4) afsætning af ressourcer til håndtering af
nødsituationen.

Under alle omstændigheder vil intet af dette afhjælpe de strukturelle årsager til
revolutionerne i Maghreb, som alle skyldes manglen på reelle politiske partier, fagforeninger,
foreninger, en fri presse og frem for alt den manglende respekt for menneskerettighederne.
Dybest set mangler de institutionelle værktøjer, der karakteriserer et ægte demokrati og
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giver folket en stemme. Uden dem bliver der ingen økonomisk udvikling, arbejdspladser,
stabilitet og sikkerhed for alle. Det er den reelle politiske udfordring, som Europa må se i
øjnene.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand! Vi har en konkret nødsituation i Europa.
Europa er i øjeblikket ved at blive oversvømmet af islamiske indvandrere fra
Barbareskstaterne i Nordafrika.

Titusindvis af lykkeriddere, hvoraf nogle er hærdede forbrydere eller sågar terrorister, er
allerede ankommet til Lampedusa, og hundredtusindvis står klar til at følge trop. Europas
grænse lader til at være hullet som en si. Italien beskytter ikke vores ydre grænse, og Frontex
er overvældet af begivenhederne.

Derfor vil jeg opfordre Rådet og den høje repræsentant, Baroness Ashton, til at indkalde
til et krisemøde i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, med henblik på at Rådet skal
iværksætte strenge foranstaltninger til at standse denne indvandringsbølge. Jeg vil også
råde premierminister Berlusconi til ikke at bede os om penge til at rydde op i hans rodebutik
eller hjælpe med at holde indvandrere ude af hans land. I stedet burde han bruge lidt mindre
tid som skørtejæger og i stedet komme i gang med at sende alle indvandrerne tilbage til
Afrika.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne starte med
at takke kommissæren for hendes hidtidige og kommende indsats for at håndtere denne
humanitære nødsituation. Men kommissæren ved lige så godt som jeg, at den virkelige
nødsituation ikke er den humanitære – den er kun en sideeffekt – men at Europa under
denne historiske opstand i hele Maghreb har fremstået utilstrækkeligt, det vil sige ude af
stand til at videreudvikle en strategi for Middelhavsområdet, hvilket det har forsøgt flere
gange, altid uden held. Lissabonprocessen er slået fejl, og Middelhavsunionen er slået
fuldstændig fejl.

Vi har ikke en ordentlig opfattelse af de virkelige problemer. Vi er nødt til at imødegå dem
sammen, men Rådet er ikke til stede i dag. Vi bad Rådet om at se på spørgsmålet om en
europæisk strategi, ikke primært for problemet med indvandring og ulovlig indvandring,
men for demokrati og frihed i hele Middelhavsområdet.

Da Sovjetblokken kollapsede, stod vi sammen og præsenterede praktiske løsninger, der
nemt håndterede problemet med tusinder af polakker, der ankom til vores gader, for vi
betragtede problemet med at integrere hele østblokken i Europa. Hvad Middelhavsområdet
angår, har vi i dag intet at byde på. I stedet må vi udarbejde en strategi, for uden den vil vi
ikke kunne levere svar. Vi sætter pris på Deres gode intentioner, og så stopper vi der.

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

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Hr. formand! Jeg kunne diskutere med Dem om
årsagerne til, at Europa ikke har reageret på sine indvandringsproblemer. I princippet ville
jeg sige, at det skyldes, at det har søgt et politimæssigt svar på et socialt, økonomisk og
politisk problem.

Men det, jeg vil spørge Dem om, vedrører det spørgsmål, som min kollega hr. Tavares
stillede. Er det efter Deres mening acceptabelt, at Frontex eller andre operationelle metoder
kan hjemsende tunesere, når tunesisk lovgivning stadig indeholder bestemmelser om, at
folk, der bliver hjemsendt, skal i fængsel? Alternativt, er det i første omgang nødvendigt
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at garantere en form for diplomatisk initiativ for at sikre, at loven bliver ophævet, så vi
efterfølgende kan drøfte andre former for instrumenter, f.eks. dem jeg netop nævnte?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Hr. formand! Tak for spørgsmålet. Jeg vil påpege, at for et par
dage siden, da jeg var i Tunesien med hr. Panzeri, formand for Delegationen for
Forbindelserne med Maghreblandene, bemærkede vi, at den midlertidige regering er i færd
med at foretage gennemgribende ændringer i retssystemet og i lovgivningen om hele dette
emne.

Baseret på den tillid, der eksisterer mellem Europa og det nye panorama, der tager form i
Tunesien, mener jeg, at vi kan tage de første skridt i retning af at løse de problemer, De
nævner.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL).   – (FR) Hr. formand! Ja, det er til den tredjesidste taler.
Jeg ville spørge min kollega om, hvorfor man mener, at folk på Lampedusa er islamister
og forbrydere, og om han har nogen konkret viden, der giver ham mulighed for at bekræfte
dette, eller om det faktisk udspringer af hans egen fantasi?

Barry Madlener (NI).   – (NL) Hr. formand! Det må da bestemt betragtes som almen viden,
at de mennesker fra Libyen, der ankommer dertil, for størstedelen er islamiske, og at der
er ganske mange forbrydere, endda terrorister, iblandt?

Det antager jeg, at alle her er klar over, og hvis De ikke var klar over det, må De være utrolig
naiv.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Det glæder os at have denne forhandling med Kommissionen om den nordafrikanske
migrationskrise. Vi har set disse mennesker ankomme til Lampedusa, der ikke har
faciliteterne til at modtage og identificere dem. Faktisk har den italienske regering nedlagt
det eksisterende modtagecenter og indskrænket faciliteterne der for nogen tid siden under
overskriften "Ingen indvandring" og derved forhindret Italien i at kunne tackle ulovlig
indvandring.

Vi ved, at dette problem berører Italien, men det berører også Europa. Der er behov for
betydelige økonomiske investeringer for at løse det inden for rammen af en koordineret
politik under overholdelse af internationale traktater og med garanti for, at flygtningene
beskyttes. Jeg vil bede kommissæren i sit svar redegøre præcist for, hvornår den italienske
regering bad Kommissionen om at gribe ind, for der har været en vis polemik, som De ved.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Mere end 5 000
indvandrere er ankommet til Italien i de sidste par timer, mens yderligere 100 000 er ved
at begive sig af sted til Italien, Frankrig og Tyskland. Den tunesiske justitsminister har
bekræftet, at omkring 11 000 fanger, terrorister og forbrydere gemmer sig blandt de
ulovlige indvandrere.

Jeg har stillet et hastespørgsmål til Kommissionen på forhånd for at få et svar fra Baroness
Ashton – som ganske ubegribeligt ikke er til stede her i dag – og Kommissionen accepterede
først at videresende det i dag, og kun fordi den blev tvunget op i et hjørne af Parlamentet
i går. Denne larmende tavshed er det tydeligste tegn på den mangel på karakter, som udvises
af Europa og dets regering, som endda er bange for at indtage et standpunkt, når den står
over for en humanitær krise, der rejser alvorlige humanitære og sikkerhedsmæssige
problemer.
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En halv time – længere er der ikke afsat til, at denne demokratiske institution kan forhandle
om en historisk omvæltning og dens konsekvenser for Europas befolkning. Hvad kan jeg
fortælle mine vælgere, som er bange? Hvad vil EU gøre i morgen – og jeg mener i morgen!
– for at håndtere denne forfærdelige situation?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Langt ude i
Middelhavet ligger der en fortabt ø ved navn Lampedusa. Tilbage i 2008 fik denne ø stor
omtale i medierne, fordi 40 000 flygtninge ankom dertil det år. Problemet blev senere løst
gennem en aftale – den såkaldte "venskabstraktat" – indgået mellem den italienske og den
libyske regering.

Nu står vi igen over for samme situation, men den er langt mere kompliceret denne gang.
Fred, stabilitet og nye regeringer i Tunesien og Egypten er drivkraften bag en storm, der
pisker Middelhavet op. Jeg er fra Sicilien, og i modsætning til mange medlemmer af
Parlamentet, som har haft ordet, har jeg besøgt det tidligere identificerings- og
udvisningscenter. Centret var til gavn dengang, men da venskabstraktaten blev indgået,
forsvandt dets eksistensberettigelse.

Hvad kan Kommissionen gøre, og hvad kan Frontex gøre? Vi så naturligvis alle gerne det
hurtige grænseindsatshold udsendt i praksis. Vi ønsker, at Frontex skal være et fleksibelt,
strømlinjet, velstruktureret agentur med egne økonomiske ressourcer, og hr. Busuttil og
jeg er ved at gennemgå dets mandat i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og
Indre Anliggender. Desuden har hr. Mauro bedt Rådet om at gøre noget med det samme
og at sætte sagen på sin dagsorden snarest muligt, eftersom det er en topprioritet, i
betragtning af at der også er begyndt at ankomme indvandrere fra Egypten.

Der er en reel fare for, at mange flygtninges værdighed og anstændighed vil lide under de
uundgåelige forsinkelser, selv om vi er sikre på, at fru Malmström endnu en gang vil sikre,
at hendes ord bliver godt modtaget.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den aktuelle
strøm af migranter er et alvorligt problem, og det er et europæisk problem. Det, der er brug
for, er imidlertid ikke klager, men effektivt samarbejde om at tackle den aktuelle krise på
en konstruktiv og fremadskuende måde. Vi må gribe til handling på to niveauer, og der
bliver brug for brede skuldre til at bære ansvaret.

Første niveau vedrører den øjeblikkelige situation. Der må stilles yderligere midler til
rådighed til håndtering af krisen. Vi må som minimum forberede en europæisk
rundbordsdrøftelse af muligheden for at fordele indvandrerne ligeligt blandt landene. Og
så må vi mødes med den midlertidige tunesiske regering for at forlange, at der stilles midler
og instrumenter til rådighed til at standse den igangværende udvandring.

Andet niveau er i højere grad direkte politisk. Det er fuldstændig afgørende at revidere
vores naboskabspolitikker radikalt. Der er brug for handling baseret på en fornyet politik
om økonomisk, finansielt og socialt samarbejde, en intelligent indvandringspolitik og
effektiv støtte til de økonomiske reformer og den demokratiske overgangsproces, der er i
gang i Tunesien.

Kun ved at iværksætte denne type handling vil vi kunne tackle og løse de problemer, Italien
og Europa nu står over for. Jeg er sikker på, at kommissæren er enig med os alle i, at det er
på høje tid at holde op med at snakke og begynde at gøre noget.
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Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Hr. formand! Selv om jeg ikke ønsker at
føre sammenligningen mellem terrorisme og indvandring for langt ud, har jeg bemærket,
at EU's aktiviteter desværre drives frem af nødsituationer såsom et alvorligt angreb eller
ankomsten af mange indvandrere som på Lampedusa i øjeblikket, hvor udvandringen af
tunesere til den italienske kyst kunne kulminere i en beretning om en forudsigelig død.

Håbets rejse kunne ende med at blive en forbandet rejse, og den vil tynge samvittigheden
hos alle os, som bevidner disse vedvarende, ukontrollerede tilstrømninger uden at sige
"nok er nok" med tilstrækkelig fasthed. Når det sker, vil vi slå forfærdet ud med armene,
men dagen efter har vi glemt det.

Europæerne har pligt og ret til at kende sandheden, som er, at Middelhavsstrategien ikke
fungerer, at den fælles indvandringspolitik vil fortsætte med at være en drøm, indtil de
europæiske lande giver tilsagn om at give Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det
Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) tilstrækkelige ressourcer til at fungere
effektivt.

Det koster ikke noget at tale, men vi er nødt til at handle. Mener De virkelig, at Frontex i
øjeblikket kan garantere sikkerheden ved EU's grænser? Det mener jeg ikke. Lad os håbe,
at befolkningerne i Egypten, Tunesien og andre lande i Maghreb ikke i store tal beslutter
at søge en bedre fremtid i Europa, men at de snarere gør det i deres egne lande, for det er,
hvad de har kæmpet for, og vi må hjælpe dem.

Derfor er der brug for solidaritet og ansvarlighed sammen med frem for alt sandheden,
når vi taler om en fælles europæisk indvandringspolitik, hvilket der mere end nogensinde
er brug for.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Europa har længe
været som Tornerose, når det handler om indvandring, og nu betaler vi prisen for den
spildte tid. Sagen er, at indvandring stadig ikke er en prioritet for EU eller for alle 27
medlemsstater, men det overlades ofte til grænselandene at bære byrden alene. Udviklingen
af en passende Euro-Middelhavs-strategi burde også være et fælles mål, men også i dette
tilfælde må vi indrømme, at Barcelonaprocessen faktisk aldrig er kommet i gang.

Disse emner er ubehagelige at tale om. Visse medlemsstater såsom Italien, Grækenland,
Malta og så videre er med rette nødt til at håndtere dem og er forpligtet af solidaritet, mens
de fleste medlemsstater står på sidelinjen som passive tilskuere og begrænser sig til at belære
de andre.

Der er altså meget, der skal gøres på den lovgivningsmæssige front i forhold til midler og
styrkelse af instrumenter – her taler jeg om Frontex – men det, der er størst behov for, er
politisk vilje. Netop det vil jeg afslutningsvis gerne takke fru Malmström og hele
Kommissionen for – for at minde den italienske regering om dens forpligtelse, hvilket blev
gentaget igen i dag, til at tackle den humanitære krise på Lampedusa.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg håber, at de hurtige udviklinger i
Nordafrika og Mellemøsten har rystet vores ubekymrede laden stå til i tillid til, at Europa
er så fremgangsrig og sikker, at det ikke behøver frygte nogen større sikkerhedsmæssig
udfordring.

Denne gang har tiden bare den dårlige vane ikke at stå stille, og det, der virker umuligt i
dag, bliver pludselig en realitet i morgen. Det problem, vi drøfter, er både teknisk og politisk.
I den forbindelse vil jeg henvise til, at EU med det voksende antal flygtninge fra Nordafrika
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efter de revolutionere udviklinger for nylig er fanget mellem sin offentlige støtte til dem
og den stille nødvendighed af at holde sine porte lukket.

Det eneste, jeg vil sige, er, at hvis vi skal bevare troværdigheden, skal løsningen på vores
tekniske problem, som rækker længere end penge og politi, være i overensstemmelse med
vores offentlige udtalelser. Derfor vil hårde foranstaltninger af den type, som visse
medlemmer for nylig har iværksat over for personer fra andre af EU's medlemsstater,
såfremt de vedtages, kun bringe EU i miskredit – denne gang ikke kun internt, men også
eksternt.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke
kommissæren for straks at være så villig og fremsynet i sine tilbud om hjælp til Italien, selv
om hjælpen i første omgang blev afvist af den italienske regering.

Kommissæren har med rette understreget behovet for at støtte Tunesien på dette stadie i
den demokratiske overgang. Men der er noget, der undrer mig, og jeg spørger Dem alle,
hvad der er sket med de penge, som Europa har hældt i Tunesien i alle disse år, og som det
stadig hælder i Libyen, der – som vi ved – er demokratiske regimer? Derfor er det nu
vidunderligt og fantastisk at heppe på denne opvågnen blandt det tunesiske folk, selv om
jeg spekulerer på, hvordan i alverden alle de penge nogensinde blev bevilget. Hvilken
konklusion ville vi drage, hvis libyerne vågnede i morgen? Ville vi endnu en gang have
troet, at vi havde finansieret demokratiske regimer, blot for dagen efter at indse, at vi havde
gennemført en katastrofal politik i stedet?

Jeg spørger mig selv, hvordan i alverden Europa har været tavs om denne demokratiske
opvågnen, mens kun USA har udvist stærkt lederskab i denne forbindelse.

Jeg vil gerne følge op på det, hr. Portas og hr. Tavares sagde. De påpegede ganske
ekstraordinært, at i lande som Tunesien betragtes emigration som en forbrydelse.

For det første angående alle de mennesker, der er ankommet til Lampedusa – og jeg vil
minde hr. Madlener om, at de ikke er libyere, men tunesere, selv om det næppe er vigtigt,
for der vil også snart ankomme libyere – hvem vil afgøre, om de er flygtninge eller ej i
betragtning af den ekstreme forvirring, der hersker i Tunesien i øjeblikket? Men frem for
alt, hvordan vil vi have det, hvis vi hjemsender disse mennesker i bevidstheden om, at de
bliver smidt i fængsel, så snart de ankommer?

Det er disse ting, jeg mener, vi burde overveje, og frem for alt må vi indse, at racistiske
politikker som dem, den italienske regering har indført, beklageligvis kun har medført
negative resultater.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi er kommissæren
taknemmelig for de tilsagn, der er givet, selv om det skal siges, at med alle de lønninger,
EU udbetaler rundt omkring i verden – med 136 diplomatiske missioner – kunne det måske
have indset tidligere, hvad der foregik. Faktisk blev situationen ikke engang forudset af
repræsentanter for Socialistisk Internationale, som den rare tunesiske diktator var medlem
af. Det var hans fantastiske samfundsmæssige og politiske administration af landet, der
førte til alt dette.

Vi vil gerne høre fra Kommissionen, hvorfor den ikke taler ligeud til os om at fordele disse
mennesker mellem de europæiske lande. Det er ikke rimeligt – som kyststaterne har sagt
længe – at dette problem kun påvirker de lande, der i Middelhavet har en søgrænse til
nordafrikanske lande. Det er en grundlæggende pointe, og det er også grundlæggende at
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huske, at Frontex har meget begrænsede ressourcer. Jeg har hørt, at der er blevet sendt to
eksperter af sted. Lampedusa er midt i en enorm krise, ikke mindst på humanitært plan,
og den skal håndteres af en taskforce i passende størrelse for at afhjælpe de fejltagelser og
svigt, der har fundet sted i den senere tid.

Situationen er yderst alvorlig, og den kan også blive værre ud fra et folkesundhedsmæssigt
synspunkt, eftersom Lampedusa måske allerede er begyndt at løbe tør for vand.

Formanden.   – Jeg vil overholde taletiderne meget nøje, ikke mindst fordi fru Malmström
skal forlade Parlamentet kl. 18.00. Hun skal have mulighed for at besvare Deres spørgsmål,
som ellers forbliver ubesvarede.

David Casa (PPE).   – (MT) Hr. formand! Vi har talt om denne tragedie, der har fundet sted
i Middelhavet, i årevis, men desværre har De ikke hørt efter. De har ignoreret det, fordi,
som andre har sagt før mig, det er en falsk solidaritet, der tales om, når det handler om
ulovlig indvandring til Europa.

Denne tragedie kan ses på Lampedusa i øjeblikket, og det er en alvorlig tragedie. Når
Lampedusa bliver overfyldt – hvilket øen allerede er – vil alle blive sendt til Italien, så
situationen i det mindste bliver mere udholdelig. Gud forbyde, at det samme antal var
ankommet til Malta, for så ville tragedien have været endnu større. Hvis man kommer til
Malta, har man intet andet valg end at blive der. Men Malta kan ikke blive større. Men
midlerne kan heller ikke bruges til at forvandle lille Malta til en kæmpe fængsel til alle disse
mennesker på øen.

Derfor er der behov for ægte tilsagn fra medlemsstaterne og større solidaritet, især fra de
nordeuropæiske lande, for som næstformanden for Parlamentet nævnte, kan vi ikke få øje
på nogen solidaritet hos andre EU-medlemsstater.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke
kommissæren for at bruge tid på Tunesien. Jeg havde faktisk foretrukket, at denne
forhandling havde haft et andet navn, nemlig: "Forhandling til støtte for Tunesien og andre
lande, der kæmper mod diktaturer og for menneskerettigheder".

I stedet gør vi det til en humanitær krise, at en af verdens stormagter, Italien, er nødt til at
tackle problemet med at tage imod 5 000 mennesker. Flygtningene er naturligvis et problem
for Lampedusa, selv om der er daglig færgeforbindelse til Sicilien, og der er også en lufthavn,
som kan bruges til at føre disse mennesker bort. Vi må indse, at det, vi drøfter i øjeblikket,
ikke er problemet med Frontex, eller hvordan man standser bådene, men at vi har at gøre
med mennesker, som vi har opfordret til at kæmpe for demokrati, og nu, hvor de så gør
det, skal vi være klar til at tage imod dem. Udstedelse af flere visa er én politik, som Italien
kunne benytte til at forsøge at hjælpe disse lande.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Hr. formand! Den sidste store tilstrømning af flygtninge,
der ligner det, vi nu ser som følge af revolutionen i Tunesien, var formentlig i 1989 efter
kommunismens sammenbrud. EU har intet lært af fortiden. Flygtningestrømmen har
overrasket det fuldstændig. Med ankomsten af alle disse mennesker, der ikke gider smøge
ærmerne op og genopbygge deres eget land, bliver Italien opfordret til ikke at sende de
tunesiske økonomiske migranter tilbage. Men det er lige præcis problemet. Så længe disse
mennesker ikke straks bliver sendt tilbage til deres hjemland uden repatrieringsstøtte, vil
vi blive ved med at blive overvældet af bølger af økonomiske migranter. Titusindvis af dem
venter allerede i nabolandene.
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Masseamnestier og generøse tilbud om at se igennem fingre med, at størstedelen af dem
blot er økonomiske migranter, har førhen blot ført til en ny tilstrømning af asylansøgere.
Hvis vi indfører kvoter for asylprocedurer i stedet for straks at sende migranterne tilbage,
skaber vi bare et incitament for lignende adfærd i fremtiden.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg
vil gerne takke kommissæren inderligt for denne forhandling, for det, hun har fortalt os,
for at have æret os ved sin tilstedeværelse og for de tilsagn, hun har givet, og som viser, i
hvor høj grad gensidig forståelse mellem Europa og Italien kan hjælpe mit land med at
håndtere krisen.

Jeg vil gerne ind på noget, hun sagde: "Der blæser nye vinde over Middelhavet". Det er
sandt. Det er frihedens og demokratiets vinde, der har en øjeblikkelig virkning, som Italien
bliver nødt til at håndtere. Når vinden tager til, er der nogen, der bygger mure, og andre
bygger vindmøller. I det sydlige Italien, Puglia, hvor hr. Baldassarre, hr. Mauro og jeg selv
kommer fra, har man bygget vindmøller i årtier. Det vil sige, at området har udviklet
metoder til modtagelse og har arbejdet hårdt på at sikre indvandreres værdighed og give
dem en rimelig og anstændig modtagelse. Men vi kan ikke gøre det hele alene. Det ville
være vidunderligt, hvis disse vindmøller, som vi har opført i årevis, kunne blive belønnet
i form af et opmærksomt og effektivt Europa, der hjælper os med at bygge dem.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Hr. formand! Det virker ironisk, at der kommer en bølge af
flygtninge, netop som de første tegn på frihed og demokrati er begyndt at dukke op i
Tunesien. Det er lidt svært at tro, at de faktisk ønsker at forlade landet.

Det lader til, at der finder store forandringer sted i hele Mellemøsten, og det er måske kun
et forvarsel om ting, der er i vente. Derfor synes jeg, det er godt, at Kommissionen tager
alle mulige skridt for at forberede sig. Nu skulle Kommissionen så også bevise, at den kan
få situationen under kontrol.

Alle Fællesskabets midler skal benyttes, vi er nødt til at hjælpe Tunesien, men det virker
uundgåeligt på mig under netop disse omstændigheder, hvor vi ser de første tegn på frihed
i Tunesien, at mange af disse mennesker vil vise sig ikke at være reelle flygtninge. Derfor
er det lige så uundgåeligt, at Kommissionen bør tilstræbe at sende et stort antal mennesker
tilbage til Tunesien netop for at statuere et eksempel for fremtiden, i betragtning af at det
er muligt, at flere flygtninge fra Mellemøsten vil følge efter.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Den
ekstraordinære strøm af indvandrere, der indtager den italienske kyst og dermed hele
Europa, må tilskynde os til langt om længe at udvikle en fælles tilgang til dette fænomen.
I den forbindelse er de igangværende drøftelser mellem de italienske myndigheder og
Kommissionen godt på vej til at levere et reaktion på den humanitære krise, vi har diskuteret.

Al respekt til hr. Crocetta, men jeg er nødt til at påpege, at problemet ikke så meget er de
5 000 mennesker, der er ankommet indtil nu, men det potentielt afgørende omfang af
omvæltningerne og de mange tusinde flere flygtninge, der kunne ankomme til vores kyster,
hvis vi udsender klare politiske budskaber. Vi er nødt til at tage hånd om situationen med
største hast. Krisen må overvindes, men derefter er der brug for en strukturel respons.

Vi må styrke Frontex' rolle for at gøre det mere operationelt og i stand til direkte at
administrere visse processer med at identificere flygtninge, kontrollere deres oprindelsesland
og organisere hjemsendelser. Vi må fremme Europols rolle for at forhindre potentielle
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terrorister og forbrydere i at slippe ind. Frem for alt må vi reagere hurtigt. Jeg synes,
Kommissionen har reageret fint, og jeg håber, at Rådet også vil gøre sin del.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne stille kommissæren et
spørgsmål, for der lader til at være en temmelig hysterisk stemning i Parlamentet her til
eftermiddag. Jeg vil gerne spørge Dem, om det er muligt at finde ud af, om de 5 000
personer, der er kommet til Lampedusa, faktisk er terrorister. Kan vi undersøge det? Det
burde ikke være så svært.

Det burde ikke være svært, for vi har tilstrækkelige sikkerhedstjenester til at finde ud af,
om det er sandt. 5 000. Vi taler om terrorister, men de ankommer i tusindvis i små både i
laser og pjalter.

Jeg vil gerne spørge, om det ikke ville være nemmere for Dem at aflægge Lampedusa et
humanitært besøg og forsøge at evaluere og se de tilstedeværende ressourcer, som hr.
Rinaldi omtaler, og som ikke er blevet anvendt i Italien?

Det ville også være en tur, der var umagen værd.

Det ville også være godt for Dem at tage til Tunesien, for dem, der er ankommet til
Lampedusa, stammer måske fra mineområder inde i landet, hvor hr. Ben Alis korruption
har kastet beboerne ud i fattigdom. Vi kunne hjælpe dem med regionaludvikling. Så ville
De måske kunne se de forandringer og udfordringer, man oplever i Tunesien, og De ville
kunne overvåge situationen og blive deres fortaler i Kommissionen.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
Næstformand

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Fru formand! Vi er tilskuere til en ny humanitær tragedie på
EU's dørtrin. Det er måske Lampedusa i dag, men vi kan forvente en endnu større
tilstrømning af indvandrere fra andre nordafrikanske lande.

Det siges, at omkring 600 indvandrere flygter hver måned alene fra Egypten til Israel.
Myndighederne kan ikke længere kontrollere situationen.

Der er brug for en hurtig og fælles indgriben. Vi må ikke reagere ved at lukke dørene og
ved at ligestille indvandrere med forbrydere. Det ville være en skændsel, hvis der faktisk
var nogen, der tænkte sådan i Europa, hvor den fri bevægelighed er en grundlæggende
rettighed og et symbol på frihed og lighed.

Vi medlemsstater må bære et fælles ansvar og dele den byrde, der påhviler Italien i dag. Vi
må mobilisere kræfter og finansielle ressourcer, for det her handler om menneskeliv.

Vores reaktion på begivenhederne i Tunesien og Egypten for nylig har været
usammenhængende og langsom. Lad os demonstrere vores troværdighed nu, og lad os
ikke forfalde til det yderste højres og de fremmedfjendske partiers antiindvandringsretorik.

Det er Italien, der har brug for konkret hjælp i dag. I morgen er det måske et andet land.
Der er brug for en hurtig reaktion nu.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Fru formand! Der er muligvis glimrende demokratiske
udviklinger undervejs i Nordafrika, men de medfører også forpligtelser for Europa.
Nordafrikas problemer kan ikke løses i Sydeuropa. På dette punkt står jeg skulder ved
skulder med mine italienske kolleger i Parlamentet.
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Jeg vil gerne spørge kommissæren, om der er nogen mulighed for at forkorte procedurerne,
indføre hastebehandling af ansøgningerne og sende dem, der ikke er reelle flygtning, tilbage
til Tunesien med det samme? For lige nu kan vi se store grupper af unge mænd, der sætter
kurs mod Syditalien. Der er sikkert mange økonomiske flygtninge blandt dem, og vi er
nødt til at separere de ægte flygtninge fra de økonomiske flygtninge.

Desuden er der naturligvis PR-problemet. Mange europæere har det indtryk, at en horde
af tunesere er på vej til Syditalien. Det er et PR-problem, ikke kun for Italien, men også for
EU. De væsentlige ting er altså hurtigere procedurer og bedre PR.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Fru formand, fru Malmström! Vi glæder os alle ligesom
Europas borgere over revolutionerne i Egypten og Tunesien og over, at værdier som frihed
og demokrati pludselig er kommet på dagsordenen. Billeder fra disse lande har domineret
medierne de sidste par dage. Men i to-tre dage har vi også set billeder af den strøm af
flygtninge og folk i både på tv og i aviserne. Vi må handle hurtigt for at sikre, at vi ikke
forpasser dette historiske øjeblik, og at det ikke kun er billederne af flygtninge, der fæstner
sig i vores hukommelse. Vi må huske, hvad disse lande rent faktisk har opnået.

Vi må forklare offentligheden, at selv om mange mennesker kommer hertil, vil størstedelen
rejse hjem, fordi de ikke har ret til asyl, som vi definerer det. Vi må naturligvis stille os selv
det spørgsmål, der ofte stilles om økonomiske migranter. Én ting er sikker. Hvis disse unge
mennesker ikke har nogen fremtidsudsigter, kommer de igen. Måske ikke de samme, men
konstante strømme af nye migranter. Derfor er vi nødt til at håndtere problemet nu.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Fru formand! Middelhavet er ved at gå op i røg. Det
er tydeligt, at indvandringen vil vokse. Som et civiliseret folk er vi nødt til at behandle alle
disse mennesker humant. Men vi må ikke overse, at de fleste indvandrere kommer fra
muslimske lande.

Ifølge den officielle rapport forventes det, at de muslimske befolkningsgrupper vil vokse
med 35 % fra 1,6 mia. til 2,2 mia. de næste 20 år. I dag er kun 2,7 % af Europas befolkning
muslimsk. Med denne tilstrømning og denne fødselsrate forventes det tal at vokse til 6 %
om 20 år. Så som De kan se, er en økonomisk og samfundsmæssig vending i Europas
virkemåde, i Europas kultur, på vej.

Derfor må vi se på sagen som EU og ikke lade det være op til medlemsstaterne at tackle
sagen på egen hånd.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Som kommissæren sagde, blæser der nye vinde i
Nordafrika. Det minder i nogen grad om, hvad der skete i Østeuropa for 20 år siden. Hvis
resultatet er det samme – etablering af demokratiske regimer – synes jeg, vi skal glæde os.
Ulempen er naturligvis, at vi i hvert fald på kort sigt vil have et flygtninge- og asylproblem,
især i Italien.

Eftersom Italien er medlem af EU, er det et problem for Italien, og det er et problem for
Europa. Løsningen skal være italiensk, og løsningen skal være europæisk. Vi kan ikke lukke
døren for flygtninge, men vi kan heller ikke åbne døren for alle flygtninge og asylansøgere
i verden. Så jeg tror, at løsningen virkelig ligger i den flerpunktsplan, som min kollega hr.
Busuttil har foreslået, ikke mindst for at sikre, at der finder hjemsendelse sted, når det er
på sin plads og sikkert, og naturligvis for at sende asylansøgere tilbage, som ikke har ret til
denne status i EU. Vi er nødt til at handle i solidaritet med Italien, og det kan vi også godt.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Fru formand! Som jeg ser det, er det et paneuropæisk
problem, vi drøfter. Vi må forstå, at Europa er nødt til at handle i en ånd af solidaritet og
enhed. I dag har vi et problem med Italien og med flygtninge fra Tunesien, men i morgen
kan det være fra Algeriet, Egypten eller måske Libyen, hvorfra tusinder allerede er kommet
over til os tidligere. Det er naturligvis et problem, at Rådet ikke er her. Rådet er ikke
interesseret i denne sag. Jeg er skuffet over, at Rådet ikke sidder her i dag og lytter til
Parlamentets forhandling. Efter min mening må vi arbejde sammen med Kommissionen
om at finde en løsning, der på den ene side er juridisk i orden, mens vi på den anden, som
min kollega hr. Kelly sagde, ikke bare kan acceptere alle de flygtninge, der kommer til
Europa fra Nordafrika. Det er bestemt ikke vores mål, og dem, der ikke har ret til politisk
asyl, må sendes tilbage til deres oprindelsesland.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Fru formand! Jeg vil gerne hilse kommissæren
velkommen og takke hende for at være her. I dag er problemet på Lampedusa. I morgen
er det på Malta og Kreta. Og vi kan lige så godt se i øjnene, at det i overmorgen vil være i
Milano og kort derefter i Bruxelles eller Paris.

Det er ikke et problem for vores partnerlande sydpå. Det er et europæisk problem. Der er
brug for solidaritet. Vi er også nødt til at styrke de midler og metoder, vi har til rådighed,
herunder Frontex, Europol og rekognoscering til havs. Men her efter otte år er det også
afgørende, at vi tager Dublin II op til grundigt eftersyn og om nødvendigt revision.

Cecilia Malmström,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Hvis hr. Busuttil havde
hørt efter, hvad jeg sagde i mine indledende bemærkninger, ville han have hørt, at jeg sagde
næsten alt, hvad han sagde i sit indlæg, men jeg skal med glæde gentage det. Vi er indstillede
på at bruge de midler, vi har til rådighed, til at hjælpe de italienske myndigheder med det
samme. Vi er i dialog med dem for at afklare, hvilken form for hjælp de har brug for. Italien
har stor erfaring med at håndtere forskellige typer katastrofer, men de har måske brug for
humanitær bistand til nødly, fødevarer og medicin, og de har måske også brug for hjælp
med screening, bistand og identifikation. Vi vil stille den hjælp til rådighed for dem, og det
drøfter vi med dem i øjeblikket.

Her er tale om et europæisk ansvarsområde, og derfor skal vi finde på europæiske løsninger.
Vi har medarbejdere fra Frontex på stedet, men vi undersøger også muligheden for – og vi
er klar til – at iværksætte en Frontexoperation på meget kort tid, men vi er naturligvis nødt
til at drøfte metoderne med Italien og med de andre lande, der måske vil bidrage. Det glæder
mig, at hr. Busuttil er ordfører for Frontex, så vi i fremtiden kan få et endnu mere
velfungerende Frontex med ændringer.

Hvis vi havde en Frontexoperation i tunesisk farvand, skulle vi naturligvis gøre det i
samarbejde med de tunesiske myndigheder. Så langt er vi ikke endnu. Vi opfordrer også
de tunesiske myndigheder til at tage de af deres statsborgere tilbage, som ikke har behov
for international beskyttelse. Vi ser på loven i den forbindelse, som hr. Tavares og andre
har været inde på. Vi håber naturligvis, at den nye demokratiske regering ikke vil have en
sådan lov. Hvert enkelt tilfælde skal undersøges for sig og gennemgås nøje. Vi er også villige
til at støtte de tunesiske myndigheder med råd, støtte til grænse- og politiforvaltning og
med træning, udstyr og midler.

Det Europæiske Asylstøttekontor er endnu ikke operationelt på Malta, men bestyrelsen
fungerer, og de har sagt, at de kan sende nationale team til Italien for at hjælpe, hvis de
ønsker det. Vi vil også drøfte det næste uge i Udenrigsrådet og på mødet i RIA-Rådet i næste
uge. Vi samarbejder med UNHCR for at bede dem hjælpe med identifikation af personer,
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der har behov for international beskyttelse, og hjælpe os med at foretage analyser for
fremtiden. Frontex er også involveret i at analysere hele regionen.

I Tunesien er situationen naturligvis, som de fleste af Dem har nævnt, meget
fortrøstningsfuld, og vi støtter alle den demokratiske udvikling der. Lady Ashton var der
i går for at gennemføre drøftelser med myndighederne. Vi er klar til at tilbyde dem støtte
med at gennemføre valg. Vi diskuterer forskellige måder at styrke andre former for støtte
på og udvikle og styrke deres demokratiske udvikling. Der kan ydes økonomisk støtte. Vi
diskuterer forskellige mobilitetsprogrammer, og vi er også nødt til at skabe flere muligheder
for, at folk kan komme lovligt til Europa. Der er også tale om en donorkonference.

Jeg er enig med hr. Mauro og andre, som har sagt, at vi naturligvis er nødt til at se på hele
regionen. Jeg tror, at mange var ganske overraskede, da Berlinmuren blev væltet. Vi stod
ikke klar med en handlingsplan oppe i ærmet. Denne situation er ikke helt den samme,
men det er klart, at folk, der beder om frihed og demokrati, er noget, vi skal støtte i EU. Vi
gennemgår planen for naboskabspolitikken, for begivenhederne har gjort det nødvendigt,
og vi ser på hele regionen – især Egypten, men også de andre lande – for at få mest muligt
ud af de forskellige instrumenter, midler og politikker, vi har til rådighed, og for at tilpasse
dem langt bedre til den seneste udvikling i regionen.

Jeg er sikker på, vi vil vende tilbage til emnet, for spørgsmålet er på dagsordenen, og der
vil det formentlig forblive, men jeg vil endnu en gang forsikre Dem om, at Kommissionen
følger udviklingen meget nøje. Vi er indstillede på at hjælpe Italien, Tunesien og andre
lande, der er påvirket af situationen.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Den italienske regerings opfordring til EU er et
af privilegierne ved medlemskab. Som mange af mine kolleger har påpeget, skal principperne
om solidaritet og rimelig fordeling af ansvarsområderne som fastlagt i traktaterne anvendes
i praksis. Den vanskelige situation, som Italien står over for i øjeblikket, hører under
europæisk kompetence, som fru Malmström antydede. De europæiske institutioners
langsomme reaktion er ikke i tråd med begivenhedernes særdeles hurtige udvikling i landene
i Nordafrika.

Italien, især den sydlige del af landet, er Europas første grænsepunkt i Middelhavet, og
landet må håndtere et antal ankomne, man kan forestille sig, men ikke planlægge for. Det,
vi oplever, viser, hvor alvorligt det er, at vi har forladt Barcelonaprocessen. EU er nødt til
at tage sin strategi for Middelhavet op til fornyet overvejelse og igen gøre den til en af sine
hovedprioriteter. Den kortsigtede respons i form af økonomisk støtte og ekstraordinær
interventionsforanstaltninger vil hjælpe, men det er ikke nok. Den demokratiske
forandringsproces, der spreder sig gennem landene på Middelhavets modsatte kyst, skal
besvares med mellem- og langsigtede initiativer, der kan tackle de sociale og økonomiske
spørgsmål.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Dagens forhandling er særlig vigtig. Faktisk har man
registreret, at over 4 000 flygtninge fra nærliggende Tunesien er gået i land på øen
Lampedusa alene i de sidste fire dage. En krise for den offentlige sundhed af hidtil uset
omfang er altså under udvikling. Man skal også huske, at de lokale myndigheder tackler
krisen uden de tilstrækkelige ressourcer og faciliteter, som situationen kræver.
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Italien henvendte sig straks til EU for at anmode om hurtig handling. Men mens jeg stærkt
støtter denne anmodning om hjælp, vil jeg understrege, at de tilsagn, Frontex – det
europæiske agentur, der har til opgave at tackle ankomster i Middelhavet – har givet, er
værdifulde, men utilstrækkelige i forhold til at håndtere de ulovlige tunesiske indvandrere,
der ankommer. Under det korte møde i februar gav jeg udtryk for min bekymring over
forværringen at situationen i landene i Nordafrika og de følger, dette havde for Europa. Jeg
vil understrege det igen her i Parlamentet, at EU må engagere sig mere i en effektiv fælles
indvandringspolitik, der vil sætte EU i stand til at håndtere ulovlig indvandring og frem for
alt hjælpe de lande såsom Italien, der er mere direkte udsat for strømmen af indvandrere.

Dominique Baudis (PPE),    skriftlig. – (FR) Tusinder af migranters pludselige ankomst til
den lille italienske ø Lampedusa er en ekstraordinær begivenhed. Men denne begivenhed
stiller os over for et problem, som vedrører alle europæere. Lige nu er det vigtigt, at den
europæiske solidaritet fungerer ordentligt. Jeg er enig med kommissærens opfordring til
medlemsstaterne om at yde akut støtte til Italien, både i form af varer og økonomiske
midler. I denne type situationer er de lande, som migranterne ankommer til, ikke deres
endelige destinationer. Ofte er modtagelsescentrene forældede, og der opstår nogle gange
alvorlige spændinger i de områder, hvor migranterne modtages. Vi har allerede passeret
nogle væsentlige milepæle i kampen mod ulovlig indvandring og i forhold til at regulere
strømmene. Men i en union, hvor de interne grænser praktisk taget er forsvundet, må
Europa på længere sigt give sig selv muligheder for at opnå sine ambitioner. Det må udvikle
en reel indvandringspolitik, igangsætte en konstruktiv dialog med oprindelseslandene og
styrke Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre
Grænser (Frontex) i dets missioner.

15. Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Oomen-Ruijten for Udvalget
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige
pensionssystemer i Europa (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    ordfører. – (NL) Fru formand! Lad mig starte forhandlingen med at
takke mine kolleger for det behagelige og udbytterige samarbejde. Jeg vil også gerne takke
rådgiverne i de parlamentariske sekretariater og naturligvis vores egne medarbejdere.

Det var ikke nemt at håndtere så mange ændringsforslag. Men jeg synes stadig, det har
været en succes, for nu kan vi præsentere noget konkret som svar på grønbogen. En sikker,
tilstrækkelig og bæredygtig pension, hvilket er den garanti, Europas borgere ønsker. Men
så enkelt er det ikke, for pensioner er og vil altid være medlemsstaternes ansvar.

Men det betyder ikke, at vi ikke har lov til at give udtryk for vores holdninger eller fremlægge
forslag gennem den åbne koordineringsmetode, hvilket kan nødvendiggøre en revision.

Pensionssystemers bæredygtighed er truet, fordi tendensen går i retning af en omvendt
befolkningspyramide. Vi har flere ældre, pensionister lever længere, og dermed bliver der
færre mennesker til at betale pensionerne. De løbende finansierede systemer fra den første
søjle er perfekt udtryk for solidaritet mellem generationerne, og de vil også i fremtiden
være de vigtigste.

Men oven på den yngre generations byrde er der unægtelig også pres på kollektive budgetter,
hvilket igen har konsekvenser for stabilitetspagten, uanset om vi kan lide det eller ej.
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Medlemsstaterne hæver deres pensionsaldre. Jeg forkaster forslagene om indeksregulering
på europæisk plan af pensioner i forhold til forøget forventet levealder. Det gør jeg på
grund af store forskelle i den forventede levealder fra medlemsstat til medlemsstat, og fordi
det efter min mening ikke ville være socialt ansvarligt, selv om vi kunne indeksregulere de
to tal.

Men det, vi har fundet, er, at vi alle må bevæge os i retning af en højere pensionsalder, og
den proces skal foregå på medlemsstatsplan sammen med arbejdsmarkedets parter.

Der er også en anden side af denne mønt – og jeg kan se, at jeg har Elisabeths
opmærksomhed – nemlig at vi må sikre, at de ældre forbliver på arbejdsmarkedet. Det
betyder altså, at vi skal rette en større indsats mod fleksible karriereordninger og
pensionsordninger, og at vi skal forbedre og tilpasse forholdene, hvis de ældre skal kunne
fortsætte med at arbejde.

De medlemsstater, der har baseret deres pensionssystemer på anden søjle, har sparet op,
ofte gennem fælles medarbejder-/arbejdsgiverbetalte ordninger, og i nogle tilfælde i de nye
medlemsstater gennem blandede ordninger. Midlerne er anbragt i opsparingsfonde eller
pensionsfonde, eller de fremgår af selskabernes balance. Systemet med løbende indbetaling
og opsparing er under mindre pres end de offentlige finanser, men også her udgør den
voksende forventede levealder et problem.

Oven i købet er der så finanskrisen, dårlige afkast fra obligations- og aktiemarkederne og
lave renter, der lægger pres på garanterede forventede pensionsudbetalinger.

Det svar, som Kommissionen er ved at udarbejde, lyder som følger: Anvendelse af mere
stringente solvenskrav er – og jeg siger det nu igen – ikke det rette svar. Godt tilsyn: ja! Men
det, vi har brug for først, inden vi vedtager nogen love, er en tilbundsgående
konsekvensanalyse af, hvordan det vil påvirke solvensen.

I den forbindelse vil jeg også henvise til drøftelserne om derivater. Man kan ikke uden
videre knytte derivater og pensionsfonde sammen. I pensionsfonde bruges derivater til at
afdække risici. Altså ikke til spekulation. Så også her må Kommissionen se sig for, før den
kaster sig ud i noget.

Lad os gå videre til tredje søjle. Jeg synes, vi skal undlade at nære urealistiske forventninger.
Man kan kun bruge individuelle opsparingsmuligheder, hvis man også har pengene. Det,
vi derimod ønsker, er at skabe større opmærksomhed, og man får større opmærksomhed,
når folk bliver informeret om deres pension, så vi har også brug for et sporingssystem.

EU's indre marked indgår ikke i tredje søjle, så det er vi også nødt til at gøre noget ved.

Lad mig runde af med to afsluttende bemærkninger. Vi kan ikke opnå tilstrækkelighed på
europæisk plan. Det må medlemsstaterne klare. Hvad overdragelighed angår, kan et åbent
arbejdsmarked efter min mening kun fungere med mere fri pendling, der ikke stiller
lønmodtagere, der benytter den ret, dårligere. Men der har vi også brug for overdragelighed,
men med en tilpasningsperiode, så der er brug for nye kontrakter og derefter en
konsekvensvurdering.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Grønbogen om pensioner,
som vi udgav sidste sommer, satte gang i en meget nødvendig debat om fremtiden for
pensioner i Europa. Den førte til over 100 møder og konferencer med interessenter, og vi
modtog næsten 1 700 svar.
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Grønbogen skitserer de centrale udfordringer, som EU står over for på dette område, og
stiller 14 spørgsmål om, hvordan en indsats på EU-plan kunne hjælpe medlemsstaterne
med at sikre, at pensioner er sikre, tilstrækkelige og bæredygtige, samtidig med at
subsidiaritetsprincippet respekteres fuldt ud. Grønbogen anlægger en holistisk tilgang,
fordi mine kommissærkolleger hr. Rehn og hr. Barnier og jeg er overbevist om, at sikre,
tilstrækkelige og bæredygtige pensioner forudsætter koordinerede og sammenhængende
politikker på tværs af vores tre ansvarsområder.

Lad mig kort gentage Kommissionens begrundelse for at offentliggøre grønbogen sidste
år. For det første er vi nødt til at overvinde de ubalancer, der opstår som følge af de voksende
forskelle mellem forventet levealder og pensionsalder. For det andet er vi nødt til at tilpasse
den europæiske ramme, så den afspejler de ændringer, der er sket i de nationale
pensionssystemer efter et årti med pensionsreformer. For det tredje må vi drage
konsekvenser af den finansielle og økonomiske krise. Krisen har fremhævet behovet for
at se nærmere på eksponeringen på de finansielle markeder og indretningen af vores
pensionssystem med henblik på bedre risikoreduktion og på at styrke finansierede
pensionsordningers evne til at overvinde chok. For det fjerde må vi forberede
pensionssystemerne fuldt ud på den voksende ældreandel i befolkningen.

Medlemsstaterne har længe samarbejdet for at udnytte hinandens erfaringer og udveksle
god praksis for pensionsreform. Der er enighed om behovet for koordinering på EU-plan
og for at etablere EU-regler for grænseoverskridende spørgsmål. I de sidste 10 år har
koordinering på EU-plan støttet medlemsstaternes indsats for at modernisere
pensionssystemet, og mange medlemsstater er allerede nået langt med at tilpasse
pensionssystemerne til den demografiske aldring, ændringer på arbejdsmarkederne og
udviklingen i kønsrollerne. Men de fleste medlemsstater har lang vej igen, og nogle er ikke
engang begyndt på pensionsreformer.

Det glædede mig at læse betænkningen, som jeg gratulerer ordføreren med, og som i høj
grad støtter den holistiske tilgang, vi har valgt. Flere steder fremhæver den forbindelsen
mellem sikkerhed, tilstrækkelighed og bæredygtighed. Den fremhæver også tydeligt
politikområder, hvor EU kan tilføje merværdi. Kommissionen er i øjeblikket i gang med
sidste fase af at analysere resultaterne af samrådet, herunder Parlamentets endelige udtalelse.
Eftersom det haster, har Kommissionen allerede indledt forberedelserne til den hvidbog,
der skal fremlægges i tredje kvartal af 2011.

Lad mig afslutningsvis sige, at en af den europæiske sociale models største succeser er, at
den sikrer, at alderdom ikke er lig med fattigdom. Det er et løfte, som vi fortsat skal opfylde,
og vi skal hjælpe medlemsstater med at træffe de rigtige beslutninger for at sikre, at
pensionsordningerne passer til deres formål. De sidste 12 måneder har vi set en livlig debat
om pensionsreformer, og det ser ud til at blive lige så intenst i år. Jeg regner i høj grad med
Parlamentets støtte til at få gennemført reelle forandringer og sikre både tilstrækkelige og
bæredygtige pensioner i fremtiden.

George Sabin Cutaş,    ordfører for udtalelsen fra Økonomi- og Valutaudvalget. – (RO) Fru
formand! Det, at vi drøfter pensioner i dag på Parlamentets plenarmøde, bekræfter, hvor
vigtige de er for Europa. En aldrende befolkning, den økonomiske og finansielle krises
indvirkning og de unges sene indtræden på arbejdsmarkedet nødvendiggør fælles løsninger.
Men pensioner er et nationalt ansvarsområde, og formålet med subsidiaritetsprincippet
er at fastlægge grænserne for europæisk indblanding. Men hvis medlemsstaterne
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gennemfører eksisterende EU-lovgivning bedre, vil vi drage fordel af et indre marked, der
fungerer mere effektivt og dermed tilskynder til større mobilitet blandt arbejdstagere.

For at sikre, at de offentlige pensionsordninger er bæredygtige, må vi desuden sikre, at folk
har mulighed for at fortsætte med at arbejde indtil pensionsalderen. Den voksende
arbejdsløshed i medlemsstaterne giver grund til bekymring, da den udgør en fare for
princippet om solidaritet mellem generationerne. Faktisk må tiltag til at reformere
pensionssystemet gå hånd i hånd med tiltag til fremme af beskæftigelsespolitikker. Ligeledes
må en pensionsreform ikke være ensbetydende med at berøve allerede sårbare grupper en
sikker og anstændig indtægt. Stater må ikke unddrage sig deres forpligtelse til at give alle
borgere adgang til tilstrækkelige pensioner.

For at undgå denne type udnyttelse på nationalt plan har vi fremlagt idéen om at fastlægge
et tilstrækkeligt pensionsniveau på EU-plan. Efter min mening er det ikke nok at bede
medlemsstaterne garantere, at pensioner fra første søjle er over fattigdomsgrænsen. Jeg
forstår udmærket argumentet om forskellene i nationale forhold og staternes modvillighed
mod at lade EU blande sig i et sagsområde, der hører til i selve kernen af den nationale
suverænitet. Men jeg synes, at EU's organer skal udvise større omsorg for Europas borgeres
leveforhold. Social utilfredshed kan udløse uventede effekter. To nylige eksempler uden
for EU illustrerer graden af tolerance i en befolkning, der konstant er blevet tvunget til at
yde ofre af hensyn til nationale regeringer, som ikke er tilstrækkelig opmærksomme på
deres borgeres behov.

Cornelis de Jong,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse. – (NL) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke min kollega fru
Oomen-Ruijten for det gode samarbejde. Jeg er taknemmelig over, at hun har gengivet
størstedelen af, om ikke hele den udtalelse, jeg skrev for Udvalget om det Indre Marked og
Forbrugerbeskyttelse.

Jeg er særlig tilfreds med henstillingen til, at der udvikles et europæisk system, der gør det
muligt for alle at vide, hvor stor pension de har sparet op, uanset hvilken eller hvilke
medlemsstat(er) den er optjent i.

Ikke desto mindre har jeg nogle spørgsmål, især om uoverensstemmelsen mellem fru
Oomen-Ruijtens udtalelse lige før og henstillingen til, at pensionspolitik skal lægges ind
under den europæiske økonomiske styring. Vi ved ikke, præcis hvordan det vil komme til
at se ud, men der er en reel mulighed for, at det ikke bliver frivilligt. Jeg vil ikke give det
indtryk ved at stemme for, at jeg f.eks. vil bidrage til at overføre nationale beføjelser på
dette område til EU.

Desuden er jeg bekymret over den henstilling, der faktisk er indeholdt, til, at pensionsalderen
bør hæves på grund af den forventede levealder. Jeg mener bestemt ikke, at det er nødvendigt
for Nederlandene, og derfor kan jeg ikke støtte henstillingen. Jeg hører gerne ordførerens
bemærkninger til dette.

Barbara Matera,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.
– (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne takke fru Oomen-Ruijten.

Det bekymrer mig, at Kommissionens grønbog om fremtiden for pensionssystemer i
Europa ikke på nogen væsentlig måde behandler kønsspørgsmål. Kvinder er udsat for
forskelsbehandling ved beregning af pensioner, fordi de oftere afbryder deres karrierer for
at passe deres børn, syge slægtninge eller ældre. For at leve op til deres familieforpligtelser
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er der derfor større tendens til, at kvinder må acceptere usikre ansættelser eller deltidsarbejde,
hvilket medfører en gennemsnitlig kønsbestemt lønforskel på 18 % i EU.

Det medfører åbenlys diskrimination mod kvinder, som modtager pensioner, der er klart
lavere end mænds. Det forøger risikoen for fattigdom for ældre kvinder, især når man også
tager i betragtning, at de i gennemsnit lever længere end mænd. Den tid, kvinder bruger
til at passe børn eller andre plejekrævende familiemedlemmer, skal anerkendes i
beregningssystemerne som ligeværdig med alle andre former for kontrakt, når pensionerne
udregnes. Grønbogen tilbød et samråd …

Afslutningsvis håber jeg, at den nye hvidbog vil bruge mere tid på det følsomme og
bekymrende spørgsmål om kønsforskellen ved udregning af pensionsrettigheder i EU.

Csaba Őry,    for PPE-Gruppen. – (HU) Fru formand! Det store antal ændringsforslag – der
har været næsten 500 – er et tydeligt tegn på den enorme interesse, der er for dette emne,
og ordføreren, fru Oomen-Ruijten, fortjener stor tak for at forvandle denne kæmpe høstak
af ændringsforslag til en betænkning, der afspejler Parlamentets aktuelle holdning. Jeg siger
dets aktuelle holdning, eftersom vi befinder os i starten af en forhandling om grønbogen,
der vil blive efterfulgt af en hvidbog og derefter yderligere betænkninger. Dette er med
andre ord et led i en større proces.

Overordnet betragtet må jeg sige, at jeg er enig med Kommissionens tilgang, som er åben
over for diversifikation, dvs. pensionssystemer baseret på flere forskellige søjler, men
samtidig vil jeg gerne påpege, at formuleringen kunne være lidt mere præcis her. Det er
klart, at når vi taler om andre søjler, mener vi andre søjler, der supplerer de første søjler i
lyset af deres svagheder. Det er ikke det samme som en anden søjle, hvor der fjernes noget
fra den første alene for at kunne køre et system på en anden måde. Førstnævnte genskaber
stabilitet, mens sidstnævnte sætter stabiliteten i fare.

Men vi må også indse – og det er måske allerede blevet sagt, men jeg vil blot gerne
understrege det – at pensionssystemets problemer ikke nødvendigvis kan løses isoleret,
indefra. Faktisk er det sandsynligt, at de ikke kan. Der er brug for flere job og stærkere
økonomisk samarbejde, og vores mål burde bestemt være, at når Kommissionen har
udarbejdet hvidbogen, skal denne fælles tankeproces på en eller anden måde knyttes til
målene i EU 2020-strategien og økonomisk styring. Det står klart, at i det tilfælde vil vi
kunne fortsætte denne diskussion på en mere udbytterig måde.

Frédéric Daerden,    for S&D-Gruppen. – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at
understrege det vigtige konsensusorienterede arbejde, ordføreren har udført. Tillykke, Ria!
Under forhandlingerne om kompromiset har hun været åben over for de argumenter, min
gruppe har fremført, hvilket medførte et stort flertal for udkastet til betænkning i Udvalget
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Hvis vi ser så stort et flertal for i morgen, ville
det sende et stærkt signal til de andre institutioner.

Denne betænkning om fremtiden for pensioner i Europa er det hidtil eneste dokument fra
en europæisk institution, der går imod strømmen i Kommissionens tankegang – som den
især fremgår af dens årlige vækstundersøgelse – og tankegangen hos Merkel-Sarkozy-duoen
i deres dokument om konkurrencepagten. I disse dokumenter opfordres der meget direkte
til, at første søjle skal tages op til fornyet overvejelse, og til en automatisk forøgelse af den
lovbestemte pensionsalder baseret på forventet levealder. I sit ændrede og vedtagne udkast
til betænkning går Parlamentet ind for en grundlæggende rolle for den første søjle i forhold
til pensioner, hvilket giver bedre garanti for solidaritet, og en supplerende rolle for de øvrige
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søjler, herunder at bringe en anden søjle i almindelig anvendelse; større vægt på at hæve
den faktiske pensionsalder og beskæftigelsen, især for de ældre, snarere end en automatisk
og fatalistisk forøgelse af den lovbestemte alder; en definition af kriterierne for at muliggøre,
at der indføres en garanteret tilstrækkelig minimumspension i medlemsstaterne; en styrket
rolle for arbejdsmarkedets parter i forhold til at definere og gennemføre alle
pensionsreformer i Europa samt en afskaffelse af ulighederne mellem mænd og kvinder i
forhold til pensioner, som er knyttet til den forskelsbehandling, som fru Matera mindede
os om.

Med disse elementer, med disse fremskridt og andre, jeg kunne have nævnt, er jeg overbevist
om, at Parlamentet kan sende vores kommissær et klart signal, et socialt og progressivt
signal, og jeg håber, at hun vil tage det i betragtning i forbindelse med næste skridt, som
er hvidbogen.

Marian Harkin,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke
ordføreren for det gode arbejde, hun har udført. Hun har bestemt gjort mit liv lettere. Jeg
vil også takke Kommissionen for at tage hul på denne diskussion, som kommer på rette
tid.

Nogle mennesker taler om en tidsindstillet pensionsbombe, og nogle af de estimater, jeg
har set for forskellen mellem, hvad vi i øjeblikket afsætter til både offentlige og private
pensioner, og de ressourcer, vi skal bruge for at yde tilstrækkelige pensioner de næste 40
år, viser, at der er et kæmpe hul. Så på den måde er udtrykket "tidsindstillet pensionsbombe"
ganske rammende. Men vi ved alle, hvad man skal gøre med en tidsindstillet bombe. Man
skal demontere den. Jeg tror, dette er starten på den proces.

Men det centrale spørgsmål er, hvem der er ansvarlig? Jeg synes, at vi i betænkningen
tydeligt siger, at medlemsstaterne selv har ansvaret for at sikre, at der er tilstrækkelige
pensionshensættelser til deres borgere. Men vi siger også, at medlemsstaternes økonomier
er afhængige af hinanden, og at det derfor bestemt vil være gavnligt at koordinere
pensionspolitikkerne via den åbne koordinationsmetode. Men vi mener ikke, det er muligt
for EU at opsætte tilstrækkelige pensionsniveauer eller at harmonisere pensionsaldrene.

Ikke desto mindre mener vi, at medlemsstaterne bør definere tilstrækkelighed som den
nødvendige forudsætning for, at ældre mennesker kan leve et anstændigt liv. Det glæder
mig, at vi har fremhævet kønsspørgsmålet og bedt medlemsstaterne tage hånd om
spørgsmålet om mænd og kvinder, der tager orlov for at passe børn eller slægtninge, og
at vi har været opmærksomme på spørgsmålet om mobilitet og EU 2020-strategiens rolle.

Sluttelig støtter jeg, at pensionsforpligtelser lægges ind under stabilitets- og vækstpagten.
Vi ved, at et finansielt sort hul er ved at åbne sig i forhold til pensionsudbetalinger, og vi
kan ikke bare ignorere det.

Jean Lambert,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne tilslutte mig dem,
der takker ordføreren for det glimrende arbejde, der er gjort med denne betænkning.

Vi er alle klar over, at der er nationale forskelle og forskelle inden for vores egne politiske
grupper, og det er ganske imponerende at kunne nå frem til et resultat, der får betydelig
støtte. Min gruppe er særlig tilfreds med, at betænkningen anerkender vigtigheden af
pensioner under den første søjle, af tilsagnet om et tilstrækkeligt niveau og af spørgsmålet
om at kunne sikre et anstændigt liv. Vi brugte trods alt hele sidste år, 2010, på spørgsmålet
om fattigdom. Og dette er også for mange en fast indtægt, en afgørende garanti. Ligesom
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andre hilser vi også med tilfredshed anerkendelsen af, at vi er nødt til at tackle anstændige
pensioner til kvinder.

Vi anerkender også vigtigheden af at tackle forskelsbehandling af ældre arbejdstagere og
bruge andre foranstaltninger til at hjælpe folk med at forblive i arbejde. For os er overførsel
af pensionsrettigheder også et afgørende punkt. Flere og flere mennesker arbejder ikke for
samme virksomhed hele arbejdslivet. De arbejder for flere forskellige og ikke altid i samme
land. Vi er nødt til at undgå denne fragmentering af pensionshensættelser, så der er en
vigtig rolle for EU her.

Det glæder os også at se, at betænkningen indeholder et tilsagn om pensionsydelser under
anden søjle, om at de skal være tilgængelige uden forskelsbehandling på grund af alder,
køn og arbejdskontrakt. Vi er også enige i – og det glæder os at se det her – at vi er nødt til
at anlægge en tilgang, der i højere grad er baseret på folks livsforløb ved at tage hensyn til
de forskellige rytmer og mønstre i det moderne arbejdsliv, både positive og negative.

Og igen anerkender vi vigtigheden af solidaritet i den første søjle, ikke mindst for dem,
hvis arbejdsliv går med mere midlertidige ansættelser, korttidskontrakter og så videre.
Ethvert forsøg på at fremme private pensioner under den tredje søjle bekymrer os, og vi
er enige i, at det er afgørende, at folk har tilstrækkelig og klar information.

Vi ville også hilse med tilfredshed, at betænkningen indeholder – hvis der skal ske en
ændring i pensionsydelsen – tilstrækkelig tid til vedtagelse til, at folk kan genoverveje deres
økonomiske fremtid.

Julie Girling,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Min gruppe støtter offentliggørelsen
af denne grønbog. Den kommer på det helt rigtige tidspunkt, netop hvor vi i alle
medlemsstaterne er i færd med at drøfte de spørgsmål, der allerede er blevet nævnt, og
som jeg ikke vil gå i detaljer med – de demografiske forandringer og udfordringen på
kønsområdet for blot at nævne to.

Betænkningen anerkender vigtigheden af, at medlemsstaterne udveksler bedste praksis og
information, men understreger også, at pensioner forbliver en medlemsstatskompetence.
Den anerkender, at EU ikke bør lovgive om niveauet for en tilstrækkelig pension og passende
pensionsalder, men anmoder meget tydeligt og indtrængende om, at medlemsstaterne
regulerer i overensstemmelse med og under hensyntagen til deres egne forhold.

Jeg mener, det er afgørende at arbejde videre med overførsel for at styrke det indre marked.
EU-borgere, der arbejder rundt omkring i Europa – og jeg har mødt mange – bør ikke stilles
ringere ved at deres pensionsopsparinger fastfryses i forskellige medlemsstater. De
demografiske tendenser ændrer sig, og det samme gør arbejdspraksis. Vores forventninger
ændres, men det er afgørende, at vi følger med disse ændringer i vores tankegang og vores
politikplanlægning.

Ilda Figueiredo,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand! Under denne forhandling
må vi ikke glemme, at der foreligger et forslag om en såkaldt konkurrencepagt, ved hjælp
af hvilken direktoratet ledet af Tyskland vil iværksætte nye angreb mod det universelle og
gensidige offentlige sociale sikringssystem, forøge pensionsalderen og reducere værdien
af lønninger ved hjælp af et forsøg på at standse deres indeksregulering i forhold til inflation
udelukkende for at gavne finanssektoren, som i disse pensioner forsøger at finde nye og
større spekulationsgevinster.
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Vi vil gerne erklære vores klare modstand mod denne rute hen imod europæisk integration
baseret på antisociale politikker, som denne betænkning beklageligvis går ind for ved at
støtte Kommissionens grønbog, ved at tillade, at der knyttes en forbindelse mellem den
lovfæstede pensionsalder og forventet levealder, ved at tilskynde folk til at forblive længere
på arbejdsmarkedet og ved ikke at udelukke støtte til private pensionssystemer, selv når
det allerede er kendt, at fondes og private bankers spekulative brug af dem kan få alvorlige
konsekvenser, der efterlader de ældre, især ældre kvinder, i fattigdom.

Vi har derfor fremlagt en alternativ beslutning, som viser, at det er muligt at forbedre ydelser
og pensioner uden at forøge den lovfæstede pensionsalder, forudsat at der bliver mere
beskæftigelse med rettigheder, især for unge, bedre lønninger og mere tilsyn med
finanssektoren og finansielle transaktioner.

Vi er imod forøgelsen af pensionsalderen, og vi forsvarer det pensionssystem, der er
integreret i det universelle og gensidige offentlige sociale sikkerhedssystem, som forøger
værdien af mindre ydelser og pensioner, respekterer de ældre og giver dem mulighed for
at leve et værdigt liv, hvilket bidrager til at udrydde fattigdom. Det er, hvad vores borgere
forventer gennem de kampe, vi har haft i Portugal, Frankrig, Grækenland og mange andre
steder.

Derek Roland Clark,    for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! I Udvalget om Beskæftigelse
og Sociale Anliggender den 22. november sidste år sagde ordføreren, at pensioner
udelukkende var en medlemsstatskompetence. Nu er det snarere blevet til noget i retning
af, at selv om medlemsstaterne går forrest, er der aspekter, hvor koordinering på europæisk
plan er vigtig. I beslutningens punkt 9 understreges medlemsstaternes kompetence, men
de opfordres til at koordinere deres forskellige pensionspolitikker. Der tales med to tunger
her, og EU-kontrol tilsidesætter principper.

Ifølge den britiske nationale sammenslutning af pensionskasser vil denne betænkning gøre
pensioner dyrere – 90 % dyrere ifølge forsikringskonsulentfirmaet Punter Southall. Selv
om det er overdrevet, er det bestemt sandt, at der bliver brug for enorme ekstra summer
for at forhindre et pensionskollaps, så pensionsindbetalingerne vil vokse enormt.
Pensionsfirmaer og medlemsstater har ikke brug for denne betænkning. De har brug for
hjælp med at holde pensionsindbetalingerne nede. Ellers har denne misforståede betænkning
potentialet til at ødelægge det, den har til formål at beskytte.

Marine Le Pen (NI).   – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! I stabilitetspagtens – og
i morgen konkurrencepagtens – Europa står pensionsreformerne for skud.

Hvordan kan vi redde pensionerne, når EU forlanger, at medlemsstaterne, som har
underskud i øjeblikket, skal have balance i deres budgetter senest i 2013? Deres løsning
er at presse pensionsalderen op til 67 og gennemføre gennemgribende reformer af løbende
finansierede pensionssystemer for at reducere ydelserne for de forsikrede. Desuden tager
betænkningen ikke fejl her, eftersom der i den opfordres til garanterede
minimumspensioner, hvilket De tvinger os til at garantere til udlændinge, der ankommer
til vores kyster, og som aldrig har bidraget.

Hvis de direkte offentlige pensionsforpligtelser regnes med, som der tales for i
betænkningen, vil det desuden yderligere forøge presset på medlemsstaterne og tvinge
dem til at udvikle pensionsfonde baseret på kapitaldannelse, og vi er jo udmærket klar over
de betydelige risici, de indebærer.
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Pensionssystemer hører under medlemsstaternes kompetence. Men på trods heraf og i
strid med befolkningens ønsker indfører De en budgetpolitik, der er strammere end
nogensinde. Lønmodtagere, embedsmænd og pensionister i Europa bliver den variable,
der skal justeres for at redde euroen og Deres ultraliberale Europa.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Fru formand! Det er godt, at en initiativbetænkning for en
gangs skyld ikke bliver gemt væk en mandag og behandlet på et par minutter. Dette er
resultatet af 463 ændringsforslag fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
og de 211 ændringsforslag fra det associerede Økonomi- og Valutaudvalg.

Jeg havde gerne set et tilsagn om at fortsætte de vellykkede arbejdsmarkedsrelaterede
pensionsordninger i Tyskland, Luxembourg, Finland og Østrig. Desværre har flertallet
vedtaget at anbefale nye minimumsstandarder og brugen af Solvens II på
arbejdsmarkedsrelaterede pensioner. Det medfører en risiko for betydelig højere
omkostninger, som i Tyskland alene kunne beløbe sig til en forøgelse på 40 % i forbindelse
med frivillige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner. Vi må ikke ødelægge det, der er opnået
på baggrund af enighed mellem fagforeninger og ledelser. Jeg var i stand til at bidrage til
kompromiserne ved at foreslå, at alle effekter af minimumstandarderne og Solvens II i
fremtiden skal evalueres i detaljer i en dybtgående konsekvensanalyse. Det repræsenterer
fremskridt hen imod en fortsættelse af de arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, selv om
det på ingen måde er en garanti.

Ét positivt punkt er, at vi ikke har en standardiseret definition af niveauer for tilstrækkelige
pensioner. Desuden er forslaget om en harmoniseret pensionsalder i EU blevet forkastet.
Kansler Merkel og præsident Sarkozy går med rette ind for gradvis konvergens for
pensionssystemerne og pensionsalderen. Eftersom fødselstallene og den forventede levealder
varierer fra land til land, må hvert nationalt pensionssystem tilpasses til de demografiske
udfordringer.

Kompromiserne blev indgået under alvorligt tidspres. Jeg håber, at vi alle vil kunne have
en mere detaljeret forhandling om hvidbogen, som vil inddrage virksomheders praktiske
erfaringer. Alene de beløb, der er involveret i frivillige arbejdsmarkedsrelaterede pensioner,
er større end dem i den nuværende EU-redningspakke.

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

Ria Oomen-Ruijten,    ordfører. – (NL) Fru formand! Jeg ønsker ikke, at der er nogen
misforståelser. Derfor vil jeg bede hr. Mann fortælle, præcis hvor i denne betænkning der
står, at solvens vil blive obligatorisk for pensioner under anden søjle. Det er jeg personligt
imod, men hvor står det?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Fru formand! Der er kommet to betænkninger fra to udvalg,
som anbefaler, at Solvens II skal gælde for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger.
Efter min mening vil det ganske enkelt ikke fungere. I lande som Frankrig har de erfaringer
med det her, men ikke i andre af EU's medlemsstater. Vi bør undersøge sagen grundigt.
Når vi behandler hvidbogen og diskuterer den i detaljer, får vi chancen for at overbevise
alle om dette, for mange mennesker har ikke den relevante erfaring og er endnu ikke stødt
på det i deres egne lande. Det er en god lejlighed for os til at gøre det indledende arbejde.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Fru formand, fru kommissær! Vi er i gang med en
orienterende forhandling, og Parlamentet ønskede at få Dem til at videregive en besked.
Men i mellemtiden går verden videre, og desuden nævnes spørgsmålet om pensioner. Jeg
vil naturligvis gerne nævne referencen til et standardiseret pensionssystem på europæisk
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plan ved en alder på 67 år, hvilket er blevet skabt i det, der var et udkast til
konkurrencepagten. Vi kan tydeligt se, at hvis vi starter der med at skabe et socialt Europa,
vil vi skabe det imod folket, og det er ikke, hvad vi ønsker.

I fru Oomen-Ruijtens betænkning nævner vi andre retninger på mange punkter, og på
vegne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vil jeg bede Dem tage hensyn
til det, når De udvikler Kommissionens standpunkt omkring en hvidbog i forhold til at
tage højde for spørgsmålet om køn, som De ikke har inddraget i tilstrækkelig grad.

Vi nævner også den idé, at den bedste måde at træffe beslutning om spørgsmålet om
pensionering på er at tilskynde til beskæftigelse, og at vi i stedet for at fokusere på den
lovpligtige pensionsalder må tage hensyn til den reelle alder. Men i de franske socialisters
øjne indeholder fru Oomen-Ruijtens betænkning en antydning, der er et problem for os,
og som vi ikke kan støtte. De må forstå, at for os udgør tanken om, at længere forventet
levealder automatisk skal indeksreguleres i forhold til en lovbefalet pensionsalder, et
tilbageskridt i forhold til de sociale rettigheder, som vi ikke kan støtte.

Til sidst vil jeg sige, at uden social dialog, uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter i
hele denne forhandling, vil vi støde hovedet mod en mur.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Fru formand! Det virker på mig, som om vi med ordførerens
hjælp har fundet på en række meget afbalancerede svar på det spørgsmål, Kommissionen
har stillet. Efter min mening er der to punkter, hvor EU faktisk tilfører merværdi.

Hvis vi anerkender vigtigheden af første søjle, hvilket giver mening, må vi også indrømme,
at vores offentlige finansers helbred er lige så vigtigt, eftersom det er sunde offentlige
finanser, der underbygger den første søjle. Dernæst må man anerkende den langsigtede
belastning, pensioner udgør for regeringen, og gøre det helt klart. Jeg synes, Kommissionen
og EU har et ansvar for at gøre det klart for hver medlemsstat, så alle kan se, hvor risiciene
og vanskelighederne ligger.

Det andet punkt er, at EU også spiller en særlig rolle i den anden søjle. Der har De påpeget
vigtigheden af Solvens II. Det, vi beder om her, er at Kommissionen undersøger risiciene
på længere sigt, og at den gør det klart i sine regler, hvordan disse risici skal afdækkes. Der
synes jeg, De er nødt til specifikt at overveje den langsigtede risiko for pensionssystemer
generelt. Ikke kun for en enkelt type, men for alle pensionssystemer under anden søjle. Så
der ligger en opgave og venter.

Når jeg ser på tallene, som fru Harkin har gjort, er jeg bange for, at vi ikke har afdækket
alle risiciene i alle EU's medlemsstater.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Fru formand! Parlamentets beslutningsforslag, som
blev drøftet i forbindelse med Kommissionens samråd, fortjener vores støtte. I beslutningen
anbefales det at optrappe den gensidige indenstatslige koordinering og udveksling af god
praksis uden derved at blande sig i medlemsstaternes kompetencer i forhold til
pensionssystemer, hvilket er et yderst vigtigt og meget følsomt område.

Under drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender understregede jeg
vigtigheden af demografiske udviklinger for pensionssystemernes sikkerhed og fremtidige
form. Derfor er det yderst vigtigt for os at iværksætte alle tilgængelige foranstaltninger
rettet mod at overvinde den demografiske krise i Europa. I forbindelse med vurdering af
pensionssystemer og udarbejdelse af forslag mener jeg også, at vi bør tage højde for de
betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, både i forhold til deres økonomiske
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muligheder og de offentlige og kapitalbaserede arbejdsmarkedsrelaterede
pensionsordninger, der allerede eksisterer i øjeblikket.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Et lands velstand
skabes gennem befolkningens arbejde. I fremtiden må stillinger i den sociale sektor aflønnes
bedre. Folk vil have ordentlige, sikre pensioner i deres alderdom.

Ét klart budskab fra krisen er, at kun offentlige og statslige pensioner er pålidelige og stabile.
I modsætning hertil har arbejdsmarkedsrelaterede og private pensionskasser tabt millioner
af euro på børsen. Det er latterligt at forøge fokus på private kapitalbaserede
pensionsordninger, når man skal sikre folks pensionisttilværelse. Offentligheden har
finansieret de store bankers redningspakker. Befolkningen betaler for en streng sparepolitik,
som EU kontrollerer. Nu skal de så rette op på de nationale budgetter ved at acceptere
nedskæringer i deres pensioner og højere pensionsalder. Tidligere pensionsreformer fører
allerede til voksende fattigdom i alderdommen. Den eneste løsning er at styrke de pålidelige
offentlige pensionsordninger.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Fru formand! Befolkningspyramiden i EU bliver snart vendt
på hovedet, og aldersgruppen over 55 vil repræsentere den største andel af befolkningen.
Den forventede levealder vil fortsat vokse, og fødselstallet vil forblive lavt. Unge mennesker
vil begynde at arbejde senere og senere. Vi er alle klar over konsekvenserne af dette, nemlig
en aldrende befolkning og et voksende antal flaskehalse i forhold til finansiering af
pensioner.

Det, der er brug for, er en familievenlig politik i Europa, f.eks. indførelse af gunstig
indkomstbeskatning for ægtefæller eller tilsvarende sociale tiltag, som tager højde for det
bidrag, som familier yder til kontrakten mellem generationerne ved at reducere skattebyrden
for familier. Desuden er vi nødt til at skabe incitamenter til at holde de ældre længst muligt
på arbejdsmarkedet.

Jeg vil gerne sige helt klart til hr. Andor, at den meget populære masseindvandringspolitik
er den forkerte måde at forsøge at sikre vores pensioner på, og i sidste ende udgør den en
fare for den sociale fred i Europa.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Fru formand! Demografiske ændringer, længere
levealder og et faldende fødselstal, forskellige privilegier i forbindelse med pensionssystemer
og den økonomiske krise har lagt enormt pres på medlemsstaternes offentlige finanser. Vi
bliver tvunget til stadig oftere at stille spørgsmålstegn ved de nuværende pensionsordningers
stabilitet og sikkerhed og ved, i hvor vid udstrækning de garanterer en rimelig indtægt for
pensionister. Vi er ved at nå til den konklusion, at reformer af Europas pensionssystemer,
som hører under medlemsstaternes kompetencer, er altafgørende. Det bliver en meget
omstændelig og dyr proces, og hvis regeringer skal beslutte at tage dette skridt, må Rådet
og Kommissionen garantere, at der altid tages hensyn til udgiften til disse reformer i forhold
til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssig store underskud. Enhver anden løsning
vil kunne resultere i en situation, hvor landene forkaster reformer af frygt for den
økonomiske byrde.

Jeg vil gerne nævne to centrale aspekter af disse vigtige reformer. For det første, for at
garantere pensionssystemernes sikkerhed må vi diversificere indtægtskilder og etablere
systemer baseret på bl.a. offentlig finansiering fra kapitalmarkederne og lønmodtageres
pensionsordninger. For det andet må vi sikre højere beskæftigelse for at sikre
pensionssystemernes stabilitet. Medlemsstaterne må bestræbe sig på at sikre, at den faktiske
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pensionsalder er den samme som den lovbestemte alder og om nødvendigt overveje at
hæve den lovbestemte pensionsalder som en naturlig følge af, at europæerne lever længere
og længere. Længere arbejdsliv bør dog hænge sammen med tilsvarende
arbejdsmarkedsreformer, herunder passende uddannelse af og sundhedspleje for
medarbejdere.

Jeg vil gerne gratulere ordføreren og takke hende for hendes hjælp og fortrinlige samarbejde
under arbejdet med betænkningen.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Fru formand! Det er allerede blevet nævnt, at
rygraden i Europas pensionsordninger er og fortsat skal være det offentlige system, for det
er det eneste system, der garanterer samhørighed og reducerer risikoen for fattigdom i
vores samfund.

Det er ikke desto mindre slående, at den højeste grad af indkomstlighed i landene i OECD
findes inden for pensioner, eller at private pensioner på grund af krisen mistede 20 % af
deres værdi i 2008 alene og i øjeblikket stadig er langt fra at opfylde solvenskravene.

Alt dette viser, at i en periode, hvor reformer er uundgåelige, skal tiltag til sikring af
pensionssystemernes bæredygtighed have et bredt sigte og bl.a. tage højde for ambitiøse
politikker for fødselstal og balance mellem arbejds- og familielivet foruden ambitiøse
politikker til at sikre, at folk kan få og beholde et arbejde, eller endda indvandringspolitikker
baseret på integration, hvilket også garanterer bæredygtigheden af vores pensioner ud fra
en demografisk synsvinkel.

Sluttelig finder jeg det beklageligt, at teksten ikke begrænser misbruget af begrebet legater
i erhvervslivet, fordi de generelt er undtaget fra sociale bidrag. Efter min mening er det
afgørende for en helt ny generation af arbejdstagere, for hvis der forlanges mere af dem
for at få en ordentlig pension, bør det ikke også være så svært at få et ordentligt arbejde.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke fru Oomen-Ruijten
for hendes hårde arbejde. Jeg synes, hun har gjort et rigtig godt stykke arbejde.

Dette gør det helt klart, at pensioner først og fremmest er medlemsstaternes ansvar.
Heldigvis har vi forkastet ethvert ønske om en minimumspension på EU-plan og om, at
pensioner underkastes en bestemmelse i stil med Solvens II. Lissabontraktaten gør det helt
klart, at det er medlemsstaterne, ikke EU, der er ansvarlige for at yde pensioner. Men det,
vi kan gøre, er at dele god praksis og erfaringer. Det glæder mig, at mit ændringsforslag,
hvori der opfordres til at gennemføre beskæftigelsesdirektivet fra 2000 om at kriminalisere
forskelsbehandling på grund af alder, også er kommet med.

I forhold til pensionsalderen har jeg altid gjort det klart, at vi må bevare en pensionsalder
– en alder, hvor man får ret til pension – der fastsættes på medlemsstatsplan, men samtidig
droppe den obligatoriske tilbagetrækningsalder, der tvinger folk til at holde op med at
arbejde, selv om de gerne vil fortsætte. Det er ærgerligt, at det ikke var med i betænkningen.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Fru formand! Jeg vil gerne gratulere ordføreren, som har
gjort et fortrinligt stykke arbejde med at tackle de mange hundrede ændringsforslag. Selv
om det ikke er en lovgivningsmæssig betænkning, har den stor betydning for fremtiden
for de sociale systemer i EU's medlemsstater. Hovedkonklusionerne, som vi støtter, er:

– Beslutninger om pensionssystemer er politiske beslutninger, der fuldt og helt hører under
de enkelte medlemsstater.
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– Det er afgørende at hæve pensionsalderen.

– Den eneste kilde til vækst i EU i de kommende år vil blive vækst i arbejdskraftens
produktivitet.

– Det er en central opgave at støtte ældre arbejdstageres beskæftigelse, især i form af større
fleksibilitet i de arbejdsretlige forhold og korrekt justering af pensionssystemerne.

– Det er ikke passende at koordinere pensionssystemer og reformer heraf på EU-plan.

– Vi går ikke ind for standardisering af pensionsalderen i hele EU, ligesom vi ikke går ind
for at knytte den til den gennemsnitlige forventede levealder.

– Vi støtter ikke nogen indsats for at ensrette definitioner, f.eks. definitionen af tilstrækkelig
pension, på Fællesskabsniveau.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Fru formand! Subsidiaritet, et spørgsmål
for de enkelte medlemsstater, og solidaritet, det var de to ting, som ordføreren blev ved
med at fremhæve i forbindelse med pensionspolitik. Derfor troede jeg, at hun straks ville
henvise grønbogen med dens positive holdning til nedskæringer til papirkurven. Jeg faldt
næsten ned af stolen, da ordføreren faktisk omtalte grønbogen som noget positivt.

Mens ordføreren på den ene side bliver ved med at snakke om subsidiaritet, har hun på
den anden fremlagt utallige forslag til at forøge EU's indflydelse. EU skal fastlægge kriterier
for minimumspension. EU skal overtale medlemsstaterne til at hæve pensionsalderen. EU
skal tilskynde til konkurrence mellem europæiske pensionsselskaber og fremme
privatisering. Subsidiaritet? Hvilken subsidiaritet?

Hvis alt dette ville føre til mere socialt ansvarlige pensionssystemer, kunne man måske
retfærdiggøre EU's indflydelse på området. Men desværre lægger Kommissionen og
ordføreren hovedvægten på det indre marked, og de vil kun forøge kløften mellem rig og
fattig.

David Casa (PPE).   – (MT) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at gratulere min kollega
fru Oomen-Ruijten med det ekstraordinære stykke arbejde, hun har udført med denne
betænkning. Betænkningen anerkender, at i en periode, hvor EU's borgere er særlig sårbare,
er det afgørende, at medlemsstaterne sikrer, at foranstaltninger til social beskyttelse, især
pensioner, er højere og mere pålidelige, så de giver en stadig ældre befolkning ro i sindet
og sikrer, at de bevarer deres økonomiske uafhængighed.

Her vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er, at medlemsstaterne definerer de nødvendige
kriterier for at sikre en ordentlig levestandard for pensionister. Det skal vurderes på
baggrund af de specifikke omstændigheder i hvert land, og derfor skal
subsidiaritetsprincippet respekteres.

Men jeg hilser med tilfredshed invitationen til Kommissionen om at indføre retningslinjer
og tilskynde til udveksling af god praksis. På denne måde bliver beslutningerne truffet i de
menneskers interesse, som bliver direkte påvirket af dem. I mange medlemsstater er
pensionsreform afgørende, hvis vi skal opfylde de mål, der nævnes i grønbogen, dvs. at
have sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer.

Reformen kan blive svær at gennemføre, især i denne vanskelige tid, og derfor må udgifterne
til reformen også tages i betragtning inden for rammerne af økonomisk styring.
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Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Fru formand! Ligesom adskillige medlemmer, der talte før
mig, mener jeg, at det er vigtigt, at der skal ske så stor koordinering af pensionsområdet
som muligt på europæisk plan. En årsag hertil er, at krisen har stillet spørgsmålstegn ved
makroøkonomisk stabilitet og ved, hvordan vi kan sikre sikkerhed og værdighed i
alderdommen. Det er tydeligt, at der foregår forskellige forandringer i medlemsstaterne.
Nogle lande kaster sig ud i reformer og forstærker eller etablerer søjlen med private
pensionsfonde, mens andre i stedet forsøger at skrue tiden tilbage. Men uanset hvilken
form for forandringer, der er tale om, er det meget vigtigt at prioritere pensioners
bæredygtighed, stabilitet og en værdig alderdom højest.

Alle forandringer skal ske i samråd med arbejdsmarkedets parter, og der skal afsættes
tilstrækkelig tid til overgangen. Folket, borgerne, skal informeres om, hvilke ændringer
der vil blive gennemført, og hvordan de vil påvirke dem, for at sætte dem i stand til at træffe
informerede beslutninger i alle tilfælde, og alle forandringer skal ske på en borgervenlig
måde.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Fru formand! Da Bismarck indførte en statspension i 1889,
var den gennemsnitlige forventede levealder kun 45. I dag lever vi længere, men står over
for udfordringen med, hvordan man sikrer rimelige indkomster i alderdommen.
Økonomiske, demografiske og arbejdsmarkedsmæssige traditioner er forskellige. De
enkelte lande bør have ansvaret for deres egne politikker og reformer. Bæredygtige
statspensioner forudsætter bæredygtige offentlige finanser, men i Parlamentets betænkning
står der meget tydeligt, at der ikke kan blive tale om en harmoniseret EU-pensionsalder
eller -minimumsindkomst.

Virksomhedsordninger og individuelle opsparinger skal kunne overføres fra én arbejdsgiver
til en anden og mellem lande. Opsparere fortjener gennemskuelig information, der er nem
at forstå og lettilgængelig. Ja, vi har brug for sikre opsparingsordninger, men kapitalreglerne
skal være velgennemtænkte. Risiciene for pensioner er ikke de samme som for
forsikringsselskaber eller banker. Regningen for reguleringen havner hos forbrugeren, i
dette tilfælde pensionisten.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at sige, at
krisen og den demografiske udvikling i fællesskab stiller os over for dette problem med
pensioner i alle EU's medlemsstater.

I forhold til det arbejde, der bliver udført, vil jeg gerne udtrykke min tilfredshed med det
fremskridt i form af det høringsarbejde, som kommissæren har fortalt, at hun har stået i
spidsen for i forbindelse med udarbejdelsen af denne grønbog, men også det arbejde baseret
på samråd, imødekommenhed og kompromisvillighed, som blev udført af fru
Oomen-Ruijten under udarbejdelsen af betænkningen.

Jeg vil gerne fremhæve tre ting, som vi ikke kommer uden om at tage højde for, hvis vi skal
løse problemet med pensioners solvens.

Første ting er den ulighed, som kvinder i pensionsalderen oplever, fordi ulighed på
arbejdsmarkedet fører til fattigdom i pensionsalderen.

Den anden ting er, at jeg vil sikre, at enkepensioner sikres. Vi har stadig en generation af
fattige kvinder, som ikke har arbejdet i den potentielt erhvervsaktive periode af deres liv,
og for hvem enkepensioner er den eneste måde at få en minimumspension på.
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Den tredje ting er de yngre generationers indtræden på arbejdsmarkedet. De er ikke alene
nødt til at se krisen i øjnene, men må også bære byrden i form af flere generationer, nemlig
deres børn, deres forældre og deres bedsteforældre.

Det udgør problemet med pensionister, et problem, som vi må tage hånd om hurtigere i
vores arbejde.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Pensioner i Europa
må give folk penge nok til at leve af. Et vigtigt krav er, at folk har ordentlige job, for
lavtlønnede job fører til fattigdom i alderdommen og utilstrækkelige pensionsydelser. Når
jeg hører andre medlemmer af Parlamentet sige, at folk bare må tegne en ekstra privat
pension til deres alderdom, får jeg lyst til at svare, at mange mennesker kun lige kan klare
sig på det, de tjener, for ikke at tale om hvis de skulle betale til en ekstra privat
pensionsordning. Derfor er første søjle i pensionssystemet særlig vigtig. De løbende
finansierede systemer baseret på solidaritetsprincippet skal udgøre fundamentet for
europæiske pensioner, og udbetalingerne skal være store nok til, at folk kan leve af det. Vi
kan ikke bare sige, at det er et spørgsmål for medlemsstaterne. Vi må sende et klart signal
om, at vi har brug for pensioner, der giver folk penge nok til at have en rimelig livskvalitet.

Hr. Mann beskrev det tyske arbejdsmarkedsrelaterede pensionssystem i detaljer. Jeg vil
også gerne nævne det uden at gå i detaljer i samme grad. Under min vurdering af grønbogen
er jeg nået til samme konklusion, og det er grunden til, at vi arbejdede sammen om
ændringsforslagene i udvalget. Derfor opfordrer jeg Kommissionen til at sikre, at der tages
højde for hvert lands særlige egenskaber – de ting, der virkelig fungerer og er afgørende
for pensionssystemernes overlevelse i medlemsstaterne – i alt, hvad vi gør i fremtiden.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Fru formand! Jeg mener, at vi er nødt til at
være realistiske og anerkende, at det nuværende system med offentlige pensionsordninger
baseret på overførsel af ressourcer mellem generationerne, der er kendt som det løbende
finansierede system, ikke længere er økonomisk holdbart og kræver offentlige tilskud for
at overleve.

Tendensen med en aldrende befolkning og arbejdskraftens voksende mobilitet er kun med
til at forværre ubalancerne i disse pensionssystemer, mens de foranstaltninger, der foreslås,
det være sig at hæve pensionsalderen eller forøge bidragene, er begrænsede og i stigende
grad vil blive begrænset af modstand i samfundet mod foranstaltninger af denne art. I sidste
ende må vi anerkende, at løsningen er at skifte til den type pensioner, hvor folk opbygger
deres egen pensionsfond gennem deres arbejdsliv.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Fru formand! EU har behandlet ganske mange spørgsmål i
forbindelse med handicappede. Desværre er det netop den samfundsgruppe, som
medlemsstaternes pensionssystemer ikke rigtig lader til at dække, og det er uacceptabelt.
Ud over mennesker, der er blevet tvunget til at tilmelde sig invalidepensionssystemet uden
egen skyld, er der rigtig mange, der har meldt sig til systemet ved at misbruge smuthuller.
Problemet påvirker primært pensionssystemerne i Central- og Østeuropa, hvor antallet af
sådanne misbrugere er stort. Antallet af dem er så højt, at de få hele grundlaget for
pensionssystemet til at vakle. Denne situation er i modstrid med EU 2020-strategien. Disse
mennesker modtager ikkeindividualiseret støtte i stedet for egentlig hjælp, selv om de godt
kunne klare sig på arbejdsmarkedet og ville kunne bestride et arbejde. Aktuelle prognoser
tyder på, at antallet af ydelsesberettigede i Europa snart bliver fordoblet. Samtidig falder
antallet af personer i den erhvervsaktive alder med en mio. om året. Samlet set betyder det,
at der i øjeblikket ikke findes noget bæredygtigt pensionssystem, især ikke uden aktive
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personer med handicap. Jeg støtter fuldt ud ordførerens tanke om, at kun omkring 40 %
af de handicappede i EU, hvoraf der er 50 mio., arbejder. Hvor er de øvrige omkring 60 %?
Konklusionen er, at de også burde arbejde.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Fru formand! Jeg vil gerne gratulere ordføreren
med hendes indsats for at opnå den nødvendige balance mellem pensionssystemers
økonomiske bæredygtighed og sociale tilstrækkelighed i lyset af, at oprettelsen og
konsolideringen af tilstrækkelige, socialt retfærdige og økonomisk bæredygtige
pensionssystemer er en stor udfordring for enhver medlemsstat i perioder med høj
arbejdsløshed, deregulering af arbejdsmarkedet, lønnedgang og alvorlige demografiske
udfordringer.

Men systemerne skal baseres på første søjle, den offentlige, fordelingsmæssige søjle, som
den eneste grundlæggende garanti for tilstrækkelige ydelser. Denne søjle skal suppleres,
ikke støttes, af den anden søjle, så den fungerer i forlængelse af den første, når man har
sikret ikke kun universel adgang til den, men også dens sikkerhed ved at etablere den
relevante styringsramme.

Desuden medfører det på ingen måde automatiske justeringer at knytte en senere
pensionsalder til forventet levealder. Andre parametre skal naturligvis også tages i
betragtning, f.eks. sted, arbejdets natur, meget usunde erhverv, livskvalitet og sundhed.
Som forudsætning skal incitamenter til at forblive på arbejde desuden omfatte
sikkerhedsventiler til at overvinde barrierer, der kunne forhindre unge mennesker i at
komme ind på arbejdsmarkedet, især i en periode, hvor arbejdsløsheden desværre er røget
i vejret.

(Bifald)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Fru formand! De drøftelser, der foregår
i visse medlemsstater om pensionssystemer, og de følelser, disse drøftelser medfører i
offentligheden, viser, hvor vigtigt og samtidig hvor vanskeligt dette emne er. Det bliver
ikke muligt at vedtage en enkelt pensionsmodel, der kan gælde i alle EU's medlemsstater.
Men i en periode med økonomisk krise og demografiske forandringer er reformer af
nationale pensionssystemer ved at blive uundgåelige. Allerede i dag oplever mange lande
problemer på grund af voksende pensionsudgifter, og disse problemer kan underminere
princippet om solidaritet mellem generationerne. Men vi må huske, at pensioner skal være
sikre, og at de skal tage højde for, hvad vi får udbetalt. I den forbindelse så jeg gerne, at der
var større opmærksomhed på lønforskellen mellem kvinder og mænd, eftersom kvinders
lavere indtjening medfører lavere pensionsudbetalinger.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne nævne, at selv under starten
på denne forhandling talte kommissæren om den europæiske sociale models succeser. En
af dem er også opnåelse af lige muligheder for kvinder og mænd. Jeg håber, at denne
betænkning vil sende et klart budskab om at integrere ligestilling mellem kønnene som en
del af arbejdet for et retfærdigt pensionssystem.

Derfor vil jeg gerne fremhæve tre ting. For det første vurderingen af den indvirkning, som
foranstaltninger til anerkendelse af arbejde i hjemmet har på samfundet og kvinders
beskæftigelse, herunder brugen af en prissat beregning af pension. Jeg opfordrer
Kommissionen til at indlede proceduren med henblik på at fjerne artikel 5, stk. 2, i direktiv
2004/113/EF, som giver mulighed for forskelsbehandling af kvinder på pensionsprodukter.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Fru formand! Pensionssystemet er et
grundlæggende element i den europæiske sociale model, som må bevares. Det er
medlemsstaternes ansvar, men for at garantere systemets overlevelse, må vi iværksætte
foranstaltninger i størst mulig enighed med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.
Disse foranstaltninger skal fokuseres på at etablere en europæisk standard, der garanterer
alle systemers solvens ved at underkaste dem tilsynskriterier for at begrænse underskuddet
på de offentlige finanser i medlemsstaterne og ved at udvide de garantier, der bliver forlangt
af forsikringsselskaber fra 2013, til de gensidige selskaber, der administrerer disse systemer
i nogle medlemsstater.

Denne standard skal etableres for at rationalisere debatten, for der skal mere til end at
fastsætte pensionsalderen ved lov for at løse dette problem. Vi er nødt til at tage højde for
længden af en persons beskæftigelse og størrelsen af vedkommendes bidrag og indregne
faktorer knyttet til pensionisters ønsker. Det skal medføre en højere pension, hvis man
vælger at forlænge sit arbejdsliv.

Denne standard skal også være fremadskuende. Det er en forudsætning for arbejdstageres
mobilitet, at det ikke er et problem at overføre passive rettigheder fra ét land til et andet.
Når europæere flytter fra ét land til et andet, skal de kunne få adgang til deres
beskæftigelseshistorik i alle de medlemsstater, hvor de har indbetalt bidrag.

Jeg synes også, at vi skal være særlig opmærksomme på køn og handicap.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand, hr. Andor! Jeg vil gerne spørge,
om det giver mening at reagere på denne forhandling og denne betænkning med en hvidbog?
Burde vi ikke i stedet forsøge at løse de virkelig presserende problemer? Efter min mening
er der to spørgsmål. Det ene er, at der er en kæmpe forskel på den faktiske pensionsalder
og den offentlige pensionsalder. Det betyder, at foranstaltningerne til bekæmpelse af
forskelsbehandling faktisk skal gennemføres i praksis i form af handling eller overvågning
fra Kommissionens side for at forbedre situationen, for det vil gøre pensioner bæredygtige.

Det andet er, at der i betænkningen tydeligt opfordres til handling med det samme i forhold
til overførsel af arbejdsmarkedsrelaterede pensioner, hvilket indebærer at overveje et nyt
direktiv. Det haster langt mere, for arbejdstagere, der flytter fra et selskab til et andet, mister
en masse penge til deres pension, der kunne give dem sikkerhed i alderdommen. Derfor
er vi nødt til at gøre noget. Vi spilder bare tiden med hvidbogen.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Fru formand, mine damer og herrer! Som følge af
den økonomiske krise og befolkningens aldring falder bidragene til social sikring. Det er
almindelig anerkendt. Antallet af pensionister stiger. Det udgør en trussel for
pensionssystemets bæredygtighed. Det er afgørende at tilpasse det sociale sikringssystem
og pensionssystemet til de aktuelle udfordringer. Jeg er enig med kommissæren i hans
udtalelse om, at det ville kræve en masse hårdt arbejde at udarbejde dette dokument. Ikke
desto mindre mener jeg, at vi må etablere en social fond på EU-plan, der svarer til
samhørighedsfonden, med henblik på at hjælpe pensionister i de lande, der har relativt
lave indkomster. De nationale budgetter kan ikke sikre en anstændig alderdom. Der har vi
allerede erfaret. Sidste år bekæmpede vi fattigdom, og resultatet er, at vi har flere fattige
end før.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne endnu en gang
gratulere alle de udvalg, der har været involveret i drøftelserne og i udarbejdelsen af
betænkningerne.
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Jeg er klar over, at det er svært at bringe holdningerne fra så mange forskellige politiske og
nationale baggrunde på linje, men afstemningerne i de involverede udvalg viser, at
betænkningerne har fået bred støtte. Det sender et klart signal til Kommissionen om
opfølgningen på grønbogen. Jeg regner med at udsende en opsummering i starten af næste
måned, der også indeholder Parlamentets holdning. Den vil vi følge op på i anden halvdel
af 2011 med hvidbogen, som jeg nævnte i min tidligere intervention, ledsaget af en passende
konsekvensanalyse. Det vil give alle interessenter mulighed for endnu en gang at spille en
rolle i drøftelserne.

Kommissærgruppen om pensioner drøftede allerede i sidste uge mulige politikker, der kan
opdatere og forbedre den europæiske ramme for pensioner. Der var enighed om, at vi
skulle fortsætte den holistiske tilgang til pensionsreformer.

Som led heri må vi fortsætte dialogen med de centrale interessenter, både om mulige nye
reguleringsinitiativer inden for f.eks. overførsel, arbejdsmarkedsrelaterede
pensionsordninger og beskyttelse mod insolvens og andre, blødere former for regulering
såsom adfærdskodekser. Vi besluttede også at behandle kønsaspektet grundigt og mere
omfattende i hvidbogen end i grønbogen.

I mellemtiden vil jeg gerne sikre, at grønbogen og hvidbogen ikke bliver blandet sammen
med andre objekter, der flyver rundt på den europæiske himmel. Kommissionen har absolut
intet til fælles med metoder, der antager, at der kunne indføres en fælles pensionsalder i
EU. Alsidighed er nøglen i EU, og det gælder også alsidighed i den demografiske virkelighed,
og det er vi nødt til at undersøge mere detaljeret end før.

Vi må også anerkende, at igangværende reformer indebærer nye risici, idet de gør kommende
pensioner langt mere afhængige af langsigtede udviklinger på arbejdsmarkedet og
finansmarkederne. Det betyder, at vi også er nødt til at skabe beskæftigelsesmuligheder
for handicappede og styrke stabiliteten i de finansielle systemer.

Jeg ser frem til det forsatte samarbejde med Parlamentet og dets udvalg om dette meget
vigtige emne.

Ria Oomen-Ruijten,    ordfører. – (NL) Fru formand! Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
rose mine kolleger George Cutaş, Barbara Matera og Cornelis de Jong, som har arbejdet
sammen med mig om denne betænkning. Jeg ved ikke, hvor hr. de Jong er. Jo, der er han,
omme bagved. Han er kommet med et par bemærkninger, som jeg ikke forstår, f.eks. når
han siger, at vi ønsker at finde en europæisk løsning på alt. Det er ikke sandt. Subsidiaritet
er det styrende princip her.

Jeg vil gerne præcisere det punkt, hvor hr. de Jong stillede spørgsmålstegn ved økonomisk
styring. Vi ønsker den form for økonomisk styring, der vil sikre, at alle, der gør deres bedste,
ender som en vinder. Det er, hvad vi ønsker, ikke at en række medlemsstater – de ti, der
har skrevet et brev til os – skal straffes for at have indført gode foranstaltninger for fremtiden,
for deres pensioner. Jeg håber, det tilfredsstiller hr. de Jong.

Kartika Liotard er her ikke, men det virker på mig, som om hun ikke har læst betænkningen,
og alligevel kommenterer hun den, som om hun havde.

Jeg har allerede takket mine kolleger hr. Cutaş, fru Matera og hr. De Jong, men jeg vil også
gerne takke Frédéric Daerden, Marianne Harkin, Julie Girling og Jean Lambert, som har
haft ordet for deres respektive grupper, samt Danuta Jazłowiecka, skyggeordføreren fra
mit eget parti, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), for at have
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gjort denne betænkning til det, den er. Jeg synes, at vi har lavet en god analyse af det, der
må gøres.

Jeg ved også, at der stadig er nogle meget følsomme emner i betænkningen, som berører
individuelle medlemsstater. Ikke desto mindre håber jeg, at vi, udvalget, og kommissær
Andor har hjulpet til at få tingene på rette spor, at vi vil kunne samles om hvidbogen her
i Parlamentet, og at alle også vil stemme for den. Det var en hård opgave, men jeg håber,
at vi i morgen vil kunne sige, at når enden er god, er alting godt.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen (onsdag den 16. februar 2011) kl. 12.00.

Jeg vil minde dem af Dem, som ikke har haft lejlighed til at få ordet, om, at hvis De ønsker
det, kan De indlevere en skriftlig erklæring på højst 200 ord, som vil blive tilføjet til det
fuldstændige forhandlingsreferat, såfremt De ønsker at få ført til protokols, hvad De ville
have sagt, hvis De havde haft muligheden.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Corina Creţu (S&D),    skriftlig. – (RO) Det mest sårbare pensionssystem i EU er det
offentlige system baseret på solidaritet mellem generationerne. Men en pension er en
nedarvet ret, som regeringer ikke kan bryde, uanset om der er krise eller ej, selv om nogle
regeringer, f.eks. den rumænske, tager sig retten til at gøre, hvad de vil i forhold til
pensionens størrelse og beregningsmåden for den. Den demografiske situation hjælper
heller ikke. Derfor er systemets bæredygtighed et akut problem. Men offentlige
pensionssystemer finansieres ikke af regeringer, men af dem, der bidrager til dem, dvs.
arbejdsmarkedets parter, lønmodtagere og arbejdsgivere, uanset type. Disse systemer
påvirkes kraftigt af to faktorer, nemlig ulovligt arbejde og de europæiske økonomiers
manglende evne til at skabe nye arbejdspladser med en ordentlig løn og af en rimelig
varighed. Dårligt betalte, usikre ansættelser under påskud af at gøre arbejdsmarkedet mere
fleksibelt betyder, at offentlige systemer vil befinde sig i permanent krise. Det er
opmuntrende, at Parlamentets beslutning om pensionssystemer fremhæver
forskelsbehandlingen af kvinder i forhold til pensionernes størrelse, selv om alder og den
periode, man har indbetalt, stort set er den samme som for mænd. Det er første skridt i
retning af at råde bod på en uretfærdighed, og det skal følges op med andre tiltag.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Kommissionens grønbog indeholder
overbevisende argumenter for behovet for at forbedre de nuværende pensionssystemer.
Men vi må ikke glemme, at størstedelen af de foreslåede løsninger er socialt følsomme.

Derfor må vi nøje vurdere ikke kun fordelene, men også de potentielle risici ved disse
løsninger, især når vi taler om at hæve pensionsalderen eller om, at medlemsstaterne skal
miste indflydelse på pensionspolitikken. Selv om Kommissionen betragter en forhøjelse
af pensionsalderen som en af de mindre smertefulde tilpasninger til den voksende forventede
levealder, fremlægger den ikke konkrete forslag til beskæftigelse af ældre på arbejdsmarkedet.
Med mulighed for at udsætte pensionen kan mange arbejdsløse, som er under
pensionsalderen, ende i fattigdomsfælden. Spørgsmålet om i hvor høj grad folks helbred
giver dem mulighed for at arbejde længere, er heller ikke taget i betragtning i tilstrækkelig
grad. Endvidere må vi tage højde for, at kvinder oftere har lavere betalt arbejde eller
deltidsarbejde, og at de mister forsikringsgarantier og i sidste ende modtager mindre
pensioner, fordi de bliver mødre og passer børn og handicappede familiemedlemmer. Jeg
synes, vi også bør fokusere mere på andre måder at forbedre pensionssystemerne på, f.eks.
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ved at time starten på arbejdslivet, bedre balance mellem arbejde og familieliv, "fleksibel"
vurdering af pensionsalder, indførelse af minimumsstandarder for pensioner osv.

Under alle omstændigheder ser jeg grønbogen som et seriøst skridt i retning af at sikre
normale leveforhold for nuværende og kommende pensionister.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Forandringerne i de demografiske indikatorer
og længere forventet levealder lægger pres på os om at udarbejde en ny strategi for vores
pensionssystemer. Vi må omdefinere spørgsmålene om fremtiden for unge og gamle for
at kunne sikre en bæredygtig, sikker og passende pensionsydelse. Der er betydelige forskelle
mellem EU's medlemsstater, hvad angår pensionssystemer. Mens vesteuropæiske lande
kæmper med problemerne i forbindelse med voksende omkostninger nu og i fremtiden,
forsøger nye medlemsstater at etablere diversificerede systemer. Mens der i 2008 var fire
lønmodtagere for hver pensionist, vil der i 2020 være fem. Årsagen hertil er bl.a., at
europæiske unge på grund af deres længere og mere omfattende uddannelse kommer
senere ud på arbejdsmarkedet, og at lønmodtageres ansættelsesforhold ikke varer indtil
den lovbestemte pensionsalder.

Vi er nødt til at etablere et system, der er bæredygtigt, og som giver garanti for pensioner
ved at tage højde for medlemsstaternes situation. Vi må også overveje muligheden for fri
bevægelighed i EU. Vi må begynde med en antagelse om, at et effektivt og vellykket
arbejdsmarked for den nye generation også kræver mobilitet. Af hensyn til en fremtidig
reform af pensionssystemet er det afgørende at knytte første og anden søjle sammen. De
overlapper allerede til dels hinanden i nogle medlemsstater, og de må også knyttes tæt til
tredje søjle. Vi må også bestræbe os på at eliminere ulovlig beskæftigelse, som har en lige
så afgørende rolle for bevarelse af vores pensionssystemer.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    skriftlig. – (RO) Den aldrende befolkningstendens, som
Europa står over for i de kommende år, medfører betydelige forandringer på det medicinske
område og i forhold til forbrugsvaner, befolkningssammensætning og det sociale
sikringssystem. Under disse omstændigheder er sikring af pensionssystemernes
bæredygtighed i fremtiden tæt knyttet til, hvor længe EU's borgere er aktive på
arbejdsmarkedet. Jeg mener, det er gavnligt, at EU 2020-strategien støtter en aktiv, fokuseret
arbejdsmarkedspolitik, der vil være med til at forøge beskæftigelsen for ældre arbejdstagere,
kvinder, folk tilhørende mindretalsgrupper og langtidsledige. Ved at opnå dette mål mener
jeg, at Europa vil opleve en forøgelse i antallet af beskæftigede og dermed økonomisk
vækst, hvilket vil have positiv indflydelse på bæredygtigheden af pensionssystemer på
EU-plan.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi ved alle, at der ikke findes nogen idealmodel
for pensionssystemer. Hvert land har udviklet sine egne løsninger og har planer for
fremtidige reformer, der tilpasses efter behov. Trods de væsentlige forskelle mellem de
enkelte systemer mener jeg, at EU bør angive den retning, som alle medlemsstater bør
følge, når de foretager ændringer. Det blev understreget mange gange i udvalget, at de
senere års finansielle og økonomiske krise har fremhævet det akutte behov for at reformere
pensionssystemerne. Solidaritets- og subsidiaritetsprincipperne forpligter os til at styrke
samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område. Hvis vi deler vores erfaringer, kan
vi undgå at spilde tid på dobbeltarbejde, hvilket allerede har ført til en katastrofe i ét land,
og udveksling af oplysninger om god praksis vil gøre det muligt på effektiv vis at udvikle
de bedste strategier.
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Lad os ikke glemme, at reformerne ikke må begrænses til blot at hæve bidragene og udvide
den periode, hvor man indbetaler dem. Budgetmæssig stabilitet, grænseoverskridende
koordinering af pensioner, udvikling af minimumsgarantier og lige rettigheder for kvinder
og mænd er kun nogle af de emner, der bør være genstand for overvejelser i alle
medlemsstater. Et bæredygtigt system baseret på gensidige afhængige og supplerende søjler
bør udvikles i hele Europa på en måde, der inddrager offentlige pensioner,
medarbejderpensioner og private pensioner foruden kapitalbaserede og ikkekapitalbaserede
pensioner. Jeg mener, at denne løsning vil garantere etableringen af stabile og retfærdige
pensionssystemer, der samtidig vil forblive fleksible nok til at kunne tilpasses til de sociale
og økonomiske forandringer, vi forventer.

Zuzana Roithová (PPE)   , skriftlig. – (CS) På grund af deres aldrende befolkninger står
næsten alle verdens lande over for spørgsmålet om, hvordan de skal finansiere
pensionssystemer, der primært er baseret på fleksibel finansiering i fremtiden. Jeg hilser
med tilfredshed fru Oomen-Ruijtens betænkning, som åbner for muligheden for en løsning,
samtidig med at den respekterer subsidiaritetsprincippet. Jeg vil gerne nævne en løsning,
som Den Kristelige og Demokratiske Union i Tjekkiet (KDU-CSL) har talt for i mange år.
Børn i lønnet beskæftigelse bør have mulighed for at få overført en del af deres obligatoriske
bidrag til det fleksible system til deres forældres pensionskonti og delvis udligne udgifterne
til omsorg for dem i barndommen gennem dette bidrag til en højere pension til deres
forældre. Denne individualiserede solidaritet mellem generationerne ville på den ene side
være mere retfærdig for nutidens pensionister, som har gjort et godt stykke arbejde med
at opfostre den nye generation, mens den på den anden bestemt også ville være med til at
genskabe de samfundsmæssige holdninger til store familier. Det skal betale sig at have
børn, ikke kun være en udgift. Det er nøglen til en permanent løsning, både på
konsekvenserne af og på hovedårsagen til vores pensionsproblem.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Ti års arbejde på en grønbog med den
misvisende titel "Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa" har ikke
medført andet end en tilfældig samling meningsløse påstande. Jeg ved ikke, hvordan det
er i andre lande, men f.eks. i Tjekkiet afviger de forventede fødselstal beregnet af eksperter
for 10 år siden så voldsomt fra den aktuelle situation, at påstandene i grønbogen for
perioden 2040-2060 efter min mening er meningsløse. Hvis eksperterne ikke engang kan
forudsige udviklingen i fødselstallet fem til syv år frem, hvordan kan deres forudsigelse for
en periode over mere end 30 år så have nogen værdi? Hele grønbogen er baseret på den
fejlagtige antagelse, at så længe jeg pålægger skatteyderne en lovbestemt pligt til at investere
en del af de ressourcer, der er tildelt pensionssystemet, i en fond, som staten ikke garanterer
for, vil de opnå en højere pension, end de ville fra første søjle alene. En ansvarlig
forfatningsdomstol ville nødvendigvis erklære en sådan lov forfatningsstridig. Selv i lande,
hvor anden søjle er blevet indført tidligere, har den tilsyneladende ikke skabt de forventede
resultater. I Chile i 1970'erne, efter at Pinochet blev styrtet, blev private fonde, der ikke var
garanteret af staten, f.eks. obligatoriske for borgere uden for hæren og politiet. Hvordan
kunne det være? Hvorfor nedlægger den nuværende konservative regering i Ungarn også
den ineffektive anden søjle i pensionssystemet? Det er de primære årsager til, at Den
Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre ikke kan stemme for fru
Oomen-Ruijtens betænkning. Vi kan ikke støtte århundredets planlagte forbrydelse!

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) EU og medlemsstaterne står over for en af deres
største udfordringer i forhold til at sikre tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer
i Europa. Eftersom en stor del af borgerne er meget afhængige af deres pensionsordninger
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til at sikre deres levebrød, vil jeg gerne understrege vigtigheden af de statsfinansierede
pensionsordninger, der bygger på solidaritetsprincippet.

I mangesidede situationer med forskellige traditioner og typer af pensionsordninger, og i
lyset af at hovedansvaret for pensionsreformer ligger hos medlemsstaterne, er det umuligt
at bruge en enhedsløsning. Men EU kan tilføje merværdi i form af koordinering mellem
forskellige pensionsordninger og udveksling af god praksis.

Enhver revision af pensionssystemer bør udføres på en gennemsigtig måde, der beskytter
forbrugernes behov og oplyser borgerne om deres rettigheder i forbindelse med de
forskellige pensionsordninger og risici, der er involveret, især dem knyttet til mobilitet på
tværs af grænserne. Pensionssystemer skal kunne modstå ethvert potentielt budgetmæssigt
og demografisk pres på medlemsstaterne uden at lægge unødig tryk på almindelige borgere.

Alt dette skal tages i betragtning under hensyntagen til fremtidens demografiske og
socioøkonomiske udfordringer, f.eks. udviklingen af atypisk beskæftigelse, en voksende
kvindelig arbejdskraft, ændringer i familiestrukturen og ungdomsarbejdsløshed.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Nogle af emnerne i Kommissionens initiativ
til denne grønbog synes jeg, er særlig vigtige. Jeg betragter det som vores pligt at forhindre
især ældre borgere, som har været med til at opbygge vores nuværende velstand gennem
deres arbejdsliv, i at ende i en sårbar situation i alderdommen. Samtidig tager betænkningen
subsidiaritetsprincippet i betragtning i passende grad. Kommissionen burde opfordre
tydeligere til lighed mellem mænd og kvinder. Kvinder har oftere atypiske
ansættelseskontrakter end mænd. Deres pensioner er tit mindre, og derfor er de i større
risiko for at havne i fattigdom i deres alderdom. Tilstrækkelige og sikre pensionssystemer
repræsenterer langsigtede kontrakter mellem generationerne. Derfor vil jeg gerne opfordre
Kommissionen til at bruge grønbogen til at iværksætte initiativer, der forøger
offentlighedens bevidsthed om solidariteten mellem generationerne i forhold til pensioner.

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg synes, at EU er nødt til at skabe et åbent
enhedspensionssystem, der tager højde for demografiske tendenser og spørgsmålet om
mobilitet. Lad mig komme med et eksempel fra mit eget land. I Rumænien er de årlige
udgifter til pensioner den største type udgifter på budgettet. Budgettet til statslige sociale
forsikringer har haft årligt underskud siden 2006, og det nåede en størrelse 1,5 mia. EUR
i 2009. Verdensbanken anslår, at underskuddet som følge af pensionsudbetalinger i 2050
ville have nået omkring 12 % af BNP med det gamle system. Derfor har Rumænien med
lov nr. 263/2010 indført en række gennemgribende reformer, der vil sikre bæredygtigheden
af det offentlige pensionssystem på mellemlang og lang sigt. Disse reformer omfatter at
søge at begrænse, at folk går tidligt på pension eller på invalidepension eller går uberettiget
på pension af medicinske årsager, at forøge antallet af personer, der bidrager til det offentlige
enhedspensionssystem, samt gradvist at hæve den normale pensionsalder for mænd og
kvinder til 65 for mænd i 2015 og til 63 for kvinder i 2030.

Ville Itälä (PPE),    skriftlig. – (FI) Alle pensioner er i øjeblikket de enkelte medlemsstaters
ansvar, men EU har også en vigtig rolle at spille inden for pensionspolitik. Hvis vi skal
kunne opnå vores mål, som er, at den fri bevægelighed for personer og arbejdskraft virkelig
er fri, skal pensionssystemerne harmoniseres på passende vis. Der skal også garanteres et
minimumniveau for pensioner, så familier faktisk kan bevæge sig fuldstændig frit omkring.
Derfor må vi bevæge os i retning af et harmoniseret system, jo før jo bedre. Ellers vil et
ikkeuniverselt system af pensioner faktisk skabe en barriere for den fri bevægelighed i EU.
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Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Det glædede mig, at
betænkningen om Kommissionens grønbog om sikre, tilstrækkelige og bæredygtige
pensionssystemer i Europa kom på dagens dagsorden. Spørgsmålet om pensioner i
fremtiden, hvor sikre de er, og hvilken indkomst de vil give, er et af de største problemer,
samfundet står over for i øjeblikket. Selv om medlemsstaterne er ansvarlige for at beslutte,
hvordan pensionssystemerne skal se ud, og EU i princippet ikke har bemyndigelse til at
foretage sig noget på dette område, bør visse lovgivningsmæssige løsninger i forbindelse
med pensionssystemer udarbejdes på EU-plan. Parlamentets krav om, at Kommissionen
udarbejder retningslinjer for medlemsstaternes regeringer, er af stor betydning for
pensionisters økonomiske sikkerhed, eftersom retningslinjerne ville udstikke
minimumsniveauer for pensioner og kriterier for udregning af pensionsydelser, hvilket
ville betyde, at kvinders pensionsydelser ikke længere ville være mindre end mænds. Det
er ikke kvindernes skyld, at de er dømt til at få lavere pensioner end mænd. Det skyldes, at
de ikke får samme løn for samme arbejde, eller at de er nødt til at afbryde deres karriere
for at passe børn, hvilket medfører lavere bidrag gennem hele arbejdslivet. I lyset af truslen
mod pensionssystemernes stabilitet bør Kommissionen derfor ikke glemme at sikre, at der
indføres lovbestemte løsninger, der garanterer ligebehandling af kvinder og mænd i hele
EU i forhold til niveauet af fremtidige pensioner.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Ved at nå det forfærdelige tal på 23 mio. arbejdsløse
har Europa i 2011 slået alle årtiets negative rekorder inden for beskæftigelsespolitik og
dermed officielt udråbt den til en fiasko. Krisen er mere end tilstrækkelig årsag til at vedtage
en tekst, hvor opfordringen til at anvende subsidiaritetsprincippet på pensionsområdet
viser, at eurokraterne er blevet mere rimelige i forhold til at revidere en europæisk social
model, der bestemt har slået fejl. Efter at have været kørt ud på et sidespor i et årti, træder
regeringerne til og bliver de primære aktører i genopbygningen af et socialt Europa. Men
det er ikke tilstrækkeligt. Kun en modig beslutning til fordel for græsrodsdemokrati baseret
på beskæftigelsesreformer, der gør det mere attraktivt at arbejde, og på lønseddelføderalisme,
der tager højde for de forskellige leveomkostninger i hver af Europas regioner, i forhold
til hvilke både lønninger og pensioner skulle justeres, ville udgøre en reel kursændring hen
imod fornyelse. En sænkelse af lønomkostningerne ved at reducere skatterne og give små
virksomheder en chance for at fortsætte driften og investeringer i regionen er afgørende
initiativer for at sikre udligning af bidrag til de ældre generationer og en fremtid med vished
og livskvalitet for de nye.

16. Forfalskede lægemidler (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Matias for Udvalget om
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår forhindring af, at lægemidler,
som er forfalskede med hensyn til identitet, historie eller oprindelse, kommer ind i den
lovlige forsyningskæde (KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261 (COD))
(A7-0148/2010).

Marisa Matias,    ordfører. – (PT) Fru formand! Nu, hvor vi er nået til dette punkt på dette
tidspunkt efter en lang proces, tror jeg, at hver en mand og kvinde i dette lokale ved, hvad
der forener os, nemlig beskyttelsen af patienters helbred. Det er vores pligt at beskytte de
500 mio. borgere, der lever i Europa, og som ikke ved, om den medicin, de bruger, er ægte
eller forfalsket. Vi er nødt til at give dem garanti for, at den medicin, de tager, vil være med
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til at redde deres liv, ikke bidrage til en tidlig død. Jeg synes, dette problem er alt for alvorligt
til, at vi kan tillade os ikke at gøre noget ved det.

Derfor har jeg flere gange omtalt disse forfalskede lægemidler som "tavse dræbere", for det
er faktisk, hvad de er, for hvis folk, der har problemer … Vi ved, hvordan
forfalskningsnetværk har ændret sig. For et par år siden talte alle om Viagra, men i dag er
det umuligt ikke at tale om lægemidler, der bekæmper eller forsøger at bekæmpe sygdomme
som kræft, diabetes, hjertesygdomme og kolesterol.

Derfor er de som sagt "tavse dræbere", for hvis de ikke bekæmper disse sygdomme, hjælper
de ikke folk.

Det tilsagn, som vi drøfter i dag, samler nogle af de forandringer, der er opnået gennem
denne proces. Vi startede på markedet og endte i sundhed (og jeg er meget glad for dette
skifte til sundhed), vi startede med den fysiske verden og inddrog så internettet, fordi vi
ikke kunne se bort fra den primære rute for forfalskede lægemidler i Europa, vi startede
med blot at have et kontrolsystem og gik videre til at tilføje sanktioner og straffe. Hvis vi
betragter forfalskning som en forbrydelse, er vi nødt til at tilføje sanktioner og straffe.

Der er også en anden vigtig faktor, nemlig at problemet ikke er begrænset til Europa. Vi
sikrer også, at tredjelande, hvor situationen med forfalskning er endnu mere alvorlig, tages
i betragtning i vores forslag, der fremlægges i dag.

Vi ved, at på trods af at vi kun har haft stikprøvekontrol, er der siden 2005 sket en forøgelse
på 400 % i mængden af beslaglæggelser af forfalskede lægemidler. Vi ved, at denne handel
repræsenterer en profit på 45 mia. EUR om året for visse kriminelle netværk, men en total
katastrofe for borgernes helbred.

Derfor vil jeg gøre det helt klart, at forfalskning af lægemidler ikke er som enhver anden
form for forfalskning, for det underminerer fuldstændig tilliden til vores sundhedssystemer.
Eftersom forfalskning er en form for organiseret kriminalitet, som jeg allerede har nævnt,
mener jeg, at vi må bekæmpe det med lovgivning, med vores engagement og med en fælles
indsats. Derfor foreslår vi et kontrolsystem, der omfatter hele vejen fra producent til patient.
Det har været en kamp for Parlamentet og en ting, som jeg er meget tilfreds med, nu er
sikret.

Denne procedure har strakt sig over to kommissærer og fire formandskaber. Vi startede
med industrikommissæren, som jeg nævnte, og endte hos sundhedskommissæren. Det
har været en lang proces, og derfor vil jeg gerne runde af med en særlig tak til ordførerne
fra andre grupper, som har fulgt denne procedure med stort engagement og dedikation
fra start til slut, nærmere bestemt fru Grossetête, fru Roth-Behrendt, hr. Krahmer, hr.
Tremopoulos, fru Yannakoudakis og fru Rosbach. Uden dem havde denne forhandling
ikke været så interessant og samtidig produktiv. Jeg ved, at vi til tider har haft forskellige
standpunkter, men jeg ved også, at vi havde et fælles mål, nemlig at beskytte patienternes
sundhed. Jeg kan ikke takke alle, der har været involveret, så jeg vil tilbyde min symbolske
taknemmelighed til alle dem, der har arbejdet på dette direktiv, ved at nævne fru Pantazidou,
der har støttet mig meget gennem hele processen.
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FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

John Dalli,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det glæder mig meget at få
lejlighed til at tale til Parlamentet om et så vigtigt emne som forfalskede lægemidler. Det
fremlagte forslag om ændring af direktivet om forfalskede lægemidler vil, såfremt
Parlamentet godkender det, føre os ind i nyt territorium. En vellykket afslutning på denne
sag vil markere første gang, EU med lovgivning har tacklet den konkrete trussel fra
forfalskede lægemidler.

Teksten vil tilpasse vores lovgivning til fremtiden og bidrage betydeligt til at beskytte
patienter mod de mange farer i forbindelse med falsk medicin. Som medlemmerne ved, er
forfalskede lægemidler noget andet end forfalskede varer. Forfalskede lægemidler handler
om folkesundheden.

Det glædede mig meget, at medlovgiverne tidligt nåede til enighed om substansen i forslaget
lige før jul. Lad mig takke alle dem, der har arbejdet hårdt på at gøre denne aftale mulig,
især ordføreren fra det ledende udvalg, fru Matias, samt ordførerne fra de udvalg, der har
afgivet udtalelser, fru Sartori og fru Bastos. Jeg vil også gerne takke alle skyggeordførerne.

Kommissionen støtter fuldt ud substansen i denne meget afbalancerede aftale, der indfører
faste og effektive foranstaltninger, men som samtidig er fleksibel og proportional med
risikoen. Det er afgørende, eftersom ikke alle lægemidler er ens. Sandsynligheden for
forfalskning er forskellig, og det samme er risikoen for folkesundheden.

Jeg vil nu tale om nogle af de konkrete spørgsmål, og jeg vil gerne fremhæve følgende.
Hvad angår sikkerhedsforanstaltninger, imødeså vi risikoen for, at medlemsstater i fremtiden
kunne anvende forskellige metoder i forhold til emballagen. Det ville have ført til forskellige
grader af beskyttelse i EU. Det ville have ført til fragmentering af EU's marked for lægemidler.
Jeg er sikker på, at medlemmerne deler min tilfredshed over, at vi har banet vejen for en
europæisk sikkerhedsforanstaltning, der kan identificere og dermed autentificere et
lægemiddel. Kommissionen har altid støttet en europæisk tilgang i denne forbindelse.

Hvad angår virksomme farmaceutiske ingredienser, styrker den vedtagne tekst inspektioner
og internationalt samarbejde. Kommissionen og netværket af europæiske agenturer vil
arbejde tættere sammen med internationale partnere. Kun ved hjælp af et sådant samarbejde
kan vi opnå et virkelig effektivt system med kontrol og håndhævelse.

Når lovgivningen er vedtaget, vil den forøge gennemsigtigheden af de aktører, der er
involveret i distribution af lægemidler. Sluttelig insisterede Parlamentet på regler om salg
af lægemidler på nettet. Jeg synes, Parlamentet har fundet en stærk, pragmatisk løsning
ved at fokusere på gennemsigtighed. Argumentet anerkender, at der er forskellige regler
for apoteker i EU, men i fremtiden bliver det nemmere for patienter i hele EU at skelne
lovlige virksomheder fra ulovlige onlineapoteker.

Jeg går ud fra, at jeg kan regne med Deres fulde støtte til næste skridt i lovgivningsprocessen
hen imod at gennemføre dette værdige og meget nødvendige initiativ.

Regina Bastos,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse.
– (PT) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at gratulere ordføreren, fru Matias, og takke
alle, der har samarbejdet med hende.
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Desværre har vi gennem de sidste par år været vidne til voksende forfalskning af lægemidler
her i Europa. Ifølge EU-data sælges der i øjeblikket 1,5 mio. æsker forfalsket medicin årligt
via den lovlige forsyningskæde. Det er en forbrydelse, der udgør en alvorlig trussel mod
europæiske patienter og den europæiske industri. Formålet med dette direktiv er at
forhindre, at forfalskede lægemidler havner i forsyningskæden, og dermed beskytte
folkesundheden.

Jeg vil gerne fremhæve følgende nøglepunkter i den udtalelse, jeg har udarbejdet: Indførelse
af en definition af forfalskede lægemidler, der tydeligt lægger vægt på forbrugerbeskyttelse,
anvendelse af sikkerhedsforanstaltninger over for receptpligtige lægemidler, ansvarlighed
hos alle deltagere i forsyningskæden samt medlemsstaternes anvendelse af effektive
sanktioner med henblik på at afskrække fra denne form for forbrydelse.

Amalia Sartori,    ordfører for udtalelsen for Udvalget om Industri, Forskning og Energi. – (IT)
Fru formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne lykønske ordføreren, fru Grossetête,
med det gode arbejde, hun har udført. Forfalskede lægemidler er farlige på grund af deres
enorme indvirkning på sundheden for ikke at nævne deres økonomiske indvirkning.

Selv om kompromisteksten er en klar forbedring i forhold til bestemmelserne i direktivet
fra 2001, berører den ikke visse spørgsmål, som jeg mener er grundlæggende, og som jeg
gerne vil nævne her. Fabrikanter af virksomme lægemiddelbestanddele etableret i tredjelande
bør underlægges tilsyn fra den medlemsstat, som disse stoffer skal eksporteres til, og dette
tilsyn skal bringes i stand af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland.

Lægemidler bør være klart sporbare med hensyn til fabrikanter og oprindelsesland for
forskellige virksomme lægemiddelbestanddele, når denne information ikke fremgår af den
nye formulering. Spørgsmålet om salg via internettet er fortsat uløst.

Alligevel vil jeg gerne understrege, at betænkningen generelt er positiv og indeholder
forbedringer, og jeg støtter fru Grossetête til fordel for kompromiset.

Françoise Grossetête,    for PPE-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne
starte med at lykønske ordføreren, fru Matias, med hendes arbejde. Jeg vil også gerne
lykønske Rådet og Kommissionen, da vi endelig er nået til enighed om dette yderst vigtige
direktiv om bekæmpelse af organiseret kriminalitet i tilknytning til forfalskede lægemidler.
Tallene er for høje. 34 mio. forfalskede lægemidler blev beslagt i EU i 2008, hvilket er en
massiv stigning på 380 %. Over 50 % af de lægemidler, der sælges via internettet, er
forfalskede, og udgør en reel trussel mod alle vores medborgere.

Direktivet er et skridt fremad. Jeg ser det som blot et skridt, for desværre er vi ikke gået
langt nok. Vi burde have handlet hurtigere. Det er dog et skridt fremad, idet strengere tilsyn
med fabrikanterne af virksomme bestanddele udgør et særlig værdifuldt træk. Vi søger at
forbedre sikkerheden, og det betyder, at vi skal finde frem til ansvarsområderne for hver
enkelt aktør i forsyningskæden, nemlig fabrikanter, grossister, parallelimportører, handlere
og distributører. Af hensyn til sikkerheden må vi også sikre, at alle æsker med receptpligtige
lægemidler er sporbare. Jeg kunne godt have tænkt mig, at forslaget gik videre på dette
punkt.

Ud over at garantere autenciteten ved at påføre hver enkelt pakke en kode, omfatter
sikkerhedskravene også regler om ubrydelig emballage til æsker, der håndteres af
parallelimportører. Vi har gennemført langvarige drøftelser af dette spørgsmål Det er et
vigtigt punkt, fordi vi i øjeblikket taler om en reel svøbe, der har betydning for
folkesundheden. Apotekere har også behov for pålidelige forsyninger med produkter af
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høj kvalitet. Jeg er enig med kommissæren i, at vi må forblive årvågne, når vi gennemfører
disse sikkerhedskrav i praksis. Alligevel mener jeg ikke, at vores arbejde slutter her. Vi må
nøje overvåge, hvordan direktivet gennemføres.

Dagmar Roth-Behrendt,    for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer!
Vi kan alle forestille os mareridtet. En person, vi kender, er syg og befinder sig i en desperat
situation. Han eller hun får medicin, men medicinen er virkningsløs, fordi den er blevet
forfalsket.

Vi er Kommissionen taknemmelig for, at den har fremlagt dette forslag. Det er rigtigt, at
vi har drøftet det i nogen tid. Vi indledte vores forhandlinger i den forrige valgperiode, og
jeg vil gerne takke hr. Adamou, som ikke længere er medlem af Parlamentet, for det
indledende arbejde, han udførte på vegne af fru Matias.

Jeg mener, at vi er nået frem til et godt kompromis, som fru Grossetête sagde. Ja, vi kunne
være gået længere. Vi er alle utålmodige, og vi ønsker alle større sikkerhed, men dette er
et godt kompromis. Hvad har vi opnået? Vi har gjort patientsikkerheden til det centrale i
lovgivningen. De sikkerhedsforanstaltninger, vi har indført, vil sikre, at lægemidlerne er
sporbare i hele distributionskæden. Lægemidler kan spores fra fabrikanten til apoteket. De
vil være forsynet med en identifikationskode, der gør det umiddelbart indlysende, om de
er forfalskede eller kopierede, eller om der er nogen uregelmæssigheder, som der så kan
følges op på. Vi har med vilje gjort dette på en sådan måde, at omkostningerne i forbindelse
med systemet forbliver på et fornuftigt niveau for alle de involverede parter, og at systemet
ikke er overdrevent. Vi går dog ikke på kompromis med patientsikkerheden.

Denne sporbarhed ledsages af den omstændighed, at emballagen skal være ubeskadiget,
så en patient, som får en pakke, kan se, at den ikke er blevet åbnet, fordi den har en intakt
forsegling. Derudover vil der ikke være flere pakker af lægemidler, som deles i to, som det
tidligere ofte var tilfældet. Alt dette vil forbedre sikkerhedsniveauet og øge patienternes
tillid.

Hvad har vi ellers opnået? Vi har indført et tidligt varslingssystem. Dette er fremragende,
fordi det er det samme system, der har eksisteret i mange år for fødevarer, og som vi tager
for givet. Der findes et tidligt varslingssystem i hele EU for forurenede fødevarer. Det er
svært at tro, at vi ikke har haft det samme for lægemidler. Hvis et forfalsket lægemiddel
opdages, er det nu muligt at udsende en tidlig advarsel. Medlemsstaterne skal finde frem
til de berørte patienter, informere alle de involverede parter og sikre, at den risiko, der er
forbundet med et lægemiddel i omløb, offentliggøres. Vi tager dette for givet, når der er
tale om fødevarer, men det har indtil videre ikke eksisteret for noget så vigtigt som
lægemidler.

Hvad angår internettet skal alle, der får adgang til en ulovlig hjemmeside, kunne se, at den
er ulovlig. Derfor må vi certificere lovlige hjemmesider, der i fremtiden vil have et link til
et godkendt nationalt organs hjemmeside. De vil kunne vise et logo, som udvikles af
Kommissionen. Alle, som køber lægemidler på internettet, kan gøre det uafhængigt. De
kan se, om de handler med en sikker og lovlig hjemmeside eller med en ulovlig hjemmeside.

Alt dette er milepæle, et kvantespring for patientsikkerheden. Hvis vi vedtager denne
lovgivning i morgen, kan vi være stolte af det, vi har opnået, og vi bør også gøre
offentligheden opmærksom på, hvad vi har opnået.

Holger Krahmer,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Europa anses med rette for at
have de mest sikre lægemidler i verden. Med den lovgivning, som vi har drøftet i lang tid,
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i to år tror jeg, vil vi forbedre sikkerhedsniveauet yderligere. Jeg vil gerne takke fru Matias
for at have påtaget sig en så kompleks betænkning som et nyt medlem af Parlamentet. Det
var en enorm opgave, og hun har udført den godt. Det har også krævet en hel del teamwork,
og jeg vil gerne takke alle, der har deltaget i dette. Vi er nået frem til nogle rigtig gode
resultater.

Vi må dog ikke glemme, at vi aldrig kan opnå fuldstændig sikkerhed ved hjælp af lovgivning.
Dette gælder på alle områder ikke blot i forbindelse med lægemidler. Vi har med rette
koncentreret os om de væsentlige spørgsmål, om sondringen mellem de forskellige typer
emballage og om sporbarheden i distributionskæden. Ved at skelne mellem receptpligtige
lægemidler og håndkøbslægemidler har vi valgt den rigtige strategi, for vi må huske på, at
enhver lovgivning og ethvert forsøg på at gøre produkterne mere sikre koster penge. Det
er derfor rimeligt ikke automatisk at medtage alle pakker af aspiriner eller alle
håndkøbslægemidler fra starten. I stedet skal Kommissionen eller agenturet have til opgave
at overvåge markedet og undersøge udviklingen.

Jeg mener, at vi kan være stolte af det, vi har opnået. Vi har udarbejdet et stykke lovgivning,
der medfører reelle fordele. De fleste patienter vil ikke være klar over, at de er resultatet af
EU-lovgivning, og vi må derfor gøre dette meget klart.

Michail Tremopoulos,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EL) Fru formand! I morgen skal vi
stemme om det ændrede direktiv om bekæmpelse af risikoen for, at millioner af forfalskede
lægemidler kommer ind i den lovlige forsyningskæde, netop fordi vi ønsker at beskytte
folkesundheden mod denne tavse dræber.

Det grundlæggende spørgsmål er, at vi må fastsætte obligatoriske sikkerhedstræk for
receptpligtige lægemidler, under visse omstændigheder, og for håndkøbslægemidler, der
er udsat for en risiko for forfalskning, på grundlag af visse risikovurderingskriterier sammen
med en stram kontrol med onlinesalget via godkendte internetapoteker, der er forsynet
med EU-logoet.

Efter en indgående dialog med Rådet og Kommissionen er vi nået til enighed om en række
punkter i denne kompromistekst. Vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
går ind for at udvide anvendelsesområdet til at omfatte alle lægemidler, der risikerer at
blive forfalsket, og for en strammere lovgivning om onlinesalg. Jeg glæder mig over, at
disse spørgsmål er blevet løst tilfredsstillende i den endelige aftale med Rådet.

Marina Yannakoudakis,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Også jeg vil gerne lykønske
ordføreren.

Når vi ser på lægemidler på dagens globale markeder, ser vi, at der ikke findes nogen
grænser. Derfor har vi intet andet valg end at løse spørgsmålet om forfalskede lægemidler
på en global måde. Kun gennem en fælles EU-strategi kan vi håndtere det stigende antal
forfalskede lægemidler, der står til rådighed for offentligheden – tilgængelige ikke blot i
forretninger, men også via distributionstjenester som f.eks. internettet.

Direktivet trykker på alle de rigtige knapper og går langt for at løse problemet. Kunne vi
være gået endnu længere? Svaret er ja. Burde vi være gået endnu længere? Her må jeg sige
nej Vi har indført strengere kontrol med receptpligtige lægemidler som et første skridt. Vi
har håndteret spørgsmålet om apotekter på internettet. Vi har set på sikkerhedstrækkene.
Ja, vi kunne være gået længere med hensyn til sporbarhed, og ført den helt frem til patienten,
men dette er en kamp, som vi ville have tabt, og den ville have forsinket direktivet.
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Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Jeg ser frem til at bygge videre på det grundlag,
som skabes med dette direktiv.

Anna Rosbach,    for EFD-Gruppen . – (DA) Fru formand! Desværre oplever vi mere og
mere forfalsket medicin på markedet i vores medlemslande. Derfor er dette forslag så
vigtigt. EU's patienter har brug for at vide, hvordan de kan undgå forfalsket medicin. De
har også krav på at se, at vi som lovgivere kæmper for at undgå disse produkter. Det er
vigtigt, at vi får vedtaget klare definitioner. Alt for ofte vedtager vi lovgivning, der er upræcis
og uklar. Det må ikke ske i en så vigtig sag som denne. Medicin skal kontrolleres, inden
den kommer på markedet, og ikke først flere år efter at patienterne faktisk har været
forsøgskaniner. Vi skal sikre os, at medicin kun importeres, hvis sikkerheden og
kontrolmuligheden er i top. Forfalskning af medicin skader både medlemsstaternes patienter
og medicinalvirksomheder. Jeg håber derfor, at vi kan blive enige om en strammere linje,
end den Kommissionen har lagt op til, og jeg takker fru Marisa Matias for hendes utroligt
store arbejde.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Dalli, mine damer og herrer! Også jeg vil gerne
takke ordføreren, fru Matias. Jeg vil også gerne takke fru Grossetête, skyggeordføreren for
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), og fru Roth-Behrendt. De to
udførte et fremragende grundlæggende arbejde med dette direktiv i den foregående
valgperiode.

Forfalskning af lægemidler er et voksende problem. Antallet af påviste sager var i 2009 på
7,5 mio., hvilket er langt flere end i tidligere år. Det er kun de sager, der er kommet for
dagens lys. Der er et stort antal ikke indberettede hændelser, og derfor kan vi kun antage,
at der er tale om et stort problem.

Det er meget irriterende, hvis livsstilslægemidler ikke indeholder nogen virksomme
bestanddele. Hvis vigtige lægemidler, der anvendes til behandling af f.eks. kræft, ikke
indeholder nogen virksomme bestanddele, de forkerte bestanddele eller den forkerte dosis,
kan dette imidlertid bringe patienternes liv i fare. Derfor er der behov for en hurtig indsats.
Vi har fulgt en fornuftig strategi. Spørgsmålet om databeskyttelse er yderst følsomt, og vi
har fundet den rette balance. Vi handler på grundlag af de risici, der findes, og fokuserer
indledningsvis på receptpligtige lægemidler. Der findes en undtagelsesprocedure, hvis der
er grund til at antage, at der ikke findes nogen risiko. Der findes også en tilvalgsprocedure
for håndkøbslægemidler, hvis der er grund til at antage, at de er blevet forfalskede.

Generelt er dette et rigtig godt kompromis, og jeg vil gerne sige hjerteligt tak til alle de
involverede parter.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Fru formand! Tak til fru Matias for et fremragende
stykke arbejde og for det gode samarbejde. Jeg mener, at dette er en meget vigtig ordning
for forbrugernes sundhed, selv om de indtil nu sandsynligvis ikke har været klar over, at
deres helbred var udsat for fare. Heldigvis er vi endelig nået frem til at håndtere alle disse
risici nu.

Folks sundhed bør ikke sættes på spil. Jeg mener, at vi med denne ordning tager et vigtigt
skridt i retning af at gøre emballagen sikker og i retning af at klarlægge situationen. Jeg
glæder mig også meget over, at salg af lægemidler via internettet på Parlamentets
foranledning er blevet medtaget i direktivet, for det var en torn i øjet på os alle. Hvis denne
situation ses sådan, at forbrugernes sundhed sættes på spil, så svarer internetsalget til russisk
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roulette. Der 50-90 % risiko for at støde på forfalskede lægemidler og så – bang! Jeg er
meget glad for, at ordningen tager dette spørgsmål op.

Jeg mener dog, at der er behov for nogle yderligere ændringer, for vi har endnu ikke
skudsikre garantier for sikkerhed. Jeg går ud fra, at det er op til de enkelte medlemsstater.
Desuden er der også spørgsmålet om logoet, om hvorvidt det vil være helt umuligt at ændre
på internettet, så vi må virkelig holde øje med dette aspekt.

Gennemsigtighed og pålidelighed for forbrugerne. Jeg håber, at forbrugerne kan satse på
lægemidler uden at sætte deres helbred på spil.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Fru formand! Lad mig først lykønske Marisa Matias
og mine kolleger med den aftale, de er nået frem til med Rådet om en så kompleks sag.

Den tekst, der nu ligger på bordet, styrker sikkerheden i vores lovlige forsyningskæde for
lægemidler, men lad mig understrege, at kun 1 % af de forfalskede lægemidler når frem til
vores patienter via denne lovlige kæde. De øvrige 99 % kommer fra ulovlige kanaler og
det sorte marked.

I denne henseende glæder jeg mig meget over de supplerende bestemmelser, der fokuserer
på internettet, og som Parlamentet fremsatte. For at kunne håndtere denne store risiko for
patienternes sikkerhed må vi også styrke EU-indsatsen på områderne rets-, politi- og
toldsamarbejde. Kommissionen bør gå endnu længere på dette område, og vi insisterer på
dette med henblik på en ordentlig bekæmpelse af forfalskede lægemidler.

Med hensyn til de specifikke bestemmelser i den aftale, der skal stemmes om i morgen,
navnlig de nye sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres, vil jeg gerne bede
Kommissionen nøje overvåge virkningerne af dette direktiv. Miljøudvalget fastslog i sin
indledende betænkning, at de foranstaltninger, der gennemføres, skal imødekomme tre
styrende principper, nemlig proportionalitet, omkostningseffektivitet og uafhængighed.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Fru formand! Jeg vil også gerne takke ordføreren og
skyggeordførerne for et fremragende stykke arbejde. Vi ved alle, at lægemiddelindustrien
er en meget stor industri. Den siges at være den tredjestørste i verden næst efter narkotika
og våben. Der er derfor mulighed for store fortjenester, og nogle mennesker vil altid udnytte
disse muligheder via ulovlige midler. Vi vil aldrig kunne forhindre produktion af forfalskede
lægemidler. Vores opgave er at minimere risikoen for, at de kommer ind på det europæiske
marked og når ud til vores borgere. Vi ved, at når nogen sælger et forfalsket ur, så er det en
overtrædelse af den intellektuelle ejendomsret, men når et forfalsket lægemiddel sælges,
udgør det en direkte sundhedsrisiko.

Det er denne omstændighed, der har har ligget til grund for vores arbejde, og som
foranlediger os til at støtte denne betænkning. Vi ved, at vi ikke kan løse alting, og vi ved,
at der er et problem, fordi emballagen ofte fremstilles separat fra lægemidlerne, og at
forfalskede lægemidler i ægte emballage er i omløb rundt omkring i verden. Dette er
imidlertid et skridt i den rigtige retning og et forsøg på sikre den bedst mulige beskyttelse.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Selv om Kommissionens
foreslåede ændringer til direktivet om lægemidler til mennesker har til formål at forhindre,
at forfalskede lægemidler kommer ind på det europæiske marked, ville vi have forventet
mere konkrete resultater, særlig via indførelse af obligatoriske inspektioner af
produktionssteder i tredjelande, hvor de virksomme bestanddele fremstilles.
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Den mulighed blev forkastet med den begrundelse, at sådanne kontroller ville være for
dyre. Faktum er, at europæiske virksomheder skal leve op til meget høje kvalitetsstandarder,
mens virksomheder, hvis produktion foregår i andre dele af verden, ikke skal.

Vi stemmer dog for, da der indføres foranstaltninger for at sikre, at importerede lægemidler
er mere sikre, herunder sporbarhed, forbud mod ompakning, overholdelse af EU's
sikkerhedsstandarder, den delvise regulering af internetsalget og muligheden for at udvide
sådanne foranstaltninger til også at gælde håndkøbslægemidler.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Fru formand! Ifølge WHO tegner
forfalskede lægemidler sig for omkring 10 % af det samlede lægemiddelmarked. Det er
svært at fastslå problemets nøjagtige omfang i de enkelte EU-medlemsstater, men alene i
Polen beslaglagde tolderne i 2009 over 100 000 forfalskede lægemidler.

Ud over de forfalskede lægemidler står patienterne over for problemer med mangel på
pålidelige oplysninger om emballagens indhold og også over for spørgsmålet om
ompakning, hvor indholdet kan ændre sig. Det er også meget vigtigt for patienterne, at de
kan få pålidelige oplysninger via internettet. Desværre findes der ud over mange ægte
oplysninger også mange oplysninger på internettet, der er urigtige. På denne baggrund er
det vigtigt at indføre et system for overvågning af og kontrol med lægemidler, som vil give
patienterne pålidelig information. Vi er klar over, at selv den bedste lovgivning ikke vil
medføre den forventede virkning, hvis den ikke indeholder bestemmelser om passende
sanktioner over for enheder, der bringer forfalskede lægemidler i omløb. Dagens forhandling
er derfor yderst vigtig, og det samme er indførelsen af lovgivning, der ikke blot forhindrer
distribution af forfalskede lægemidler og indfører en overvågningsordning, men som først
og fremmest pålægger alle fabrikanter af forfalskede lægemidler sanktioner. Antallet af
forfalskede lægemidler vil først falde og brugen af dem blive gjort sikrere, hvis der træffes
denne form for foranstaltninger.

Endelig vil jeg gerne lykønske fru Matias med en god betænkning. Jeg er klar over, at den
ikke vil løse alle problemer, men den er et vigtigt skridt i retning af at øge patientsikkerheden.

Formanden.   – Alle talerne er gode til at overholde deres taletid, men tolkenes kapacitet
belastes ved, at der tales meget hurtigt. Kan vi venligst finde en gylden middelvej.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Fru formand, hr. kommissær! I lyset af denne tekst vil
jeg gerne give udtryk for min tilfredshed og understrege et krav og et punkt, som vi skal
være meget opmærksomme på.

Jeg er glad for, at vi har haft held til at udvide retsgrundlaget for dette direktiv fra det
oprindelige anvendelsesområde, som er det indre marked, til også at omfatte folkesundhed.

Vi har et krav. Vi har kæmpet for at sikre, at onlinesalg udgør en integrerende del af dette
direktiv, så vi kan indføre kontroller, der afspejler vores resultater.

Der er også et punkt, hvor vi skal være årvågne. Vi ved, at forfalskede lægemidler udgør
op til 1-3 % af markedet i de udviklede lande, 10-30 % i Asien og Latinamerika og op mod
70 % i nogle afrikanske lande. Nogle undersøgelser tyder på, at smugling af forfalskede
lægemidler kan være op til 25 gange mere profitabelt end narkotikasmugling.

For at opsummere har vi med succes etableret et krav og et punkt, hvor vi fortsat må forblive
årvågne, hvis vi fortsat skal udvikle større internationalt samarbejde, som igen vil gøre det
muligt for EU at gå forrest i kampen mod den svøbe, som forfalskede lægemidler er.
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Jeg vil gerne takke fru Matias for hendes arbejde og også vores gruppes ordfører, fru
Roth-Behrendt, som altid kommer med et værdifuldt input på dette område.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Dalli, mine damer og herrer! Jeg vil
gerne lykønske ordføreren og skyggeordførerne, som har udført et fremragende stykke
arbejde. Oprindeligt havde vi en meget ophedet forhandling om dette emne.
MEDI-FAKE-aktionen i december 2008 kan imidlertid have haft indflydelse på dette område.
I løbet af to måneder blev 34 mio. forfalskede tabletter beslaglagt ved EU's ydre grænser.
Dette var en advarsel, der foranledigede os til at fremskynde vores arbejde. Vi har nu nået
resultater, som vi kan være virkelig tilfredse med. Vi har sikret lægemidlernes sporbarhed.
Alle apotekere kan ved hjælp af en scanner påvise, om et produkt er forfalsket eller ægte.

Jeg vil dog gerne fremsætte en anmodening. Det er korrekt, at hjemmesider nu overvåges,
og at de har et logo, selv om dette også kan forfalskes, men i forbindelse med salg via
internettet har vi behov for noget pr-arbejde for at forklare de europæiske borgere risiciene
ved at foretage køb via internettet. Jeg er meget glad for, at parallelhandelen er blevet
opretholdt. Den har et dårligere ry, end den fortjener, og dens stilling er blevet sikret.

Jeg vil gerne nævne en sidste ting. Vi bør måske overveje, om det af hensyn til borgernes
sikkerhed og for at forbedre forståelsen ville være en god idé at løse problemet med meget
forskellige pakkestørrelser i forskellige lande for at indføre en standardløsning.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Fru formand! I to år har vi drøftet den alarmerende
stigning i forfalskede lægemidler på vores marked, herunder livreddende lægemidler.
Resultaet er et godt direktiv, der strammer op på kontrollen med både distributører og
detailhandlende, idet der indføres obligatoriske beskyttelsesforanstaltninger og kontroller
mod overtrædelser. Producenterne vil også vurdere risiciene i forbindelse med hjælpestoffer,
noget der f.eks. er sket i Den Tjekkiske Republik i årevis. Det er derfor fremragende, at dette
nu vil gælde i hele EU.

Det er også nødvendigt, at systemet ikke begrænses til blot at omfatte receptpligtige
lægemidler. Hvis vi ønsker at undgå at tabe kampen mod forfalskede produkter, må
medlemsstaterne opnå en større grad af integration på sundhedsområdet, stå sammen om
et forbud mod hjemmesider, der udbyder forfalskede lægemidler, og indføre inspektioner
hos producenter i tredjelande, som det allerede er tilfældet med importerede fødevarer.
Når alt kommer til alt, er der alene i Kina 500 fabrikker, der fremstiller forfalskede
lægemidler. Vi må ganske enkelt sætte mere fart på, hvis vi ønsker at øge sikkerheden på
det europæiske marked.

Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissær Dalli,
ordføreren, fru Matias, og skyggeordførerne for deres fremragende arbejde med et vigtigt
spørgsmål, for forfalskede lægemidler udgør tydeligvis en alvorlig trussel mod patienternes
sundhed. Det, der navnlig er alvorligt, er, at antallet af forfalskninger af livreddende
lægemidler er stigende. Der er tale om lægemidler til behandling af kræft, hjertesygdomme
og infektioner, med andre ord situationer, hvor en eller anden virkelig har brug for et
virksomt lægemiddel.

Vi tager nu et stort skridt fremad med hensyn til lægemidler inden for EU, men problemet
findes også uden for EU's grænser. Ifølge WHO's ekspertgruppe er der i mange lande i
Afrika, dele af Asien og Latinamerika, områder, hvor over 30 % af de lægemidler, der sælges,
kan være forfalskede. Det er derfor meget vigtigt, at samarbejdet med tredjelande styrkes,
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og forhåbentlig vil de ændringer, som vi nu gennemfører i EU, også have indflydelse på
landene uden for EU.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Fru formand! Forfalskede lægemidler udgør, som vi
har hørt, et voksende problem.

Tolderne forhindrede i 2008 32 mio. forfalskede lægemidler i at komme ind i EU. WHO
skønner, at 50 % af de lægemidler, der sælges via internettet, er forfalskede, og der er endog
eksempler på, at den lovlige forsyningskæde er blevet infiltreret. Mellem 2005 og 2007
var der f.eks. i Det Forenede Kongerige en række tilfælde indberettet af Medicines and
Healthcare Products Regulatory Agency, hvor forfalskede livreddende produkter såsom
AstraZenecas middel mod prostatakræft, Casodex, og det trombocythæmmende middel
Plavix, som beskytter mod hjertetilfælde og slagtilfælde, rent faktisk var nået ud til
grossisterne og endog til apotekernes hylder.

Derfor er der et presserende behov for at stramme op på reglerne for import, eksport og
handel med forfalskede lægemidler. Jeg støtter i høj grad denne lovgivning.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Problemet med forfalskede lægemidler
udgør naturligvis en alvorlig trussel mod folkesundheden, uanset om der er tale om
receptpligtige lægemidler eller håndkøbsprodukter. Uden at det påvirker vedtagelsen af
nogle vigtige foranstaltninger, der er foreslået i denne betænkning, vil jeg gerne her henlede
opmærksomheden på et vigtigt aspekt af dette problem. Som det er tilfældet med andre
ulovlige aktiviteter, forfalskes lægemidler, fordi der er økonomiske faktorer, som stimulerer
denne aktivitet. Derfor må vi gribe fat om de grundlæggende årsager, der gør lægemidler
til en stor industri, nemlig en af de største industrier på verdensplan.

Vi må fremme styrkelsen af offentlige politikker på dette område. Vi må styrke den offentlige
kapacitet inden for forskning i og udvikling af nye lægemidler og angribe
lægemiddelindustriens monopol og dets katastrofale konsekvenser med hensyn til adgang
til lægemidler. Og vi må også styrke den offentlige kapacitet på områderne produktion,
tilsyn og overvågning af lægemidler.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne støtte det fremlagte forslag, der
indebærer ændringer og tilføjelser til direktivet fra 2001 om forhindring af, at lægemidler,
som er forfalskede, kommer ind i den lovlige forsyningskæde.

Den dramatiske forværring af situationen på markedet, hvor mængden af forfalskede
lægemidler i lovligt omløb på det seneste er steget kraftigt, kræver en grundig opstramning
af reglerne om overvågning og om sanktioner. Situationen er endnu mere alvorlig, fordi
forfalskerne i deres iver efter at optimere profitten går fra falske kosttilskud til falske
livreddende lægemidler, der anvendes til behandling af infektioner, hjertesygdomme og
kræft. Sådanne forfalskninger kan have fatale konsekvenser for patienterne, som kan være
helt uvidende om, at de er blevet ofre for svindel, og at de tabletter, de bruger, kun er en
kopi af lægemidler og slet ikke vil gøre dem raske.

Det er derfor vores pligt at stå imod denne beskidte virksomhed, der berører vores borgeres
liv og helbred.

John Dalli,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er meget glad over at tage
del i denne positive bevægelse og denne meget interessante forhandling. Det er rent faktisk
anden søjle af Pharma-pakken, som vi leverer, og den tredje søjle, nemlig information til
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patienterne, har allerede været genstand for en god betænkning her i Parlamentet. Jeg håber,
at vi i de kommende måneder vil presse ret hårdt på for at få vedtaget dette.

Vægten ligger, som det er blevet sagt, på beskyttelse af forbrugerne, hvilket jeg er enig i.
Der er her sondringen bør være i foranstaltninger som den, vi træffer i dag.

Der er blevet udført et stort stykke arbejde. Der skal stadig udføres et stort stykke arbejde
for at udvikle detaljerne og gøre direktivet operationelt. Men selv efter det kan vi ikke hvile
på laubærene i bevidstheden om, at vi har en god lovgivning med en masse tekniske detaljer,
som er meget avancerede. Vi må informere vores borgere om, hvad det betyder, og hvordan
de kan bruge de værktøjer, vi giver dem med dette direktiv, så de ikke ender i den faldgrube,
det er at købe forfalskede lægemidler.

Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre en ordentlig sporbarhed. Inspektioner
i tredjelande er vigtige. Vi må dog erkende, at f.eks. 80 % af de bestanddele, vi bruger i det,
vi producerer i den europæiske lægemiddelindustri, kommer fra tredjelande. Vi må derfor
være pragmatiske.

Vi må også være selektive med hensyn til den type inspektioner, vi udfører. Der er
tredjelande, som har et meget højt tilsynsniveau og meget høje standarder, og vi må
naturligvis samarbejde med disse lande om at sikre, at der leves op til disse standarder. I
andre lande, der ikke er så veludviklede som disse, må vi tage ud og se med vores egne øjne
og røre med vores egne hænder. Dette er den politik, vi må presse igennem. Jeg ser frem
til at samarbejde med Parlamentet i de kommende faser for at få dette til at fungere.

Marisa Matias,    ordfører.  –  (PT) Fru formand! Jeg vil naturligvis gerne takke mine kolleger
for al deres ros. Jeg agter ikke at nævne dem ved navn. Jeg tror, at hvis der har hersket nogen
tvivl om betydningen af ordet engagement, så er det blevet meget tydeligt her, hvad det
betyder. Vi har ikke alle perfekte forslag, men det, der er endnu vigtigere end at vide, om
et forslag er perfekt eller ej, er at vide, at vi har et instrument i hænderne, der vil gøre det
muligt for os ikke længere at skulle udskyde beskyttelsen af vores patienters helbred. Vi er
også bundet af ikke at forsinke vedtagelsen. Vi er bundet af ikke at forsinke gennemførelsen,
og vi kan kun gøre dette, hvis vi arbejder sammen.

Rent personligt må jeg sige – og kommissæren nævnte spørgsmålet om inspektioner – at
jeg i mit oprindelige forslag fremlagde en ændring af de obligatoriske inspektioner i
tredjelande. Dette er vores engagement, og alligevel vinder vi på nogle områder og taber
på andre. Kommissionen forklarede os, at dette ville være umuligt at opnå.

Jeg vil gerne nævne noget andet med hensyn til dette engagement. Jeg tror, vi alle betragter
os selv som engagerede, men jeg tror også, og jeg er klar over, at vi alle må kræve, at vores
engagement imødekommes, ellers vil det ikke være effektivt. Dette engagement indeholder
garanterede beskyttelsesforanstaltninger, der skal sikre, at vi kan følge proceduren, vurdere
den og få systematisk adgang til information, der vil gøre det muligt for os at kontrollere,
om det gennemføres i praksis, som det skal, eller ej, og om det er nødvendigt at foretage
ændringer.

Jeg vil derfor gerne takke Kommissionen for dens samarbejde, navnlig det spanske og det
belgiske formandskab, som vi har arbejdet sammen med i de seneste seks måneder. Der
findes ikke et perfekt forslag, der findes ikke en perfekt aktion. Der vil altid være mangler,
men jeg mener, at vi har en stærkt og solidt engagement, som vil gøre det muligt for os at
kæmpe for og forsvare patienternes helbred. Da min egen tale også er fuld af mangler,
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glemte jeg at takke mine kolleger, fru Bastos og fru Sartori, for udtalelserne fra de andre
udvalg. Også tak for deres støtte.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen middag (onsdag den 16. februar 2011).

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    skriftlig. – (PL) Forfalskede lægemidler og ulovlig handel
med lægemidler er et verdensompændende problem både for højt udviklede lande og
udviklingslandene, og problemet bliver stadig mere udbredt og udgør en trussel mod
patienternes sikkerhed og liv. En af årsagerne hertil er, at forfalskede lægemidler og medicin,
der sælges på steder, som ikke er autoriserede til at sælge dem, ikke lever op til de
kvalitetskrav, der er fastsat for lægemidler, og indeholder forbudte stoffer, hvis brug måske
kan have ukendte konsekvenser. Jeg er enig i, at problemet kræver en effektiv og styrket
international koordinering og samarbejde for at garantere en effektiv strategi for bekæmpelse
af forfalskede lægemidler. Jeg støtter fuldt ud forslaget om, at der skal træffes foranstaltninger
for at nedbringe problemet med handel med forfalskede lægemidler og også handel med
lægemidler, der sælges på steder, der ikke er autoriserede til at sælge dem, og andre
forfalskede produkter, der lever op til kriterierne for lægemidler. Der bør lægges vægt på
behovet for at regulere postordre- og internetsalg af lægemidler.

Ifølge oplysninger fra WHO tegner forfalskede lægemidler sig for omkring 50 % af de
lægemidler, der udbydes på internettet. Jeg mener, det er vigtigt at planlægge og gennemføre
foranstaltninger, der har til formål at stille information om forfalskede lægemidler og
medicin fra ulovlige kilder til rådighed, og at gennemføre offentlige informationskampagner
om de trusler, der er forbundet med køb af lægemidler på steder, der ikke er autoriserede
til at sælge dem. Jeg mener også, at det ville være rimeligt at indføre
beskyttelsesforanstaltninger, der gør det muligt at identificere lægemidler og kontrollere
deres autenticitet og sporbarhed.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Forfalskede lægemidler er et globalt problem og
bør behandles i en global sammenhæng. Årsagerne til problemet er de høje priser på
lægemidler og manglende viden blandt patienterne, men de er også i vid udstrækning af
juridisk karakter. Denne situation udnyttes af kriminelle grupper i hele verden. Jeg vil derfor
gerne anerkende de fælles foranstaltninger, som EU-institutionerne har truffet, og den
næsten enige holdning i alle de politiske grupper til udarbejdelse af en kompromisretsakt
om dette spørgsmål. Jeg vil gerne citere en udtalelse fra den tidligere generalsekretær for
Interpol, Ronald Noble, der sammenlignede antallet af ofre for terrorisme og for forfalskede
lægemidler. Over en periode på 45 år, dræbte terrorister 65 000 mennesker, mens
forfalskede lægemidler krævede 200 000 ofre alene i Kina.

Jeg mener, at overvågning, kontrolforanstaltninger, opstramning af standarder og indførelse
af en ordning for gensidig anerkendelse, der alle fremhæves, er gode løsninger til en start.
Som næstformand i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed vil jeg også
gerne understrege hvor vigtige informationskampagner rettet mod patienterne er, og hvor
vigtigt det er at pålægge medicinalvirksomheder i dette område forpligtelser. Patienter bør
have adgang til objektiv information af høj kvalitet om den måde, hvorpå lægemidler
ordineres, og om deres egenskaber.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Forfalskede lægemidler udgør op til 50 % af de
lægemidler, der sælges over internettet, og 1-3 % af de lægemidler, der sælges af apoteker.
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Disse forfalskede lægemidler udvikler sig. De omfatter nu også livreddende lægemidler
samt kosttilskud. Vi har pligt til at beskytte vores medborgeres helbred, når de vælger at
bestille lægemidler online for at spare tid eller penge, uvidende om de risici, de løber.
Ydermere kommer disse forfalskede lægemidler ind i den formelle forsyningskæde og
finder vej til apotekernes lagre, hvor de kunne være dødelige for os alle. Hvert år dør
200 000 mennesker efter at have indtaget forfalskede lægemidler. Dette er mere end blot
en foruroligende tendens. Vi må bekæmpe denne svøbe med alle til rådighed stående midler.
Derfor glæder jeg mig over den kommende vedtagelse af direktivet, som vil indføre et
enkelt spor og en sporingskode som bevis for, at lægemidlerne er autentiske, samt et
standardlogo, som skal identificere pålidelige hjemmesider, der sælger lægemidler. Jeg vil
dog gerne understrege, at indførelse af denne sikkerhed, som patienterne har ret til, ikke
må bruges som en begrundelse for prisstigninger.

Siiri Oviir (ALDE),    skriftlig. – (ET) Lægemiddelindustrien er en af de tre mest lukrative
industrier. Det er helt sikkert en af hovedårsagerne til, at forfalskede lægemidler spreder
sig på markedet. Sidse år beslaglagde tolderne 384 % flere forfalskede lægemidler end for
fem år siden. Ved bekæmpelsen af dette fænomen er det meget vigtigt at acceptere ensartede
sikkerhedsforanstaltninger inden for EU, herunder ompakning. Patienter skal kunne have
fuld tillid til, at alle lægemidler, de tager, rent faktisk er, hvad de tror, det er, og at den
virksomme bestanddel på recepten svarer til det, der er i lægemidlet. Ud fra et nationalt
sundhedsperspektiv er det af største betydning, at lægemidlet er effektivt, af høj kvalitet
og sikkert. Falske informationskampagner gennemført af lægemiddelvirksomheder i
tredjelande, der har skaffet en licens til at sælge fra kompetente institutioner, skal forbydes.
Dette forbud bør også udvides til at gælde information og reklame formidlet af lægefagligt
personale.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Det er vigtigt at beskytte
lægemiddelforsyningskæden mod, at der kommer forfalskede lægemidler ind i den af
hensyn til den brede befolkning og de virksomheder, der handler korrekt og ansvarligt.
Det direktiv, som Parlamentet behandler, skal derfor støttes helhjertet, da det indfører
procedurer og forpligtelser, som jeg håber kan føre til konkrete og effektive resultater. Jeg
vil navnlig gerne understrege betydningen af visse forpligtelser, der påhviler en række
aktører involveret i forsyningskæden, fra distributører til grossister, og først og fremmest
indførelsen af "sikkerhedforanstaltninger" på recepten på lægemidler med henblik på at
garantere forbrugerne fremstillings- og forsyningskædens integritet. Strengere regler om
inspektioner, sporbarhed af de stoffer, der er indeholdt i lægemidler, samt onlinesalg er
andre foranstaltninger, som jeg mener vil begrænse handlen med forfalskede lægemidler.
Det skal dog bemærkes, at det i kompromisteksten fastslås, at der vil blive gennemført
regelmæssige inspektioner på produktionssteder i tredjelande, men at de vil blive
gennemført af myndighederne i det pågældende tredjeland. Det ville have været bedre,
hvis de skulle udføres af myndighederne i de lande, som lægemidlerne skal eksporteres til,
for den største trussel om forfalskninger kommer netop fra tredjelande.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    skriftlig. – (RO) Det kompromis, der er indgået, er
afbalanceret og udgør et vigtigt fremskridt for patienternes sikkerhed og helbred. Jeg glæder
mig over medtagelsen af sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelemballagen. For at sikre,
at disse foranstaltninger virkelig er effektive, er det meget vigtigt, at alle de parter, der er
involveret i distributionskæden, underlægges strengere regler. Inddragelsen af formidlere
er utvivlsomt et positivt skridt.
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Kompromiset finder også en balance mellem beskyttelse af patienternes helbred og de
omkostninger, som de nye regler vil medføre for lægemiddelfabrikanterne. Det er af største
betydning, at vi vedtager en strategi baseret på risikoen for at de relevante lægemidler
forfalskes. Derfor mener jeg, at en begrænsning af de nye foranstaltninger til at gælde
receptpligtige lægemidler er en velkommen foranstaltning. Det ville være uhensigtsmæssigt,
hvis lægemiddelfabrikanter, der ikke er mål for forfalskninger, skulle afholde høje
omkostninger til sikkerhedsforanstaltningerne.

Endelig er medtagelsen af onlineapoteker et væsentligt fremskridt for sikkerheden for
patienter, som køber lægemidler via internettet. Vi kan ikke tillade, at forfalskerne drager
fordel af et juridisk tomrum og dermed bringer patienternes helbred i fare. Fastsættelse af
garantier, der indikerer, at et websted sælger ægte lægemidler, vil være en stor hjælp for
patienter, som benytter denne købsmetode.

Ændringsforslag:

Direkte acceptable: Ændringsforslag 120 (teksten som helhed, blok nr. 1,
kompromisændringsforslag). Kommissionen stiller sig positivt til medlovgivernes vedtagelse
af kompromisteksten.

17. Spørgetid (Kommissionen)

Formanden.   – Det næste punkt på dagsordenen er spørgetiden (B7-0009/2011).

Følgende spørgsmål er stilet til Kommissionen.

Spørgsmål nr. 18 af Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Om: Forbud mod markedsføring af lægemidlet Médiator

Kan Kommissionen oplyse, hvorfor der ikke allerede i 1998 blev truffet afgørelse om at
forbyde markedsføring af lægemidler, der indeholder benfluorex? Burde de forbud, der
blev indført af de spanske og italienske myndigheder, ikke have alarmeret Kommissionen
endnu en gang? Kort sagt, hvorfor ventede Kommissionen så længe, nemlig indtil juni
2010, med at træffe en håndfast afgørelse angående markedsføringen af dette molekyle?

Agter Kommissionen at anmode Det Europæiske Lægemiddelagentur om at gennemføre
egentlige retrospektive undersøgelser af brugen af dette lægemiddel i de sidste tyve år?

John Dalli,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Tillad mig at besvare hver af de
fire komponenter i spørgsmålet separat.

Det første spørgsmål var: Kan Kommissionen oplyse, hvorfor der ikke allerede i 1998 blev
truffet afgørelse om at forbyde markedsføring af lægemidler, der indeholder benfluorex?
Svaret: Benfluorex blev drøftet i 1998 i Udvalget for Farmaceutiske Specialiteter nu kaldet
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler i Det Europæiske Lægemiddelagentur, og
efterfølgende i arbejdsgruppen vedrørende lægemiddelovervågning.

Udvalget fandt, at benfluorex ikke burde medtages i anvendelsesområdet for den
igangværende evalueringsprocedure på europæisk plan vedrørende visse appetitdæmpende
midler på grund af en anden aktionsform. Man blev dog enige om, at udvalgets
arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelovervågning skulle undersøge, om der var et
sikkerhedsspørgsmål forbundet med dette middel. I marts 1999 konkluderede
arbejdsgruppen vedrørende lægemiddelovervågning, at der ikke var nogen større
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benefit/risk-betænkeligheder forbundet med lægemidler indeholdende benfluorex.
Yderligere drøftelser i arbejdsgruppen førte ikke til ændringer i denne konklusion.

Det andet spørgsmål: Burde de forbud, der blev indført af de spanske og italienske
myndigheder, ikke have alarmeret Kommissionen endnu en gang? Svaret: Italien og Spanien
tilbagekaldte ikke markedsføringstilladelsen for benfluorex. Den første gang en medlemsstat
rent faktisk effektivt traf foranstaltninger til at tilbagekalde den nationale
markedsføringstilladelse for Médiator var i 2009, hvor Frankrig suspenderede sin nationale
markedsføringstilladelse.

I Spanien var det indehaveren af markedsføringstilladelsen, Servier, der trak
markedsføringstilladelsen tilbage i 2003. Det var ligeledes Servier selv, der ikke anmodede
om en forlængelse af markedsføringstilladelsen i Italien i 2003.

Produktet forblev lovligt i Frankrig, Portugal, Luxembourg og Grækenland. Benfluorex
blev drøftet i arbejdsgruppen vedrørende lægemiddelovervågning, der fungerede som et
forum, hvor medlemsstaterne kunne udveksle lægemiddelovervågningsdata indbyrdes.

Jeg vil gerne understrege, at overvågning af lægemiddelovervågningsdata og den
efterfølgende beslutningstagning vedrørende nationale tilladelser til lægemidler primært
er medlemsstaternes ansvar. Kommissionens indgriben i disse sager er usædvanlig og
begrænset til konkrete situationer fastsat i lovgivningen.

Kommissionen kan lancere en evaluering på europæisk plan, der foretages af Det Europæiske
Lægemiddelagentur, i to tilfælde. For det første når medlemsstater træffer divergerende
nationale beslutninger vedrørende en markedsføringstilladelse, og for det andet før der
træffes en beslutning om tildeling, ændring, suspendering eller tilbagekaldelse af en
markedsføringstilladelse, der forekommer nødvendig, særlig under hensyntagen til
oplysninger om lægemiddelovervågning i tilfælde, hvor den finder, at Fællesskabets
interesser står på spil.

I dette tilfælde blev ingen aktion på EU-plan udløst på baggrund af konklusionerne fra
arbejdsgruppen vedrørende lægemiddelovervågning og den omstændighed, at
medlemsstaterne ikke på daværende tidspunkt traf divergerende beslutninger som reaktion
på drøftelserne i arbejdsgruppen.

Det tredje spørgsmål var: Hvorfor ventede Kommissionen så længe, nemlig indtil juni
2010, med at træffe en håndfast afgørelse angående markedsføringen af dette molekyle?
Svaret: Det var først i 2009, at en medlemsstat, nemlig Frankrig, suspenderede
markedsføringstilladelsen for Médiator. I henhold til den nye bestemmelse, der har været
gældende siden 2004, udløste dette automatisk en revision af produktets
benefit/risk-forhold, hvilket førte til vedtagelse af Kommissionens afgørelse om, at alle
medlemsstater skulle tilbagekalde eventuelle nationale tilladelser til lægemidler indeholdende
benfluorex.

Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at der med den nye lovgivning om
lægemiddelovervågning, der blev vedtaget den 15. december 2010, blev indført supplerende
bestemmelser for at sikre, at Det Europæiske Lægemiddelagentur sporer signaler på
sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med lægemidler med nationale tilladelser, og skabes
nye procedurer på EU-plan med henblik på vurdering af sikkerhedssignaler for sådanne
produkter, hvilket fører til harmoniserede foranstaltninger fra medlemsstaternes side.
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Det fjerde og sidste spørgsmål var: Agter Kommissionen at anmode Det Europæiske
Lægemiddelagentur om at gennemføre egentlige retrospektive undersøgelser af brugen af
dette lægemiddel i de sidste 20 år? Svaret: Kommissionen har til dato ikke anmodet Det
Europæiske Lægemiddelagentur om at gennemføre en fuld retrospektiv undersøgelse af
brugen af dette lægemiddel i de sidste 20 år. Det fremgår klart af de tal og den
dokumentation, der henvises til i den franske rapport, at den mest omfattende brug af
lægemidlet fandt sted i Frankrig.

Formanden.   – Jeg vil lige forklare, hvordan jeg vil håndtere supplerende spørgsmål her
i aften. Jeg tager alle de supplerende spørgsmål samlet – husk, at der er 30 sekunder til at
stille det supplerende spørgsmål – og så vil jeg bede kommissærerne besvare alle de
supplerende spørgsmål samlet.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne rejse endnu et spørgsmål i
lyset af de fremsatte bemærkninger og de svar, kommissær Dalli har givet, og jeg vil gerne
takke ham for hans tydelige svar. Som kommissæren påpegede var det Servier, der i 2003
og 2005 anmodede om, at produktet blev taget ud af handelen i de to lande. Kommissæren
sagde også, at arbejdsgruppen i 1998 og 1999 valgte, hverken at tillade eller foreslå
tilbagetrækning af dette produkt. Men vi ved, at lægemidlet blev trukket tilbage i USA i
1997.

Det må vel derfor være indlysende – og det er hele kernen i spørgsmålet – at vi på et marked
så stort som EU med 500 mio. europæiske borgere har behov for mere overvågning? Vi
har navnlig behov for supplerende alarmer, der udløser en aktion på europæisk plan, hvor
Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur har klare kompetencer. På denne
måde vil vi kunne undgå en gentagelse af de situationer, der er opstået i nogle medlemsstater,
som f.eks. den franske sag, der blev nævnt.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Lad os udvide denne
forhandling, for Médiator er ganske enkelt den synlige top af isbjerget og giver anledning
til en række andre spørgsmål.

Hvordan kan det f.eks. være, at et lægemiddel, der anses for at være potentielt skadeligt,
endog dødeligt, og som er blevet trukket tilbage fra markedet i nogle medlemsstater, fortsat
kan være i frit omløb i EU?

Bør vi ikke seriøst overveje Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle og effektivitet, hvis
dets resultater ikke er bindende for medlemsstaterne?

John Dalli,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! De procedurer, der var gældende
på det tidspunkt, hvor de hændelser, jeg redegjorde for i mit svar, var, som jeg sagde: Der
var en klar adskillelse mellem medlemsstaterne og den europæiske myndighed – en
adskillelse, der rent faktisk stadig er gældende, og som medlemsstaterne vogter nidkært
over. Det er derfor, at vi med tiden følte, at vi burde styrke processerne og procedurerne i
forbindelse med lægemiddelovervågning.

Jeg må sige, at der i 2004 blev taget et skridt fremad i forbindelse med revisionen af de
procedurer og processer for lægemiddelovervågning, vi allerede har, og også den seneste
aftale om lægemiddelovervågning. Vi har nu en lang række "stopklodser", og det er nu
muligt at træffe andre foranstaltninger på europæisk plan også for at sikre, at det indberettes,
når noget trækkes tilbage fra et marked, og der kan så handles herefter. Dette var ikke
tilfældet tidligere.
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Så det er sådan situationen er i dag. Jeg har givet mine tjenestegrene instrukser om, at de
nu skal gennemføre en stresstest, herunder af de nye procedurer og processer for
lægemiddelovervågning, der blev indført efter vores seneste aftale. De bruger Médiator
som et casestudie for at se, om noget som Médiator stadig vil kunne ske med de nyeste
processer til lægemiddelovervågning. Vi vil sikre os, at hvis vi finder tomrum, flaskehalse
eller områder, hvor der ikke vil blive truffet foranstaltninger i disse tilfælde, så vil vi vende
tilbage til Parlamentet og forsøge at rette op på situationen.

Formanden. –    Spørgsmål nr. 19 af Ivo Belet (H-000027/11)

Om: Apples salg af iPad-abonnementer

iPad-producent Apple forlanger af aviser og ugeblade, at de eksklusivt skal tilbyde deres
læsere deres produkter (både i løssalg og som abonnement) via Apples iTunes-netbutik,
således at Apple beholder medbestemmelsesret over salgsbetingelserne. Dette indebærer,
at iPad-brugere ikke længere kan bestille en avis eller et ugeblad til deres iPad via den
pågældende udgivers netbutik.

Mener Kommissionen, at en sådan praksis er forenelig med EU-lovgivningen og med
principper som interoperabilitet og et åbent internet?

Er der eventuelt tale om misbrug af en dominerende stilling og dermed overtrædelse af
EUF-traktatens artikel 101 og 102?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe i denne forbindelse?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Apple meddelte i dag, at
det udelukkende vil udbyde digitale abonnementer på aviser og ugeblade på iPad via
applikationer (Apps) solgt via dets netbutik. Udgiverne vil stadig kunne tilbyde
onlineabonnementer via deres hjemmesider eller på andre måder, men de vil ikke længere
kunne behandle abonnementet via en App på iPhone, hvor Apple bruges som mellemled.

Om Apples adfærd er i strid med EU's konkurrenceregler afhænger af en række faktiske,
retlige og økonomiske elementer. Det er bl.a. et krav, at Apple skal indtage en dominerende
stilling på det relevante marked. Grænserne for relevante markeder er uklare, da sektoren
stadig er relativt ny og under udvikling, og da der også findes adskillige tilsvarende platforme
og anordninger, der leverer tilsvarende funktionaliteter, hvoraf nogle understøttes af
onlineapplikationsforretninger, da forbrugernes efterspørgsel efter elektroniske og/eller
trykte ugeblade er uklar og under udvikling.

Når markedet er blevet ordentligt identificeret, skal spørgsmålet om en dominerende stilling
afklares. En dominerende stilling er af EU-Domstolen blevet karakteriseret som en
økonomisk magtposition, som sætter en virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes
en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet der anlægges en i betydeligt omfang
uafhængig adfærd over for konkurrenter og kunder.

Kommissionen bemærker navnlig, at der findes alternative applikationsplatforme, og
adskillige selskaber har for nylig lanceret eller forventer i nær fremtid at lancere en række
anordninger, der svarer til iPads funktionalitet. Kommissionen følger udviklingen med
hensyn til Apples handelspolitikker, og den er i tæt kontakt med de nationale
konkurrencemyndigheder.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Fru formand! Apple meddelte ganske rigtigt her til eftermiddag,
at det ønsker at udbyde en ny model til sine abonnenter, men det står klart, at selskabet
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ønsker at udnytte sin markedsposition, uanset om det indtager en dominerende stilling
eller ej, for at få fingrene i de kundeoplysninger, som udgiverne er i besiddelse af. Dette
kan på længere sigt være særlig skadeligt for udgivere i Europa såvel som for pluralismen
i medierne.

Jeg vil derfor gerne spørge kommissæren, om han er parat til at handle, uanset om der er
tale om en dominerende stilling eller ej, og hvornår han eventuelt agter at træffe
foranstaltninger. Med andre ord bedes kommissæren redegøre for tidsplanen for dette
spørgsmål. Vil der gå uger eller måneder, før Kommissionen træffer foranstaltninger?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne
takke kommissæren for hans svar, men efter min mening undlod han at nævne et spørgsmål
af grundlæggende betydning, nemlig om vi er i stand til at forestille os overhovedet, hvor
stor en del af det europæiske marked der vil kunne blive domineret af Apples nye produkt.
Kommissæren svarede ret generelt ved at fastslå, at spørgsmålet først er ved at blive
undersøgt i øjeblikket. Jeg mener imidlertid, at vi bør vide, om der rent faktisk er en reel
risiko for, at Apple vil komme til at indtage en dominerende stilling på det europæiske
marked.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det står fortsat hen i det
uvisse, om Apple vil blive dominerende på markedet, fordi markedet er under udvikling.
Vi skal vurdere, hvad markedet er, og hvad en dominerende stilling på dette marked betyder.
Hvad angår markedets størrelse, er det på nuværende tidspunkt lille, og det er for tidligt at
tale om, at Kommissionen skal træffe nogen foranstaltninger.

Hvis der findes en masse konkurrerende tilbud, og en Apple-strategi ikke udgør en
dominerende stilling, så er der ikke behov for, at Kommissionen griber ind. Som sagt holder
Kommissionen øje med situationen i overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning,
og hvis der er behov for, at der gribes ind, så vil der blive grebet ind, når tiden er inde, og
når vi skønner, at der er behov for at gribe ind. Så der vil helt sikkert blive grebet ind, hvis
det er nødvendigt.

Formanden. –    Spørgsmål nr. 20 af Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11)

Om: Beskyttelse af investeringer i forbindelse med forhandlingerne mellem EU og Rusland
om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale

Vil Kommissionen komme ind på beskyttelse af investeringer, især i energisektoren, under
forhandlingerne med Den Russiske Føderation om den nye partnerskabs- og
samarbejdsaftale? Agter Kommissionen på baggrund af de mange tilfælde, hvor europæiske
energiselskaber er blevet tvunget ud af det russiske marked uden mulighed for at søge
upartisk og fair juridisk beskyttelse på stedet, at lade den nye partnerskabsaftale eller
supplerende økonomiske aftaler med Den Russiske Føderation omfatte en ordning for
bilæggelse af tvister mellem investorer og stat?

Hvordan stiller Kommissionen sig til energichartertraktaten (ETC)? Håber Kommissionen
stadig på, at den russiske regering atter sætter sin underskrift under ECT og omsider
ratificerer den? Eller vil den nye partnerskabsaftale komme til at indeholde lignende
bestemmelser om beskyttelse af investeringer i energisektoren?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Med i alt 92 mia. EUR i
udenlandske investeringer i 2008 er EU langt den største investor i Den Russiske Føderation.
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Med hensyn til energisektoren er det EU's absolutte hensigt at sikre, at de nøglerprincipper,
der er fastlagt i energichartertraktaten, også udgør en del af de igangværende forhandlinger
mellem EU og Den Russiske Føderation om en ny aftale? De relevante bestemmelser bør
omfatte beskyttelse af investeringer i energisektoren, og navnlig en stærk mekanisme til
bilæggelse af tvister.

Denne strategi vil ikke gå ud over EU's generelle vurdering, at energichartertraktaten fortsat
er et værdifuldt multilateralt instrument til håndtering af internationale energiforbindelser.
Dens enestående karakteristika er, at den fastsætter retligt bindende regler for beskyttelse
af investeringer, og at den indeholder bestemmelser om løsning af tvister inden for
energisektoren.

EU mener, at Ruslands nye engagement i energicharterprocessen, som det kom til udtryk
på det seneste EU-Rusland topmøde, er meget vigtigt, og det vil følge en konstruktiv og
åben strategi i denne henseende. I denne forbindelse glæder EU sig over den russiske
interesse for en juridisk bindende energirammebestemmelse i forlængelse af landets seneste
forslag til et udkast til en aftale, der garanterer international energisikkerhed.
Moderniseringen af energicharterprocessen ville være en passende ramme for multilaterale
forhandlinger om dette spørgsmål.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg har et supplerende spørgsmål.
I Parlamentet arbejder vi i øjeblikket på den fremtidige europæiske investeringspolitik. Når
det gælder Rusland, hører vi ofte om de russiske virksomheders ekspansion på det
europæiske marked, særlig inden for energisektoren, men samtidig står europæiske
investorer over for enorme problemer, når de ønsker at investere i Rusland, navnlig inden
for sektorer, som Rusland anser for at være af strategisk betydning, såsom energisektoren.
Så hvordan vil Kommissionen sikre, at gensidighedsprincippet i investeringsforbindelserne
opretholdes i den nye partnerskabsaftale?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Om en uges tid har vi et
møde med den russiske regering, og investeringspolitiske spørgsmål vil helt sikkert blive
drøftet, fordi der er gode argumenter på begge sider. Rusland hævder således, at nogle af
dets investeringer ikke værdsættes særlig meget i EU, så der gennemføres løbende
forhandlinger.

Samtidig kan jeg helt klart sige, at forbindelserne i tilknytning til ret vanskelige spørgsmål
i det seneste år er begyndt af blive bedre. Der har været stor åbenhed fra russisk side over
for en indgående og detaljeret drøftelse. Jeg mener dog, at forbindelserne bør bygge på
aftalen, og at de nye aftaler, jeg har nævnt, der vil følge i kølvandet på partnerskabs- og
samarbejdsaftalen, skal indeholde meget stærke bestemmelser om beskyttelse af
investeringer. Det er den eneste måde, hvorpå vi reelt kan undgå situationer, hvor den ene
side anklager den anden side for ikke at overholde reglerne.

Den aktuelle politiske dynamik giver anledning til stort håb om, at vi kan indgå denne
aftale og medtage ret stærke bestemmelser i den. Det står meget klart, at der i det seneste
år er indtruffet nogle grundlæggende positive ændringer i vores forhold.

Formanden. –    Spørgsmål nr. 21 af Anne E. Jensen (H-000058/11)

Om: EU-støtte til den globale fond til bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria

I 2011-budgetet er der afsat et betydeligt beløb til den globale fond til bekæmpelse af AIDS,
tuberkulose og malaria (GFATM) (65.000.000 FB/47.608.950 BB).
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De seneste beretninger har påvist alvorlige uregelmæssigheder i forbindelse med fonden,
og på grund af fondens problemer med korruption og bestikkelse har visse medlemsstater
standset indbetalingerne til fonden.

Hvordan vil Kommissionen sikre, at bevillingen til GFATM ikke anvendes til bestikkelse
og korruption?

Hvad har Kommissionen foretaget for at sikre, at GFATM stadig opfylder betingelserne for
at modtage EU-støtte?

Har Kommissionen overvejet at standse støtten til GFATM?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Dette er et meget relevant
spørgsmål om et emne, som Kommissionen tager meget alvorligt og derfor følger nøje og
med stor bekymring. Kommissionen støtter på det kraftigste den globale fond til
bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria. Fonden har været meget vellykket, og jeg
agter absolut at arbejde sammen med fonden om en løsning af disse spørgsmål snarest
muligt, så Kommissionen fortsat kan være en af de største bidragydere til fonden.

Det er vigtigt at understrege, at de nævnte problemer ikke skyldes selve fonden, men de
mennesker i de enkelte lande, som i henhold til aftaler skal gennemføre programmerne.
Der er tale om lande, hvor man altid bør være meget opmærksom på at undgå sådanne
problemer. Det er offentligt kendt, at den globale fonds generalinspektørs kontor i denne
forbindelse har gennemført undersøgelser af brugen af 4,8 mia. USD i 33 lande. Disse
undersøgelser er enten blevet gennemført systematisk eller i forlængelse af modtagne
oplysninger om en potentiel uberettiget tilegnelse af midler. Dets undersøgelse er nu
fuldført. Som det er almindelig praksis, har generalinspektørens kontor offentliggjort en
rapport på den globale fonds hjemmeside.

Denne praksis har vist sig at være effektiv med hensyn til gennemførelse af den globale
fonds erklærede politik om nultolerance over for korruption. Kommissionen har for sin
del bestilt en femsøjlet revision af den globale fond, som det kræves i henhold til EU's
finansforordninger for alle organisationer, der modtager finansiel støtte fra EU.
Revisionsrapporten, der forelå i november 2010, indeholdt revisorernes generelle
konklusion om, at den globale fonds interne kontrol respekterer principperne om
ansvarsfordeling og finanskontrol med den nationale og regionale finansielle indberetning.
Så standardmekanismerne og -kontrollerne er på plads for at sikre, at de midler, der
modtages fra donorer, håndteres korrekt.

Revisorerne fremsatte dog en række forslag til forbedring af forvaltningen af midlerne ud
over den eksisterende risikostyringsstrategi. I forlængelse af denne rapport drøfter mine
tjenestegrene i øjeblikket de nødvendige ændringer, der har til formål at forbedre og
fremskynde den globale fonds reformdagsorden, der blev godkendt den 4. januar. Vi
gennemfører også en anden revisionsmission, herunder landebesøg, for at følge op på den
institutionelle vurdering. I et brev af 27. januar 2011 og en telekonference af 2. februar
har jeg allerede kontaktet den administrerende direktør for den globale fond, hr.
Kazatchkine, for at give udtryk for et presserende behov for yderligere reformer for at
styrke fondens forvaltningsprocesser og operationer i marken.

I mellemtiden har sekretariatet for den globale fond på et bestyrelsesmøde den 2. februar
fremsat forslag om en ekstern revision, der skal gennemføres af den globale fonds
tilsynsmekanisme. Bestyrelsesmedlemmerne hilste dette velkommen. Så som svar på
spørgsmålet om, hvorvidt Kommissionen agter at standse støtten til den globale fond, kan
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jeg oplyse, at Kommissionen har meddelt den globale fonds administrerende direktør og
bestyrelsesmedlemmerne, at EU-bidragene sættes på stand-by. Parallelt hermed mener jeg,
at EU og især Kommissionen skal opretholde sit generelle engagement i den globale fonds
mål, reformprocessen og strategien for tilpasning til landene og til sundhedssystemerne.

I denne henseende har Kommissionen fastsat klare kriterier, der skal være opfyldt, før
bidragene til den globale fond kan genoptages. Disse foranstaltninger til at sikre forebyggelse
og påvisning af svindel har ingen betydning for den vigtige behandling af patienten, men
samtidig må man forstå, at vi har behov for nye, styrkede kontrolmekanismer meget hurtigt,
for som tiden går, er det ikke den bedste løsning at holde fast i betalingerne på ubestemt
tid. Vi har brug for styrkede kontrolmekanismer på landeplan, som vil nedbringe risikoen
for uberettiget tilegnelse af midler, og derefter kan vi genoptage betalingerne. Kommissionen
vil som sagt forblive en varm fortaler for fonden, fordi den har opnået fantastiske resultater,
men der har været svindel, og vi må håndtere denne svindel på en ordentlig måde.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for, at
han bakker op omkring fonden, men også at han med fast hånd griber ind over for det,
der er sket, og tager sagen meget alvorligt. Mit konkrete spørgsmål til kommissæren er,
hvilken tidsplan han forventer for fastfrysningen af midlerne til fonden. Hvor hurtigt
forventer han, at man kan finde en løsning på problemerne. Ifølge fonden er en del af de
mennesker, der har svindlet, blevet arresteret. Der er grebet ind. Jeg vil godt høre, hvilken
tidstermin han forventer for, at pengestrømmen kan komme i gang igen.

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Fru formand, hr. kommissær! Er kommissæren enig i,
at den globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria er meget vigtig, og at
det ville være kriminelt at standse støtten til den nu, fordi det vil bringe disse livreddende
projekter til ophør?

Er kommissæren endvidere enig i, at vi, som han sagde, må styrke såvel
kontrolmekanismerne som vores engagement for at sikre, at den globale fond kan hjælpe
dem, der har størst behov – folk med aids/hiv, malaria og tuberkulose?

Korruptionens onde må ikke betales af de uskyldige, der lever med aids/hiv, og som trues
af malaria og tuberkulose.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Fru formand! Også jeg vil gerne takke kommissæren
for hans svar. Ifølge offentliggjorte statistikker har EU øremærket 972,5 mio. EUR til den
globale fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria mellem 2002 og 2010. Dette
svarede til næsten 50 % af fondens samlede ressourcer.

Mit spørgsmål er følgende. Bortset fra det, kommissæren har fortalt os om de problemer,
der er blevet påvist, har Kommissionen så udarbejdet en evalueringsrapport eller gennemført
undersøgelser af, om disse penge blev kanaliseret til det tilsigtede mål?

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Dette spørgsmål har to
sider. På den ene side erkender jeg, at fonden udfører et fantastisk stykke arbejde og når
ud til dem, der har størst behov. Det skal der ikke herske nogen tvivl om.

På den anden side er der tale om offentlige midler. Offentlige midler er skatteydernes penge,
og et tilfælde af uberettiget tilegnelse eller svindel vil kunne ødelægge hundredtusindvis af
menneskers arbejde. Så vi må finde en løsning meget hurtigt. Mit mål er, at der indføres
supplerende foranstaltninger inden sommeren, så vi kan genoptage betalingerne i efteråret.
Jeg mener, det er muligt.
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Vi har påvist de områder, hvor der er behov herfor, nemlig på nationalt plan. Det centrale
kontor revideres ordentligt, og når vi overfører penge, er alt i orden, men når det gælder
gennemførelsen i et bestemt land, er der for mange risikoelementer. Hvis man ser, hvilke
lande der er involveret, og omfanget af de specifikke budgetmidler til dem, kan man se, at
de beløb, der er tale om, er for store til, at betalingerne kan suspenderes, og vi har behov
for, at reformerne virker meget hurtigt.

Hvis der næste år opdages uberettigede tilegnelser, vil parlamentsmedlemmerne være de
første til at fortælle mig, at jeg kendte hertil, og spørge, hvorfor jeg ikke greb ind. Så ville
jeg sige, at jeg kun tænkte på de syge mennesker. Det ville ikke være et tilstrækkeligt svar.

Hvis vi løser dette spørgsmål på et halvt år, så vil vi, når sommeren kommer, ikke har
påvirket fondens drift væsentligt, men vi vil gjort både fonden og den måde,
EU-skatteydernes penge bruges på, mere troværdig.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 22 af Jim Higgins (H-000013/11)

Om: CE-mærket

Kan Kommissionen redegøre for, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til at fremme
CE-mærket for at promovere europæisk eksport på markeder som f.eks. Sydamerika og
Asien, da dette var en af de ting, som kommissær Tajani forpligtede sig til at fremme, da
han blev ud udnævnt til kommissær?

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru Formand, hr. Higgins! CE-mærket
er den synlige del af en mekanisme, der er meget vigtig for en gnidningsfri funktion af det
indre marked.

Vedtagelsen af den nye lovramme i 2008 styrkede mærkets troværdighed navnlig på tre
måder. For det første styrkede den kontrollen med CE-produktcertificeringsordningen.
For det andet indførte den markedsovervågning foretaget af de nationale myndigheder,
der skal kontrollere fabrikanternes overensstemmelseserklæringer og certifikater, der
udstedes af uafhængige organisationer, som tillader brug af CE-mærker på varer. Og for
det tredje kræver den, at medlemsstaterne styrker toldkontrollen, så kun varer, der er i
overensstemmelse med lovgivningen, får lov til at komme ind på det europæiske marked
og verdensmarkedet.

Ved at indføre instrumenter, der skal beskytte CE-mærket, som manglede indtil for nylig,
styrker en effektiv gennemførelse af den nye lovramme mærkets troværdighed og øger
derfor omdømmet for varer, der er forsynet med mærket, på det europæiske marked og
dermed på de internationale markeder. Desuden vil øget kontrol med importerede varer
sikre, at der er mindre misbrug af CE-mærket på verdensmarkedet. Derudover har
Kommissionen i forlængelse af Parlamentets udtrykkelige anmodning lanceret en vellykket
informationskampagne om mærket, der henvender sig til såvel de økonomiske operatører,
særlig små og mellemstore virksomheder, som forbrugerne.

Formålet med kampagnen er at give interesserede parter, særlig små og mellemstore
virksomheder, en bedre forståelse af, hvad mærket betyder, og hvordan den underliggende
mekanisme fungerer, så de kan gennemføre reglerne om mærkning ordentligt og forsvare
sig selv bedre i retssager om forfalskning eller farlige produkter. Det vil gøre europæiske
varer mere konkurrencedygtige.

Vores aftaler og forhandlinger med tredjelande, herunder Mercosur og Latinamerika, særlig
Argentina, har til formål at fremme den lovgivningsmæssige og tekniske model, der ligger
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til grund for CE- mærket. I forbindelse med mine kontakter med den del af verden agter
jeg at tydeliggøre disse punkter og naturligvis presse på for at få gennemført de løsninger,
vi er blevet enige om. Jeg skal til Latinamerika i foråret, og dette spørgsmål vil også stå på
dagsordenen for de møder, jeg skal have med regeringsrepræsentanter i de lande, jeg skal
besøge, nemlig Brasilien, Argentina og Chile.

Jeg bekræfter naturligvis endnu en gang min forpligtelse til at arbejde tæt sammen med
Parlamentet om at sikre, at den mekanisme, der ligger til grund for CE-mærket, fungerer
ordentligt, og at medlemsstaterne overholder de forpligtelser, der skal gøre vores varer
mere konkurrencedygtige. Jeg vil naturligvis holde Parlamentet regelmæssigt orienteret
om udviklingen på dette område, og lad mig minde om, at Kommissionen vil undersøge
situationen igen og fremlægge en rapport for Parlamentet i 2013, som det kræves i
forordning (EF) nr. 765/2008.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans svar.
Jeg mener, at tanken er rigtig god. Den fokuserer på forbrugerne, den handler om
pålideligheden af varer, der fremstilles i EU. Men jeg kan ikke finde nogen oplysninger fra
Eurostat om, hvor meget dette symbol er værd for de europæiske virksomheder, eller om,
hvilken procentdel af europæerne, der rent faktisk ved, hvad CE-mærket betyder.

For det andet mener jeg, at vi bør udnytte det mere. I april 2010 blev der på Hanover Fair
gennemført en omfattende kampagne for at fremme CE-mærket, men vi udnytter det ikke
nok. Der er behov for en langt større fælles indsats, da potentialet er virkelig stort.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Da kommissæren nævnte EU's
konkurrenceevne, og da jeg glæder mig over de skridt, han tager til at udvikle en
erhvervspolitik på EU-plan, vil jeg gerne stille følgende spørgsmål. Hvor stor en procentdel
af de varer, der er tilgængelige på det europæiske marked, er forsynet med CE-mærket, og
hvor stor en procentdel af varerne på det indre marked er fremstillet i Kina?

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand! Jeg er glad for, at der
er blevet fremhævet en række problemer, som også er genstand for vores opmærksomhed,
for når sandheden skal frem, er de varer, der importeres lovligt eller ulovligt fra tredjelande,
ofte forfalskede. Desværre har hverken Kommissionen eller EU's institutioner bedt
toldkontorerne eller politiet kontrollere importen, så vi må sætte vores lid til de kontroller,
der udføres af de forskellige medlemsstater, når varer med dette mærke kommer ind i EU
og markedsføres der.

Jeg skal lidt senere forklare nærmere for at besvare hr. Higgins' supplerende spørgsmål,
men jeg må gøre det klart, at vi har lanceret en informationskampagne, der ikke blot har
til formål at fremme CE-mærket, men også at sikre, at varerne er mere sikre ved at
kontrollere for forfalskede varer.

Forslaget om at besøge havnen i Rotterdam, som er den havn, hvortil det meste legetøj
ankommer, er en idé, jeg har tænkt over. Jeg vil sandsynligvis selv besøge havnen for at
understrege, at Kommissionen fokuserer på kontrol af varer fra tredjelande, som kommer
ind via en af dets største havne.

Jeg er enig i, at brugen af CE-mærket bør fremmes. Vi befinder os i de tidlige faser, og jeg
mener, at vi bør fortsætte ad denne vej. Det er formålet med informationskampagnen, som
også er resultatet af en anmodning fremsat af Parlamentet. Dengang jeg var Parlamentet,
opnåede vi meget ved at lægge vægt på behovet for, at EU har et mærke, der primært
garanterer overholdelse af EU-lovgivningen. Vi bør ikke glemme, at CE-mærket ikke er et
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europæisk kvalitetsmærke, det betyder blot, at visse EU-bestemmelser er blevet overholdt
– dermed en form for selvcertificering eller en tredjepartscertificering.

Nogle medlemmer af Parlamentet håber, at CE-mærket vil blive fulgt op at et kvalitetsmærke,
og Parlamentet lagde rent faktisk pres på mig i denne henseende for et år siden, da jeg var
indstillet kommissionsmedlem. Jeg er helt sikkert ikke imod tanken, men jeg mener, at vi
først må fremme og øge anvendelsen af CE-mærket via informationskampagnen inden for
EU. Der må gøres endnu mere, og i næste fase, må vi overveje nye initiativer. Først må vi
imidlertid sikre, at CE-mærket bliver almindelig praksis for alle EU-virksomheder, særlig
små og mellemstore virksomheder, som sandsynligvis har behov for yderligere information.

Jeg kan forsikre om, at jeg går ind for endnu bedre information. Jeg glæder mig over
forhandlinger og spørgsmål som disse – og jeg takker hr. Higgins herfor – for de giver
anledning til debat i forbindelse med hele Parlamentets og de enkelte medlemmers arbejde
og i forbindelse med såvel Kommissionens som Kommissionens og Parlamentets
repræsentationers arbejde.

Det er vigtigt at informere de enkelte medlemsstater og erhvervsorganisationer om, hvor
vigtig anvendelsen af dette instrument er, lige som det er vigtigt – og jeg har allerede
understreget dette i min tale – at lægge pres på medlemsstaterne for at få dem til at
opretholde en streng årvågenhed både ved grænserne og på det indre marked for at udrydde
eller i det mindste forsøge at begrænse problemet med forfalskning og ulovlig brug af
CE-mærket med det formål at beskytte vores varer og sikre overholdelse af EU-lovgivningen,
der først og fremmest forsvarer forbrugernes interesser.

Formanden. –    Spørgsmål nr. 23 af Georgios Papanikolaou (H-000015/11)

Om: Ulige udviklingsmuligheder for iværksættere i medlemsstaterne

En af de vigtigste prioriteter for Europa 2020-strategien er at støtte iværksættere gennem
oprettelse af udviklingspolitikker og forbedring af erhvervsklimaet, især for små og
mellemstore virksomheder. Imidlertid kan man i de forskellige medlemsstater konstatere
et meget uensartet erhvervsklima, idet der i mange stater er et voldsomt bureaukrati og
høje omkostninger forbundet med oprettelse af ny virksomhed, hvilket afskrækker
iværksættere. Desuden forværrer finanskrisen problemet og skaber et kort over EU, der er
forretningsmæssigt – og dermed udviklingsmæssigt – ulige

Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål: Mener den, at det mål for erhvervsmæssig
udvikling, der er fastsat i Europa 2020-strategien, er realistisk, og kan det nås inden for
dette årti i alle medlemsstater i lyset af ovenstående forskelligheder?

Agter den at henstille til medlemsstaterne at indføre specifikke politikker og fælles rammer
for at løse de problemer, der afskrækker iværksættere?

Spørgsmål nr. 24 af Brian Crowley (H-000042/11)

Om: Små og mellemstore virksomheder

Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på at hjælpe
små og mellemstore virksomheder i Europa, der ønsker at eksportere og investere i
udviklingsøkonomier såsom Kina?
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Spørgsmål nr. 25 af Marian Harkin (H-000057/11)

Om: Iværksættervirksomhed i lande med økonomiske spareforanstaltninger

Er der foreslået nogen foranstaltninger til støtte for iværksættere i de lande, som er i færd
med at gennemføre strenge økonomiske spareforanstaltninger?

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand! Jeg skal forsøge at fatte
mig i korthed som dengang, jeg var medlem af Parlamentet. Vi taler her om spørgsmål at
stor interesse, først og fremmest Kommissionens vilje til at støtte iværksættervirksomhed
og til at forbedre det klima, i hvilket virksomhederne, særlig de små og mellemstore
virksomheder (SMV'er), opererer, og samtidig støtte dem i at få adgang til markeder i
tredjelande. Jeg betragter disse tre emner som prioriterede spørgsmål.

Derfor skal Small Business Act for Europa, vedtaget af Kommissionen i 2008, revideres i
de kommende dage. Principperne og bestemmelserne i Small Business Act er helt i
overensstemmelse med prioriteterne i Europa 2020-strategien, og de vil helt sikkert blive
gennemført på nationalt plan, fordi alle interesserede parter støtter dem. Med andre ord
vil alle – medlemsstaterne og virksomhedsorganisationerne – være involveret i
overvågningen af de opnåede resultater.

Vi agter at sikre, at de principper i Small Business Act, som støttes varmt, og som har til
formål at fremme iværksættervirksomheder og udrydde praksis med altid at "tænke småt",
når der udformes politikker, vil blive gennemført både på EU-plan og på nationalt plan.

Vi har allerede indført en test for SMV'er, der har til at formål at tage større hensyn til den
procedure, som anvendes til vurdering af de forskellige politikker og forpligtelser, der
begrænser SMV'erne. Den reviderede Small Business Act vil omfatte foranstaltninger til
harmonisering af brugen af denne test og forbedre kvaliteten af vurderingerne. Derudover
vil medlemsstaterne blive opfordret til at følge den samme strategi i procedurerne for
fastsættelse af den nationale beslutningstagningsproces.

Da vi er klar over behovet for at mindske bureaukrati og fjerne forskellene mellem landene,
vil vi anføre specifikke foranstaltninger – såsom oprettelse af kvikskranker og brug af
e-forvaltning – til at forsøge at fremskynde processen på dette område. Kommissionen
tilrettelægger også udveksling af bedste praksis blandt nationale tjenestemænd om specifikke
emner.

For at fremme iværksættervirksomhed bland unge og fremme grænseoverskridende
samarbejde i Europa har vi, igen på Parlamentets foranledning, oprettet et Erasmusprogram
for unge iværksættere, og resultaterne har været positive. Vi agter derfor at forsøge at give
projektet et retsgrundlag og omdanne det fra et pilotprojekt til et permanent program.

Vi har også planlagt foranstaltninger specifikt rettet mod kvindelige iværksættere. Vi har
nu et netværk bestående af 250 kvindelige ambassadører fra 22 europæiske lande. Jeg
håber, at dette netværk kan vokse sig endnu stærkere. Endelig arbejder vi på at oprette
mentorprogrammer for kvindelige iværksættere i mindst 12 lande.

Med hensyn til bistand til SMV'er til eksport og investering uden for EU lancerede vi en
omfattende offentlig høring i starten af sidste år om vores hensigt om at styrke
støtteforanstaltningerne. Resultaterne af høringen vil gøre det muligt for os at tilpasse de
foreslåede retningslinjer, der har til formål at styrke støttetjenesterne for SMV'er, mens vi
samtidig sikrer en effektiv udnyttelse af offentlige midler.
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Vi har allerede indhøstet mange erfaringer med hensyn til at hjælpe SMV'erne til at blive
internationale. Jeg tænker her på projekter, der har været en betydelig succes såsom China
Intellectual Property Rights SME Helpdesk, EU-Japan-centret for Industrielt Samarbejde,
Enterprise Europe netværket og uddannelsesprogrammer. Derudover forbereder vi på
grundlag af resultaterne af en undersøgelse finansieret af Parlamentet en meddelelse om
styrkelse af støtten til SMV'er på markeder i tredjelande.

Med hensyn til vækstøkonomier som Kina kan jeg bekræfte, at Kommissionen inden for
rammerne af Small Business Act har brugt de midler, som Parlamentet har afsat til det
forberedende arbejde, der har gjort det muligt for os at oprette bistands- og støttecentre
for SMV'er i Kina og Indien. Jeg var selv i Beijing i november sidste år i forbindelse med
åbningen af EU's center for SMV'er i Kina.

Jeg kan også fortælle, at Kommissionen i morgen udpeger en ny særlig udsending for
SMV'er, Daniel Calleja Crespo, vicegeneraldirektør for erhverv og virksomheder, som vil
få ansvaret for en nøje overvågning af gennemførelsen af Small Business Act og fungere
som kontaktpunkt for SMV'er.

I Kommissionens dokument, der i øjeblikket er ved at blive vedtaget, opfordres alle
medlemsstaterne og de lokale myndigheder til at udpege en udsending for SMV'er, som
skal overvåge gennemførelsen af Small Business Act i EU's regioner. Jeg er glad for at kunne
sige, at jeg allerede har modtaget positive svar fra en række medlemsstater og adskillige
EU-regioner.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Fru formand! Mange tak til kommissæren for hans
ord. Det er alt sammen meget ambitiøst. For at gå lidt tilbage i tiden opfordrede Rådet
(konkurrence) i december 2008 medlemsstaterne til at nedbringe den tid, der medgår til
opstart af virksomheder til højst tre dage, og Kommissionen lovede naturligvis at overvåge
udviklingen.

Tre år senere, midt i en økonomisk krise, ser vi, at det tager 15 dage at registrere en
virksomhed i Grækenland, 11 dage i Østrig, 8 dage i Finland, og i Belgien blot halvanden
dag. Der er med andre ord enorme forskelle.

Mit spørgsmål er følgende. Da vi alle er enige om, at iværksættervirksomhed er en
forudsætning for vækst, hvordan kan Kommissionen så gå fra blot at opfordre regeringerne
til at lægge et stort pres på dem, så vi kan få harmoniseret procedurerne?

Brian Crowley (ALDE).   Jeg vil gerne nævne tre punkter.

For det første med hensyn til China helpdesk. Det er en dejlig tanke, men SMV'er finder
det meget vanskeligt at få adgang inden for de sektorer, som de specifikt er involveret i.
Den ser ud til at være mere velegnet til større virksomheder.

For det andet kunne tanken om en kvikskranke, der allerede bruges internt i EU, anvendes
bedre i BRIK-landene – Brasilien, Rusland, Indien og Kina – til at øge omfanget af eksporten
og de eksterne investeringer, som europæiske virksomheder kan foretage.

For det tredje er den model, der har fungeret bedst indtil videre, været
EU-Japan-forbindelserne. Dette har fungeret bedst for handel og investering i begge områder.
Måske bør det være den standard, der skal følges.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Fru formand! Mit spørgsmål er vist lidt anderledes, da de
vedrører lande, der gennemfører stramme kriseforanstaltninger som mit eget land Irland.
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Bundlinjen ser sådan ud. SMV'erne har brug for adgang til kredit, og det får de ikke af en
lang række årsager, måske fordi bankerne ønsker større sikkerhed, end de kan yde, eller
nogle gange ønsker SMV'erne ikke at risikere at låne penge i det nuværende klima, når der
ikke er nogen vækst.

Mit spørgsmål i denne forbindelse er, om Kommissionen kan acceptere andre
foranstaltninger såsom lånegarantiordninger eller en udvidelse af EU's
mikrofinansieringsfacilitet?

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, parlamentsmedlemmer!
Jeg glæder mig virkelig over, at spørgsmålet om små og mellemstore virksomheder er det
centrale i parlamentets forhandlinger to dage i træk. I går aftes så vi på rammeprogrammet
for konkurrenceevne og innovation og på, hvordan vi kan hjælpe små og mellemstore
virksomheder og mikrovirksomheder til at få adgang til EU-finansiering i forbindelse med
det kommede ottende rammeprogram. Vi gjorde også status over det, vi allerede har opnået,
og det, vi i øjeblikket gør for denne gruppe virksomheder.

Som jeg sagde i min tale – og som jeg også sagde i går aftes – mener jeg, at støtte til små
og mellemstore virksomheder er en prioritet af en række årsager. For det første kan vi kun
anse små og mellemstore virksomheder for at være et vigtigt redskab til at komme ud af
den nuværende krise. Via Europa 2020-dokumentet gør vi igen realøkonomien til det
centrale i den økonomiske politik. Små og mellemstore virksomheder er realøkonomiens
hjerteblod, og først og fremmest tror jeg, at SMV'erne også fremadrettet kan spille en
afgørende social rolle, fordi det er dem, der vil skabe nye job i EU, selv når de store industrier
undergår omstruktureringer.

Vi må derfor skabe vilkår, så små og mellemstore virksomheder kan være
konkurrencedygtige. Konkurrencedygtighed er et andet ord for innovation, og hvis SMV'erne
skal være innovative, skal vi hjælpe dem til at få adgang til kredit. Takket være Parlamentets
støtte har vi vedtaget et direktiv om offentlige myndigheders forsinkede betalinger og
forsinkede betalinger i transaktioner mellem virksomheder, som henhører under Small
Business Act. Dette er et fantastisk resultat, og jeg håber, at medlemsstaterne gennemfører
dette direktiv, som nu er bindende for hele EU, inden for 24 måneder at regne fra oktober
sidste år eller måske endog før den endelige frist. Dette vil poste 180 mio. EUR ud på
markedet til gavn for de små og mellemstore virksomheder.

Det er ikke det hele. Jeg har også oprettet et forum for SMV-finansiering, som det fremgår
af Parlamentets betænkning om SMV-politikker og rammeprogrammet for konkurrenceevne
og innovation. Dette er en nyskabelse fra Kommissionens side, hvor vi vil undersøge de
problemer, der er forbundet med at få adgang til kredit, og udforme løsninger på disse
problemer. Det er ikke tilfældigt, at vi har overtalt Børsen i London til at deltage i dette
initiativ for første gang. Det er også et stærkt signal fra Det Forenede Kongerige, som svarer
til en stærk støtte til små og mellemstore virksomheder fra finansverdenen. Den finansielle
økonomi arbejder således på at støtte og tjene realøkonomien, hvilket jeg mener er et
vigtigt tegn. Jeg vil tage skridt til fortsat at støtte arbejdet i forummet for SMV-finansiering
med hensyn til adgang til kredit og vil også finde frem til alle de tilgængelige initiativer,
herunder grænseoverskridende risikokapital og forsøget på at fjerne "flaskehalse" mellem
Den Europæiske Investeringsbank og hjemlige kreditinstitutioner, som er dem, der i sidste
ende stiller finansieringen til rådighed.

Hvad skal vi gøre for at gøre det lettere at få adgang til EU-finansiering? Vi arbejder i
øjeblikket på det kommende ottende rammeprogram, og vi har vundet en række sejre på
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SMV'ernes vegne. Jeg vil gerne gentage det, jeg sagde i går aftes, for jeg ved ikke om de
medlemmer, der er til stede her i aften, også var til stede i går. Med hensyn til forordningen
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
har jeg skåret registreringsafgifterne ned til 60 % for SMV'er og 90 % for mikrovirksomheder.
Jeg har også sikret mig at reglerne for gennemførelse af REACH-forordningen blev oversat
til alle EU's officielle sprog. SMV'erne ser derfor tegn på reel støtte også fra denne side. Vi
agter at gøre det samme for mikrovirksomhederne inden for bygge- og anlægssektoren
også.

Jeg har holdt en række møder om mikrokredit også. Jeg har også undersøgt spørgsmålet
nøje på et møde, der blev afholdt for to uger siden i Bruxelles med repræsentanter for den
italienske regerings nye mikrokreditorganisation, der ser ud til at være et velfungerende
eksempel. Jeg håber, at jeg vil være i stand til at sprede viden om bedste praksis i de
forskellige medlemsstater inden for denne sektor, så de kan gennemføres.

Med hensyn til forskellene i den tid, der medgår til registrering, så er dette et reelt problem.
Der er ingen tvivl om, at vi må lægge pres på medlemsstaterne for at få dem til at nedbringe
bureaukratiet. Der er blevet gjort meget med hensyn til bureaukrati på europæisk plan –
der helt sikkert medfører sine egne byrder – men nogle gange følger bureaukratiet i
medlemsstaterne godt med. Under alle omstændigheder mener jeg, at det er i borgernes
interesse at strømline procedurerne. Når vi har sagt, at vi skulle "tænke småt", må vi sikre
os, at medlemsstaterne også gennemfører dette i praksis, ligesom Kommissionen er begyndt
med. Præsentationen af revisionen af Small Business Act i de forskellige europæiske
hovedstæder vil også frembyde en mulighed for kraftigt at opfordre medlemsstaterne til
at nedbringe den tid, der medgår til udstedelse af tilladelser til oprettelse af SMV'er.

Formanden. –    Spørgsmål 30 af Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Om: Ligestillingsstrategi i Kommissionen

Kommissionen lancerede den 17. december 2010 en ny strategi for lige muligheder for
mænd og kvinder frem til 2014, hvori den fastlagde nye målsætninger for antallet af kvinder
i mellem- og toplederstillinger og antallet af kvinder, der skal ansættes i
administratorstillinger (AD) i Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene.

Den nye ligestillingsstrategi har således til formål at sikre lige muligheder for de mænd og
kvinder, der arbejder i Kommissionen, men ikke i de andre EU-institutioner og -agenturer.
Får denne ligestillingsstrategi, der er udarbejdet af Kommissionen, betydning for kvinder,
der arbejder i andre EU-institutioner? Mener Kommissionen ikke, at det ville være
hensigtsmæssigt med en fælles strategi for ligestilling, hvor ligestilling ligeledes sikres for
de kvinder og mænd, der arbejder i de andre EU-institutioner og -agenturer? Ligestilling
mellem mænd og kvinder og lige muligheder er et af EU's grundlæggende principper, og
netop derfor bør det anvendes universelt og uden undtagelse på alle medarbejdere i EU.

Maroš Šefčovič,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er meget grlad for, at
jeg har fået dette spørgsmål, for jeg har rigtig gode nyheder at berette. Siden 1. januar har
der rent faktisk arbejdet flere kvinder end mænd i Kommissionen. Vi er meget stolte af
dette resultat, men vi ved, at det ikke slutter her. Vi må fortsætte vores politik for også at
forbedre tallene for vores kvindelige kolleger i lederstillinger og ikkelederstillinger (AD) i
Kommissionen.

Vi vedtog derfor denne strategi fra 2010 til 2014 frem til udløbet af denne Kommissions
mandat. Vi vil virkelig gerne nå et resultat, hvor kvinder sidder i 25 % af

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA244



seniorlederstillingerne, 30 % af mellemlederstillingerne og 43 % af AD ikkelederstillingerne.
Vi har allerede opnået meget i de seneste 15 år med den enorme stigning i antallet af kvinder
i lederstillinger. Vi vil naturligvis gerne fortsætte denne indsats. Den metode, vi vil anvende,
er, at pensionerede personer erstattes af kvinder, hvilket vil udgøre 30 % af rekrutteringen
blandt seniorledere og 50 % blandt mellemledere og AD'er. Så det betyder, at når disse
ledere går på pension, skal 30 % eller 50 % af dem erstattes af kvinder.

For at besvare spørgsmålet har jeg kontrolleret situationen i andre institutioner, og jeg må
sige, at Parlamentet er ganske godt med. Tallene er meget imponerende. Det er ikke helt
det samme i Rådet, men hvis jeg skal være ærlig har vi lidt forskellige resultater. Men jeg
tror, den bedste metode til at skabe yderligere fremskridt ville være, hvis vi fortsatte vores
politik med udveksling af bedste praksis og udveksling af erfaringer med gennemførelse
af vores politikker.

Jeg ved, at vores ledere af administrationen, vores generalsekretærer drøfter dette spørgsmål
regelmæssigt, og jeg tror, at denne udveksling af god praksis vil føre til passende resultater
i alle EU-institutionerne.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (IT) Fru formand! Mange tak til kommissæren for de gode
nyheder. Jeg glæder mig over, at der er flere kvinder end mænd i Kommissionen. Jeg vil
dog gerne stille et supplerende spørgsmål. Hvor længe varer det, inden andelen af kvinder
i lederstillinger i Kommissionen når op på ikke 25 %, ikke 42 %, men 50 %? Hvor længe
tror kommissæren, det vil vare? Kommissæren sagde, at dette først ville være opnået ved
udløbet af Kommissionens mandat.

Alligevel besvarede han ikke mit spørgsmål særlig klart. Hvordan ser De i Deres egenskab
af kommissær på EU-institutionernes strategi for lige muligheder? Alle EU-institutionernes?
Dette ville være et rigtig godt eksempel for medlemsstaterne, for mennesker, der arbejder
både inden for den offentlige sektor og inden for den private sektor.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Jeg vil gerne udbygge spørgsmålet
fra min kollega lidt og spørge kommissæren, om der også findes en strategi for lige
muligheder. Jeg tænker her på udnævnelse af personer fra medlemsstaterne til mellemleder-
og seniorlederstillinger i EU-institutionerne.

Maroš Šefčovič,    medlem af Kommissionen. – (EN) Mange tak for de supplerende spørgsmål.

Jeg er enig i, at de nævnte tal måske ikke er så ambitiøse, som man kunne ønske sig i
fremtiden, men sandheden er, at vi, siden vi indledte politikkerne for lige muligheder i
Kommissionen i 1995, har femdoblet tilstedeværelsen af kvinder i topstillinger. Dette
betyder, at der nu er fem gange så mange kvinder i disse stillinger end tidligere. Vi må
naturligvis se på udgangspunktet. Jeg er enig i, at det var meget lavt. Vi må også sammenligne
med det klima i Europa, vi opererer i.

Dette er også en del af svaret på det andet spørgsmål, nemlig, at politikkerne for skabelse
af disse vilkår for kvinder, ikke blot i EU-institutionerne, men også i medlemsstaterne
fortsat må forbedres. For det første må vi skabe passende vilkår for kvinder, så de rent
faktisk kan arbejde i disse høje stillinger, hvilket betyder passende børnepasning, passende
arbejdsfaciliteter, flextid og andre vilkår, der rent faktisk vil gøre det muligt for kvinder at
bestride disse høje stillinger. Disse vilkår skabes naturligvis gradvist. Jeg mener, at vi har
nået ret høje standarder i de europæiske institutioner, og man kan se, at disse vilkår er
sikret i forskellig grad i medlemsstaterne.
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Derfor foreslår min kollega, næstformand Reding, nu en strategi, som vil blive kaldet
kønsbalance i virksomhedsledelser. Indtil videre er det et arbejdsdokument, som vil blive
drøftet med virksomhedsledere om omkring to måneder, og derefter vil de offentlige
høringer blive indledt. Hvilken lære kan der uddrages af denne proces? Skal vi vælge et
obligatorisk kvotesystem? Skal vi vælge det system, vi har i Kommissionen, hvor vi forsøger
at skabe et gunstigt klima og ledelsesincitamenter i de generaldirektorater, der rent faktisk
kan opfylde de mål, der er fastsat for kvinder? Jeg tror, at vi derefter vil se gode resultater.

Formanden. -   Spørgsmål, der ikke er blevet besvaret på grund af tidnød, vil blive besvaret
skriftligt (se bilag).

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne fremsætte en bemærkning til
dagsordenen, som jeg ved, mange medlemmer vil være enige med mig i. Det har intet at
gøre med Dem personligt, men det vedrører tilrettelæggelsen af spørgetiden.

Fra aften til aften ved ingen medlemmer, hvor mange spørgsmål, der vil blive besvaret,
hvor mange supplerende spørgsmål, der vil blive besvaret, hvor lang tid svarene tager, og
om der vil være en spørgetid med Kommissionen eller Rådet overhovedet. Det er
utilfredsstillende. Jeg mødte Baroness Ludford. Hun var en time forsinket til en middag,
fordi hun forventede, at hendes spørgsmål ville blive besvaret. Jeg regnede med, at mit
spørgsmål ville blive besvaret og sagde nej tak til en middagsinvitation. Medlemmer bør
som minimum have at vide på forhånd, hvor mange spørgsmål der vil blive besvaret, og
så kan de planlægge herefter.

Jeg ved, at jeg vil få et skriftligt svar, men hvis jeg og andre medlemmer ønsker et skriftligt
svar, kan vi sende en e-mail hjemmefra, og vi ville så få et svar på e-mail.

Det var blot det, jeg ville sige. Jeg mener, det bør overvejes. Fru formand, det har intet med
Dem at gøre. De har gjort det rigtig godt. Det er overhovedet ikke et udtryk for manglende
respekt for Dem.

Formanden.   – Hr. Kelly, tak for Deres indlæg. I min egenskab af en af næstformændene
med ansvar for spørgetiden må jeg sige, at jeg er bekymret over, at vi ikke som institution
har fulgt Kommissionen og gennemført det, vi blev enige om i den interinstitutionelle
aftale, nemlig at forbedre spørgetiden. Jeg er glad for, at kommissær Šefčovič er til stede
her i aften og selv har oplevet de problemer, vi oplever. Jeg håber derfor, at der vil være en
ny dynamik i et forsøg på at nå frem til den situation, vi havde tænkt os, da vi forhandlede
den interinstitutionelle aftale.

(Mødet udsat kl. 20.50 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: László TŐKÉS
Næstformand

18. Situationen i Albanien (forhandling)

Formanden. -   Det næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om
situationen i Albanien.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Tak fordi De har inviteret mig
til at tale om Albanien her i aften. Selv om Albanien ligger i Europa, var det isoleret i en
stor del af det 20. århundrede. Albanien er imidlertid nu åbent og tilgængeligt. Det er blevet
et land med et europæisk perspektiv.
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I dag befinder Albanien sig i en politisk krise. Hændelserne i Tirana fredag den 21. januar
var tragiske. Det stadig mere bitre politiske dødvande har resulteret i fire unødvendige
dødsfald. Tonen i Tirana må ændre sig. Den farlige spiral i nedadgående retning må ophøre.
Den politiske krise må løses. Dette er de albanske politiske lederes fælles ansvar.

Det er, hvad borgerne i Albanien forventer, og de har ret. Demokratisk valgte repræsentanter
må handle som sådanne, dvs. de skal repræsentere befolkningen og finde frem til et
demokratisk kompromis.

Selv om løsningen på krisen ligger internt, så må vi som udenforstående gøre alt, hvad der
står i vores magt for at fremme en sådan løsning. Den administrerende direktør for Tjenesten
for EU's Optræden Udadtil, Miroslav Lajčák, har besøgt Tirana to gange for at mødes med
præsidenten, premierministeren og lederen af oppositionen, og jeg er glad for, at han er
med mig her i dag.

Hans budskaber på vegne af den højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen,
Cathy Ashton, og mig selv var klare. Allerførst stop volden og undersøg begivenhederne
den 21. januar ordentligt. Disse undersøgelser bør gennemføres af de retlige myndigheder
uden politisk indgriben.

For det andet stop den verbale krig og den implicitte og eksplicitte underminering af de
statslige institutioner.

For det tredje få den politiske dialog tilbage på sporet. Erkend, at det er et fælles ansvar at
sikre en mere positiv fremtid for Albanien. I nær fremtid betyder dette sikring af
gennemførelsen af frie, retfærdige og gennemsigtige lokalvalg.

For det fjerde begynd den vigtige opgave med at gennemføre de 12 prioriteter, der er
opstillet i Kommissionens udtalelse fra 2010. Regeringen og oppositionen må gøre det
sammen.

De politiske lederes og den brede befolknings reaktioner på Miroslav Lajčáks besøg var
henholdsvis opmuntrende og positive. Der findes et vist momentum, som kan og bør
udnyttes til at vende krisen til en mulighed.

De to albanske ledere glædede sig over den opmærksomhed, der blev dem til dels, men de
er fastlåste i deres egne indre blindgyder, og EU-goodwill og bistand kan ikke træde i stedet
for dialog mellem lederne.

Vi kan bidrage til at bygge bro over kløften gennem vores aktive engagement. Men vi kan
ikke gør det, før begge parter udviser en ægte vilje til at sætte Albaniens europæiske fremtid
over partipolitik og personlig mistillid.

Der er ikke plads til at udvælge områder. Albanien skal opfylde alle Københavnskriterierne,
herunder kravene om en interaktiv politisk dialog og et fungerende parlament – eller
ingenting.

Følgende står på spil for Albanien: Et EU-perspektiv i overensstemmelse med Rådets
konklusioner og på grundlag af Københavnskriterierne. En klar identifikation i
Kommissionens udtalelse fra 2010 af de 12 prioriteter, hvis effektive gennemførelse vil
sætte Albanien i stand til at indlede tiltrædelsesforhandlingerne med EU. Disse 12 prioriteter
omfatter bl.a. forbedring af de demokratiske institutioners funktion og af den politiske
dialog, retsstatsforholdene og reformen af retsvæsenet, kampen mod organiseret kriminalitet
og beskyttelse af menneskerettigheder.
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Disse 12 prioriteter og Københavnskriterierne er ikke blot en øvelse for politikere. De
medfører tværtimod klare, målbare fordele for borgerne. Albaniens politikere må skynde
sig at sætte de albanske borgeres interesser først.

Lad os gøre disse prioriteter til en europæisk ramme for håndtering af de aktuelle politiske
udfordringer i Albanien. Derfor sendte jeg et brev til premierminister Berisha en uge før
demonstrationerne i januar, hvori jeg skitserede en køreplan baseret på disse 12 prioriteter
for at hjælpe Albanien til at komme ud af det nuværende dødvande. Vi oplevede alle de
tragiske hændelser, der fulgte.

Det er ikke for sent. Hvis vi modtager uigendrivelige beviser for, at der er en gensidig vilje
til at bruge denne europæiske ramme til gradvist at overvinde det politiske dødvande og
den seneste krise, så vil vi reagere positivt.

Parlamentet skal også spille en afgørende rolle. Parlamentsmedlemmerne kan i deres
egenskab af politikere sende et klart budskab til politikerne. Et klart og enigt budskab fra
Parlamentet og hele EU med vilje til at engagere sig vil få alle i Albanien til overveje, hvad
den bedste fremgangsmåde er.

Lad mig benytte denne lejlighed til at opfordre Albaniens premierminister, hr. Berisha, til
at at skabe et reelt inkluderende politisk klima i Albanien. Andre politiske kræfter og
civilsamfundets organisationer vil drage fordel af europæisk integration.

Lad mig også opfordre lederen af socialistpartiet, hr. Rama, til at sikre, at hans parti udgør
en virkelig konstruktiv opposition – en opposition, der nyder godt af fordelene, men også
ansvaret i forbindelse med det inklusive politiske klima, vi ønsker at se i Albanien.

Michael Gahler,    for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. Füle, mine damer og herrer!
Først vil jeg gerne takke kommissæren for hans klare redegørelse. Jeg tror, den er blevet
vel modtaget. Jeg mener, at udvikling på områderne demokrati og retsstatsforhold er vigtige
forudsætninger for en indledning af Albaniens tiltrædelsesproces. Dette indebærer
fungerende demokratiske institutioner, der bruges ordentligt. Parlamentet er det sted, hvor
demokratiske forhandlinger skal gennemføres. Det er derfor, borgerne har valgt
medlemmerne af parlamentet. Dette forum kan ikke erstattes af hændelser i gaderne,
navnlig ikke på den måde, som hr. Rama forsøgte sig med den 21. januar.

Jeg opfordrer socialistpartiet til at deltage fuldt ud i den parlamentariske proces og til at
fremkomme med politiske alternativer i parlamentet. Tiden er inde til at bringe tvivlen
med hensyn til valgresultatet til ophør. Socialistpartiet bør påtage sig det ansvar, som dets
rolle som parlamentarisk opposition indebærer. Det bør benytte sig af muligheden for at
fremsætte specfikke forslag med hensyn til fremtiden, herunder i det parlamentariske
undersøgelsesudvalg. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og
OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) har
udarbejdet henstillinger for forbedring af de grundlæggende valgbetingelser. Det er også
vigtigt, at socialisterne deltager på dette område. Jeg har hørt, at hr. Rama, da han var her
i Strasbourg, accepterede at deltage i lokalvalgene den 8. maj. Jeg glæder mig over hans
beslutning. Jeg håber, at hans forsikring ikke er forbundet med betingelser eller smuthuller.
Hr. Rama lytter tydeligvis til de gode råd, som hans socialistiske kolleger gav ham, og som
han får på møder med andre grupper.

Jeg kan forsikre ham om, at mange i vores gruppe spiller en aktiv rolle på vores vegne i
Albanien og støtter, den inklusive strategi, som hr. Fûle nævnte. Dette har sat os i stand til
at yde et fælles bidrag til sikring af en positiv fremtid for Albanien.
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Adrian Severin,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Vi kan helt klart kalde den politiske
situation i Albanien i dag for et dødvande. Nogle gange er det roligt, nogle gange voldsomt,
krisen vil ingen ende tage.

Sidste år vedtog Parlamentet en beslutning, hvori alle de nationale politiske aktører blev
opfordret til at finde frem til en forhandlet politisk løsning på krisen og til at opbygge et
minimum af national enighed. De politiske kræfter så bort fra beslutningen, navnlig
regeringen. Det samme gælder Kommissionens og Rådets henstillinger, som der ses bort
fra på nuværende tidspunkt.

Det er utilstedeligt, at forsamlingsfriheden og retten til at protestere i et land præget af
korruption beskrives som et statskup.

Det er utilstedeligt, at de statslige institutioners troværdighed – præsidentembedet, den
offentlige anklagemyndighed og andre – undermineres af udtalelser fremsat af
regeringslederen.

Det er utilstedeligt, at dem, der skyder civile demonstranter, bliver kaldt nationens helte
og loves amnesti.

Der vil snart blive gennemført nye lokalvalg. Under de nuværende omstændigheder vil de
være en politisk test for alle de politiske aktører. Vi beder kommissær Füle og den
administrerende direktør Lajčák om at gøre deres bedste for at sikre international bistand
og international observation af disse valg på en sådan måde, at det sikres, at de er frie og
retfærdige, eller at vi i det mindste kan vurdere, om de er frie og retfærdige.

Vi støtter Kommissionens strategi, særlig kommissær Füles. Vi støtter hr. Lajčáks indsats.
Vi må kræve af alle de politiske kræfter, at de bringer denne krise til ophør, for alternativet
er, at Albanien isoleres, og at landets europæiske perspektiver bringes i fare.

Marietje Schaake,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg har haft en meget
interessant dag i dag, når det gælder Albanien. Jeg har talt med repræsentanter for de to
største politiske partier i landet. Jeg har bedt dem begge udveksle idéer om, hvordan landet
kan gøre fremskridt, og om, hvordan det politiske dødvande kan brydes, så man kan tackle
de problemer, der berører alle borgerne, nemlig bekæmpelse af organiseret kriminalitet,
bringe korruption til ophør, skabelse af beskæftigelse og muligheder for den unge
generation.

Ingen af dem havde noget svar. Det forekom vigtigere at skyde skylden på de andre. Det
forekommer mig, at det politiske establishment i Albanien er mere optaget af sig selv end
af sin befolkning. Jeg behøver ikke fortælle, hvor vanskeligt det er for os at overtale vores
vælgere til at bakke op om os, når vi taler for en udvidelse af EU. Til trods for modstanden
ser Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa gerne, at det vestlige Balkan
bliver en del af EU's territorium.

Vi mener, at EU er et værdifællesskab, som har lagt en splittet fortid bag sig og har valgt en
fælles fremtid. Vi må opfordre de albanske myndigheder til at gøre det samme og ikke blive
kvalt af fortidens skygger, men træde ind i fremtidens lys. Og lad dem ikke glemme, at det
først og fremmest er deres ansvar at sikre deres borgeres velfærd og ikke nægte dem en
europæisk fremtid, for det er krystalklart, at den politiske krise forhindrer ethvert fremskridt.

Der vil blive gennemført nye valg i maj, og forberedelserne er i gang. Alle de politiske
partier bør støtte dem. Jeg glæder mig over forslaget om, at EU skal spille en aktiv rolle i
sikringen af, at valgene er både frie og retfærdige. Men demokrati er lang proces, og det er
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helt sikkert mere end blot "en mand, en stemme". Det kræver demokratiske institutioner,
retsstatsforhold, og dets styrke bestemmes af respekten for mindretallene. Demokrati
betyder ikke, at "vinderen tager alt".

Tiltrædelse af EU er en lang rejse, der kræver hårdt arbejde og et fælles engagement, og de
reformer, Albanien har gennemført, tjenes bedst ved samarbejde og et fortsat engagement
i EU-processen.

Marije Cornelissen,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Krisen i Albanien er
ikke noget nyt. Krisen startede ikke i januar med volden mod demonstranterne, den startede
heller ikke i 2009, da socialistpartiet boykottede parlamentet efter valgene, og hvor
sultestrejken begyndte.

Denne krise er en krise i den politiske kultur. Boykotter, sultestrejker, demonstrationer,
det er normale metoder i albansk politik. Det samme er korruption, manipulation af
medierne og politiske udnævnelser. Der er en verden til forskel til den form for politik, vi
ønsker at se i et land, der er på vej til tiltrædelse.

Jeg håber virkelig, at borgerne i Albanien med tiden får en ansvarlig regering og et ansvarligt
parlament med politikere, der vil sætte deres borgeres velfærd over deres egen prestige og
deres egne interesser. Begge sider må begynde at bevæge sig for at nå frem hertil. Regeringen
har et særligt ansvar. Regeringer har monopol på vold, og regeringer har et ekstra ansvar
for at stille sig over partipolitik for at gøre det, der er rigtigt for befolkningen.

Vi må kunne forvente, at denne regering gør alt, hvad der er muligt for at forhindre en
gentagelse af begivenhederne i januar. Vi må også kunne forvente, at den samarbejder fuldt
ud, når det gælder iværksættelse af en uafhængig undersøgelse af, hvad der skete i januar,
bekæmpelse af korruption i dens egne rækker, og når det gælder om at give plads til
parlamentarisk forhandling. Oppositionen har også et ansvar. Også den må gøre alt for at
forhindre en gentagelse af volden i januar ved at samarbejde fuldt ud om gennemførelsen
af ordentlige og retfærdige valg i maj og ved at deltage i de parlamentariske forhandlinger,
helst om indhold for en gangs skyld, f.eks. de det skyhøje arbejdsløshedsniveau i Albanien.

Men hvordan får man begge parter til at bevæge sig så langt? Jeg var fuld af forhåbning i
november, da kommissær Füle sendte bolden over på Albaniens banehalvdel og sagde:
ikke flere fremskridt, før dette er løst. Når det er sket, kan vi give Albanien kandidatstatus.
Desværre medførte det ikke nogen ændringer. Jeg håber nu, at hr. Lajčák vil få succes, hvor
andre har fejlet, nemlig med at bringe begge parter til forhandlingsbordet og nå frem til et
gennembrud. Jeg er fuld af forhåbning, men jeg har ikke stor tillid til, at det vil være muligt,
uden at vi fremviser en stor stok.

Jeg mener, at vi bør true med sanktioner. Det må stå klart, at en fejlslagen forhandling ikke
vil være uden konsekvenser. Sanktionen skal dog ramme de politiske ledere og ikke
borgerne. Det betyder, at vi på ingen måde må røre ved Albaniens visumfritagelse, et forslag,
jeg har hørt rundt omkring på gangene. Vi ville virkelig skade borgerne, hvis vi gjorde det.
Jeg vil virkelig gerne have en garanti fra kommissæren for, at visumliberaliseringen ikke
vil blive misbrugt i denne politiske proces.

En idé, vi kunne begynde at overveje, er imidlertid at fjerne kontrollen med IPA-midlerne
fra Albanien og føre den tilbage på EU's hænder. Det ville muliggøre store investeringer i
landet, men regeringen vil mere eller mindre være sat under administration. Det forekommer
mig at være en sanktion, som ville ramme politikerne, men ikke befolkningen. Jeg håber
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inderligt, at alt dette vil være unødvendigt, fordi begge sider vil være villige til at indgå
kompromis, og at hr. Lajčák vil opnå succes i det albanske folks interesse.

Charles Tannock,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Hvis Albanien skal gøre
fremskridt i retning af det ultimative mål om EU-tiltrædelse, skal dets politiske ledere opføre
sig på en mere konstruktiv, demokratisk og moden måde. Sidste måneds vold var en
påmindelse om den iboende ustabilitet i albansk politik.

Jeg tænker på, om Rådet og Kommissionen har overvejet at se på sidste års beslutning om
at give albanerne visumfri adgang til EU i lyset af blodsudgydelserne, der naturligvis kan
give anledning til mere økonomisk migration til Schengenområdet, hvis de udenlandske
direkte investeringer tørrer ud.

Et sådant skridt ville helt klart understrege, at Albanien fortsat langt fra lever op til EU's
forventninger. Organiseret kriminalitet og korruption blomstrer fortsat, og retsvæsenet
manipuleres ofte af politikerne. Premierminister Berisha greb endda ind over for anholdelsen
på ordre fra lederen af den offentlige anklagemyndighed af de vagter, der havde skudt
demonstranterne, idet han hævdede, at et statskup var nært forestående. De demokratiske
institutioner er svage og pressefriheden begrænset.

Edi Ramas socialistpartis beslutning om at boykotte parlamentet på grund af påstået
valgsvindel har øget Albaniens ustabilitet. Albanien kan på ingen måde begynde at
iværksætte de nødvendige reformer for at genvinde EU's tillid i det aktuelle ustabile politiske
klima. Denne ustabilitet vil måske også nu foranledige NATO til at genoverveje sin egen
udvidelsespolitik, idet Albanien tilsluttede sig alliancen for mindre end to år siden.
NATO-lederne bør nu spørge sig selv, om Albaniens medlemskab blev indrømmet for
tidligt.

Bortset fra mine egne bekymringer med hensyn til Albaniens politiske ustabilitet, og
hvordan den vil påvirke landets EU-perspektiver, er jeg også skeptisk over for Albaniens
strategiske prioriteter. Albanien er fuldgyldigt medlem af Den Islamiske
Samarbejdsorganisation (OIC), en stadig mere magtfuld og indflydelsesrig lobby i FN, der
fremmer sine medlemmers interesser og stemmer samlet om menneskerettigheder og
udenrigspolitiske spørgsmål. Medlemmerne af OIC omfatter Albanien og Tyrkiet, der
begge har underskrevet Kairoerklæringen om menneskerettigheder, hvori sharia nævnes
som grundlaget for menneskerettighederne i de muslimske lande.

Albanien må nu ligesom Tyrkiet vælge mellem at overtage vestlige værdier eller at prioritere
sharias værdier, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol her i Strasbourg har
dømt uforenelig med europæiske værdier, selv om Albaniens medlemsskab i al retfærdighed
efter min mening indtil videre blot ser ud til at være en formalitet. Albanien er, når alt
kommer til alt, et sekulært samfund i praksis. Det ser ud til, at de albanske ledere har valgt
at tilslutte sig OIC for at tiltrække mellemøstlige penge, og at det ikke er baseret på nogen
stærk religiøs overvisning, men det kan naturligvis ændre sig i fremtiden.

Nikolaos Chountis,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg
havde håbet, at det politiske dødvande i Albanien ville være blevet løst 18 måneder efter
det seneste parlamentsvalg. Jeg havde håbet, at man ville have husket det, vi sagde i vores
henstillinger og den beslutning, som Parlamentet vedtog. Jeg var overbevist om, at Albaniens
håb om europæisk integration ville fungere som et stærkt incitament – da det er det, det
albanske folk ønsker – til at få løst ikke blot det politiske problem, men også de økonomiske,
sociale og demokratiske problemer. Desværre eksisterer dødvandet stadig. Med hensyn til
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hvem, der har hovedansvaret, mener jeg ikke, at det er vores job her at dømme det albanske
folk.

Desværre er tingene imidlertid blevet værre. Jeg vil gerne endnu en gang give udtryk for
min sorg over ofrene ved demonstationen den 21. februar. Vi er imod eskaleringen af
volden. Vi opfordrer til, at undertrykkelsen ophører, til at menneskerettigheder og
demokratiske rettigheder respekteres og til, at de ansvarlige straffes.

Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at jeg er bekymret over de forestående lokalvalg i maj. Vi
må ganske enkelt gøre, hvad vi kan for at sikre, at alle de nødvendige
beskyttelsesmekanismer er på plads, så valgene kan foregå problemfrit. Vi må overtale alle
de politiske kræfter til at deltage i valgproceduren, og disse valg skal holdes på grundlag af
internationale regler for ordentlige demokratiske valg.

Jeg tror, at vores hjælp, hjælp fra Parlamentet og EU generelt – og her er jeg enig med hr.
Füle – skal være supplerende, skal være støttende og naturligvis ikke må være farvet af
partitilhørsforhold og politiske venskaber (undskyld udtrykket). Det er ikke op til os at
komme med løsningen på det albanske samfund og det albanske problem. Det albanske
folk, de politiske kræfter i Albanien skal løse dette problem. Jeg er ikke enig i de tanker,
der er kommet til udtryk, om at træffe fornanstaltninger, når de fleste foranstaltninger, vi
har hørt om, er foranstaltninger imod det albanske folk. Jeg mener ikke, at dette vil give
noget særligt resultat.

Jeg mener, at vi kan udøve størst muligt pres via EU-institutionerne, inden for rammerne
af forbindelserne med et land, som banker på døren til EU, ved at understrege, at alle disse
procedurer desværre forsinker tiltrædelsen. Vi må påpege, at dødvandet kun vil blive løst
gennem en ansvarlig holdning fra de politiske lederes side, med parathed til politisk dialog
og ikke som vi har hørt med en "vinderen tager alt"-holdning og en lignende praksis og
adfærd.

Hvis de politiske ledere i Albanien insisterer på at fortsætte med denne praksis, med denne
strategi, tror jeg, at dødvandet og krisen vil forværres og gøre det umuligt for landet at løse
de alvorlige problemer ud over det politiske problem, nemlig problemer, der vil opstå –
hvis de ikke allerede er opstået – som følge af den økonomiske krise, der har ramt
nabolandene Italien og Grækenland, da penge, der sendes fra disse lande, til en vis grad
hjælper på den økonomiske situation i Albanien. En løsning på det politiske dødvande,
politisk ansvarlighed og politisk dialog er derfor det, der vil hjælpe de politiske ledere til
at finde frem til en hurtig løsning på de problemer, Albanien står over for.

Bastiaan Belder,    for EFD-Gruppen. – (NL) Hr. formand! Jeg besøgte Albanien som
journalist ved flere lejligheder i 1990'erne. Hver gang var jeg imponeret over de dygtige
unge mennesker, jeg mødte der. Et land med sådan nogle unge mennesker må da have en
fremtid. Sidste sommer blev min tiltro til Albaniens europæiske udsigter fornyet under en
sommerskole i den sydlige Vlorë-region.

Her til morgen udvekslede jeg e-mails med et par albanske akademikere om denne aftens
forhandling. De er begge i trediverne, og de har begge besluttet at blive i Albanien. De
kunne tjene meget mere i udlandet, men de bliver. De ønsker at hjælpe deres eget folk og
deres kirke. Men hvad kan de gøre ved det politiske dødvande i deres hjemland? I begge
tilfælde er deres budskab klart, og det er en råb om hjælp. "Europa, overlad ikke vores
politikere til dem selv. For hvis I gør det, vil de ødelægge landets fremtid. Europa, tving
begge parter, socialisterne og demokraterne, til at forhandle, indtil de når frem til en løsning".
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Jeg skal være den første til at indrømme, at dette er lettere sagt end gjort, men det var ikke
desto mindre deres råb om hjælp. Jeg har dog tillid til, at kommissæren vil gøre sit bedste
for at imødekomme det håb, som mange ærlige albanske borgere har knyttet til Europa,
og til den ansvarlige kommissær. Jeg ønsker han stor styrke og succes med dette.

Afslutningsvis er der et andet lige så vigtigt albansk spørgsmål, jeg gerne vil rejse. En kilde
i Tirana har gjort mig opmærksom på faren for, at et stort antal albanske piger og kvinder
her i foråret vil forsøge at rejse til Vesteuropa og ende i prostitutionsringene. Deler
Kommissionen denne frygt, og hvilke ressourcer råder EU over, når det gælder om at træffe
forebyggende foranstaltninger mod smugling af kvinder og oplæring af piger til prostitution
i Albanien?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Hr. formand! Det politiske liv i Albanien har befundet sig i et
dødvande siden parlamentsvalgene i 2009. Parlamentet kan ikke udøve sin tilsynsrolle
med regeringen, og de parlamentariske institutioner fungerer desværre ikke effektivt. Den
omstændighed, at socialisterne anklager regeringen for valgsvindel og korruption, kræver
dens afgang og tidlige valg før 2013, samt den omstændighed, at premierminister Berisha
er uvillig til at gå af og anklager oppositionen for at forsøge at komme til magten med
magt, tyder på, at forhandlingerne med EU er dømt til at mislykkes meget hurtigt.

EU mener, det er vigtigt, at kandidatlandene intensiverer deres indsats for at bekæmpe
korruption og organiseret kriminalitet. Dette er ikke blot vigtigt for EU, men også gavnligt
for samfundet i de pågældende lande, for ikke at nævne, at det kan bidrage til at forbedre
kandidatlandenes image. Derfor vil en løsning på den aktuelle situation helt klart kræve
en genopbygning af de demokratiske institutioner.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Hr. formand! Den politiske krise i Albanien har varet alt for
længe nu. Ja, det er ikke et dødvande, det er ikke en hårdknude, det er en langvarig politisk
krise. Det skader landets omdømme, dets borgere og deres ambitioner om en europæisk
fremtid.

Vi bør ikke tillade denne politiske krise og spændingerne at fortsætte længere. Vi må nu
sende et fælles budskab om, at vi ønsker Albanien som et kandidatland, men de politiske
ledere på begge sider skal vise vilje til at løse politiske problemer med fuld respekt for
retsstatsforholdene, forfatningen og grundlaget for de demokratiske institutioner.

Vi har alt for længe forsøgt at finde en løsning på situationen uden nogen håndgribelige
resultater. Vi fordømmer på det kraftigste den vold, der fandt sted i Tiranas gader under
demonstrationerne den 21. januar. De begivenheder, der kostede fire unge mennesker
livet, skal undersøges ordentligt.

Albanien afventer lokalvalgene i maj i år. Dette vil være en ny kontrol af demokratiet i
landet. Endnu en gang, tiden er nu inde til, at de politiske ledere koncentrerer deres indsats
om at finde garantier for, at valgene ikke vil medføre yderligere spændinger og forlænge
krisen.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege betydningen af de poltiske budskaber og forslag i
kommissær Füles tale i starten af denne forhandling. Det bedst mulige bidrag, Parlamentet
kan yde i denne situation, er at lægge hele sin vægt bag disse forslag og i overensstemmelse
hermed sende et klart budskab til de albanske politiske partier.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne takke hr. Füle for
hans klare erklæring her i dag og for hans engagement i dette spørgsmål gennem lang tid.
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Jeg vil også gerne takke hr. Lajčák for det engagement, han har udvist i de seneste måneder.
Han er vant til at håndtere og løse ømtålelige problemer. Jeg ønsker dem begge held og
lykke. Denne forhandling har resulteret i en enig front og i fælles støtte til begge mænds
bestræbelser på at finde frem til en løsning for Albanien.

Jeg må indrømme, at jeg var skeptisk, da denne forhandling blev indledt. Intet kunne være
værre for udviklingen i Albanien end anklager fremsat af den ene side af Parlamentet mod
den anden side, der svarer til dem, de to store politiske grupper i Albanien, nemlig regeringen
og oppositionen, fremsætter mod hinanden. Jeg glæder mig meget over, at vi er nået til
enighed om en fælles strategi, i det mindste indtil nu. Jeg håber, at dette fortsat vil være
tilfældet. Begge sider, begge politiske grupper – regeringen og oppositionen – må forpligte
sig til at finde en vej ud af denne krise.

Jeg er enig med hr. Belder. Ikke længe efter Hoxha-regimets fald, var jeg i Albanien. Jeg blev
meget slået af stemningen der, og af de unges entusiasme. Jeg er dog meget skuffet, når jeg
ser, hvad der er kommet ud af dette, og hvad der ikke er kommet ud af det. Jeg må sige, at
den politiske klasse i Albanien ikke er i stand til at leve op til befolkningens ønsker og idéer.

Vi har naturligvis stadig vores politiske tilhørsforhold og vores personlige venskab. Det er
imidlertid afgørende, at vi fortæller begge sider, at de må sætte sig ned og forsøge at sikre,
at lokalvalgene i det mindste er gennemsigtige og åbne. Vi må også opfordre begge sider
til at være parate til at gennemføre de krav, som OSCE's Kontor for Demokratiske
Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) har opstillet for disse valg, enten via
lovgivning eller praktisk handling, så der vil blive gennemført reelt retfærdige og
gennemsigtige valg i fremtiden.

Jeg mener også, at Parlamentet bør sende så mange valgobservatører som muligt, selv om
det er lokalvalg, fordi valgene kan være starten på et nyt politisk klima i Albanien. Det er,
hvad Albanien har brug for hurtigt.

Jeg er enig med alle dem, der har sagt, at Albanien vil blive isoleret, hvis der ikke sker
ændringer. Vi ønsker imidlertid ikke, at Albanien skal isoleres. Vi ønsker, at det skal begynde
på vejen til Europa.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at sige, at det
albanske samfund, det albanske folk er et særligt tilfælde, men misforstå mig ikke. Deres
historie er anderledes, og deres kulturelle traditioner er anderledes, og nogle af disse forskelle
har overlevet i den nationale karakter, den måde, hvorpå den har udviklet sig til dato, og
dette påvirker den måde, som de opfatter de politiske processer på og udvikler dem.

Hvis vi derfor instrumentaliserer det problem, vi drøfter her, må vi udvise kreativitet,
fleksibilitet og fantasi. Jeg mener f.eks., at vi ikke blot bør kontakte lederne af de to største
politiske partier, som er på kant med hinanden, men også de uofficielle ledere i det albanske
samfund.

Der er blevet sagt nogle rigtige ting om sharia og Den Islamiske Samarbejdsorganisation,
men vi må huske på, at albanerne er tolerante over for de vigtigste religioner i deres land,
herunder de østlige ortodokse og katolske kirker. Alle disse tre samfund har indflydelsesrige
ledere, og det samme har ngo'erne og ungdommen. Vi bør også henvende os til disse ledere
i vores forsøg på at forsone de to politiske partier.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Hr. formand, hr. Füle, hr. Lajčák, mine damer og
herrer! Jeg vil også gerne rette en tak til hr. Füle og hr. Lajčák for deres hårde arbejde og
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deres forsøg på at finde en vej ud af dette problem. Jeg glæder mig også over, at
forhandlingen i dag ikke er gået ind i mundhuggeriet mellem de politiske grupper, der er
i konflikt med hinanden i Albanien. Det ville have været meget beklageligt for Parlamentet,
hvis dette var sket, og jeg håber ikke, at vi når dertil.

Den institutionelle krise i Albanien er rent faktisk også en krise i den politiske kultur. Det
hele handler om verbal vold, der har udmøntet sig i vold i gaderne og har resulteret i fire
dødsfald. Jeg er enig med dem, der siger, at dette må undersøges. Det er vigtigt at finde ud
af, hvem der har skylden. Denne proces med verbal vold, der bliver til reel vold i gaderne,
er imidlertid noget, der kan bringe Albaniens tiltrædelse af EU i fare.

Som hr. Füle allerede har forklaret, handler alt dette om at gøre det klart over for de politiske
modstandere i Albanien, at det er deres opgave at handle i det albanske folks interesse.
Vejen mod EU betyder, at de skal finde en løsning på denne politiske krise, sætte sig ned
ved det samme bord og sætte en stopper for den evindelige skyden skylden på hinanden,
hvor en gruppe altid beskylder den anden og undlader at erkende, at også den kan bidrage
til at ændre tingene. Det er det, der er behov for. De konstante anklager om, hvem der
startede, og hvem der har skylden, hører ikke hjemme i et europæisk land. Jeg håber, at de
stridende parter vil lære af dette og erkende, at denne situation ikke kan fortsætte.

Hvis hr. Rame og hans parti virkelig deltager i lokalvalgene, som han har oplyst til nogle
af os i dag, at han vil, og udpeger medlemmer af valgkommissionen, glæder jeg mig over
dette og håber, det er det første skridt i retning af at sikre, at disse lokalvalg kan gennemføres
på en åben og gennemsigtig måde, og at resultaterne vil blive accepteret bagefter.

Parlamentet støtter fuldt ud den liberaliseringsproces, der allerede er blevet nævnt. Min
anmodning til hr. Füle er følgende. Jeg håber, at Kommissionen ikke agter at opgive
visumfritagelsen for borgerne i Albanien som en mulig sanktion over for de to stridende
parter. Jeg håber, at dette ikke er tilfældet. Mit andet spørgsmål vedrører mulighederne for
at lægge mere pres på de to parter, hvis de ikke når til enighed. En mulighed er, som fru
Cornelissen allerede har sagt, at tage ansvaret for forvaltning af
førtiltrædelsesbistandsinstrumentets midler væk fra regeringen og give den tilbage til
Kommissionen. Den anden mulighed ville være at fastfryse midlerne fra
førtiltrædelsesbistandsinstrumentet. Dette ville dog medføre lidelser for befolkningen,
hvilket ikke kan være vores hensigt. Hvilke planer har man, hvis man ikke når frem til en
løsning.

Et sidste punkt. I Marty-betænkningen til Europarådet blev der fremsat anklager om, at
den albanske efterretningstjeneste var involveret i eller støttede handel med organer. Ved
De, om den albanske efterretningstjeneste og det albanske retssystem er parate til at
samarbejde?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Hr. formand! Siden valgene i 2009 har der været politisk
spænding i Albanien, der skyldes det tætte resultat af valget, som de tabende politiske
kræfter har beskrevet som valgsvindel.

De albanske socialister, ledet af hr. Rama, anklager premierminister Sali Berisha ikke blot
for valgsvindel, men også for at være ansvarlig for omfattende korruption og forringelse
af befolkningens levevilkår. Ved en protestdemonstration tilrettelagt af oppositionen i den
albanske hovedstad Tirana den 21. januar krævede over 20 000 demonstranter, at Sali
Berishas regering går af. Politiets indgriben med vandkanoner, tåregas og gummikugler
resulterede imidlertid i fire dødsfald og over 150 sårede. Politiets brutale indgriben og den
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omstændighed, at Sali Berisha gav alle medlemmerne af sikkerhedsstyrkerne, der deltog i
nedkæmpelsen af demonstrationen, en ekstraordinær belønning i form af en måneds løn,
er klare beviser for, at den albanske premierminister køber sikkerhedsstyrkernes gunst og
forsøger at vinde deres støtte og vende dem imod det albanske folk.

I anstændige, civiliserede lande, er det normalt borgerne, vælgerne og ikke bestukne
sikkerhedsstyrker og politiet, der vælger regeringen. Hvis hr. Berisha har glemt dette
grundlæggende princip for demokratisk regeringsførelse, så har han efter min mening ikke
noget at gøre som leder af et demokratisk land. Jeg tror ikke, at nogen af os ønsker at se,
at regeringer i Europa, der bygger deres styrke på valgsvindel og korrupte politifolk, og
som repræsenteres af små diktatorer, der ikke ved, hvordan de skal overdrage magten til
andre på en ordentlig måde. Vi må derfor forsvare demokratiet i Albanien kraftigere.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Hr. formand, hr. Füle, hr. Lajčák, mine damer og herrer! Det
spørgsmål, vi drøfter, begyndte ikke den 21. januar. Vi må derfor spørge os selv, og jeg
spørger Dem, hvorfor slukkede Kommissionen og andre internationale organer ikke
branden, da de første flammer opstod i midten af 2009. Valgene i 2009 var de bedste, der
hidtil er blevet gennemført i Albanien, og de var baseret på en valglovgivning, der mærkeligt
nok blev vedtaget i enighed mellem socialisterne og demokraterne. At man nåede frem til
enighed, var noget helt nyt i Albanien. Jeg mener, det er vigtigt. Alle de socialistiske
valgstyrelser, OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder
(ODIHR), valgobservatørerne og vi selv mente, at valgene blev gennemført korrekt.

Den regering, der efterfølgende blev dannet, var også noget nyt for Albanien. To parter,
der ikke kan fordrage hinanden, satte sig ned og samarbejdede. Det demokratiske parti på
den ene side, og det mindre socialdemokratiske parti på den anden. To modstandere var
mødtes for at hjælpe Albanien til at gøre fremskridt. Det har tilsluttet sig NATO, og det
har en visumordning, men desværre har det endnu ikke fået kandidatstatus.

Lige i det øjeblik, hvor regeringen var blevet dannet, besluttede oppositionen imidlertid,
at valgene ikke var blevet gennemført korrekt og opfordrede til at stemmekasserne blev
åbnet. Hvilken regering åbner stemmekasserne? I den slags regering, vi har i mit land eller
i jeres. Vi må gå til forfatningsretten eller valgkommissionen. Protester som dem, vi har
set, sultestrejker og afvisning af at samarbejde i Parlamentet om vedtagelse af vigtig
lovgivning er ganske enkelt uacceptable. Det er vigtigt, at vi gør dette klart, og at vi ser
fakta i øjnene. Det er ikke altid muligt at bringe alt op på samme plan.

Jeg ville gerne finde ud af, hvad de vigtigste og mest vanskelige spørgsmål er. De anklager,
der er blevet fremsat både for nylig og lige fra starten vedrørte spørgsmålet om åbning af
stemmekasserne. Dette er ikke muligt, for forfatningen tillader det ikke. Hvordan kan der
finde forhandlinger sted, hvis dette ikke er tilladt? Nu er situationen eskaleret, og fire
mennesker er blevet dræbt.

Det er godt, at man har forsøgt at fremlægge en køreplan her i dag. Det er dog måske lidt
af en overdrivelse at kalde den det. Jeg kunne vældig godt tænke mig, at hr. Lajčák og hr.
Füle bruger denne køreplan til at bane vejen for en bedre fremtid for landets befolkning.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over kommissærens
erklæring. Jeg vil også gerne fremhæve det bidrag, som hr. Lajčák yder ved at forsøge at
finde frem til løsninger på den dramatiske situation.

De seneste demonstrationer i Tunesien og Egypten blev ganske vist imødegået af de lokale
diktatorer, der endelig måtte forlade deres land – men uden omfattende vold og henrettelser
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som dem i Tirana, som medierne har bevidnet. Med hensyn til premierminister Berishas
påstand om, at demonstrationerne var intet mindre end et statskup ledet af oppositionen,
Albaniens præsident, den offentlige anklager og lederen af efterretningstjenesten – alle
udpeget under hr. Berishas ledelse – er alle disse mennesker nu socialister, eller er der noget
galt med hr. Berisha?

Jeg vil gerne her citere Thomas Countryman, en vicesekretær i det amerikanske
indenrigsministerium, som offentligt forkastede hypotesen om, at det, der skete den 21.
januar, var et statskup. Vi må være lige så engagerede og effektive som USA og NATO lige
nu i forsøget på at skubbe, bistå og hjælpe de to albanske sider til at nå frem til en forhandlet
løsning, men jeg opfordrer også alle de af mine kolleger, som giver hr. Berisha deres
uforbeholdne støtte, til at ophøre med denne ensidige strategi. Det er vigtigt at lægge pres
på begge sider, så de to blokke endelig kan nå frem til en løsning.

Indtil nu har kun den ene side vist nogen villighed til at gennemføre både Parlamentets
beslutning og de 12 forslag, som kommissæren nævnte tidligere. Jeg opfordrer
Kommissionen til stærkt og engageret at arbejde i retning af en aftale baseret på Parlamentets
beslutning og de 12 betingelser, der blev nævnt tidligere, samtidig med at den husker på,
at Albaniens europæiske integrationsproces uden en aftale fra begge sider kan være
fuldstændig fastfrossen.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for den
køreplan, han har skitseret for Albanien her i aften, og som jeg støtter helhjertet. Jeg er helt
overbevist om, at landet har en europæisk fremtid, og derfor bør være kandidat til tiltrædelse.

Blodsudgydelserne den 21. januar skubbede Tirana adskillige år tilbage. Det føltes som
om, vi var vidner til de samme protest- og voldsscener som i 1990'erne. Jeg er derfor meget
bekymret over de seneste begivenheder og landets fremtid på kort sigt.

Under vores seneste besøg dér i november 2010 i vores egenskab af delegation for
Sydøsteuropa og den 3. og 4. maj 2010 som Det Parlamentariske Stabiliserings- og
Associeringsudvalg sammen med andre kolleger oplevede jeg Albaniens problemer med
mine egne øjne. Vi havde ikke held til at bringe forhandlingerne til ende med en endelig
beslutning om en aftale. Er det muligt, at vi ikke havde held til at håndtere landets egentlige
problemer? Bortset fra de politiske beregninger blev den egentlig sociale kræftknude, som
arbejdsløsheden udgør, så nogensinde nævnt? Vi må genfinde vores ansvarsfølelse, hvilket
er det, vi råber op om.

På dette område er det i forsøget på at finde en eller anden form for konsensus om de
grundlæggende regler mellem såvel flertallet som oppositionen, nødvendigt på alle mulige
måder at garantere, at den næste valgrunde præges af den størst mulige gennemsigtighed
og demokrati. Borgmester Edi Rama vil stille op til valg i Tiranaområdet, så vi vil inden
længe have mulighed for at kontrollere og vurdere den politiske situation og den
demokratiske standard, da vi naturligvis vil være til stede der.

Uanset hvilke fremskridt Albanien gør i denne periode, må Europa aldrig ophøre med at
søge dialog og samarbejde. Jeg vil gerne takke kommissæren for det arbejde, han har udført
og fortsat vil udføre, fordi vores tilstedeværelse i Albanien er vigtig.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Hr. formand! Jeg har fulgt begivenhederne i Albanien
med stor bekymring. De tragiske hændelser under demonstrationen mod korruption, hvor
mennesker blev dræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrkerne, må fordømmes kraftigt.
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Den fortsatte politiske krise indebærer meget alvorlige farer for landets stabilitet. Alle bærer
deres del af ansvaret. Den valgte regering bør imidlertid lytte til det budskab, som
befolkningen sender, om, at landet har brug for en sund regeringsførelse. Skabelse af
retsstatsforhold ved at udrydde korruption bør være en af den albanske regerings prioriteter.
Befolkningen har ret til at demonstrere inden for lovens grænser, når den føler, at regeringen
handler imod dens interesser.

EU må gøre, hvad det kan for at bidrage til at sikre, at der hersker ro og forsigtighed. Vi må
alle inddrages i denne proces.

Jeg opfordrer mine kolleger i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
til ikke at overse regeringens seriøse ansvar og beskylde oppositionen alene for den politiske
krise. På nuværende tidspunkt mener jeg, at den politiske dialog bør genoptages, og at en
løsning bør findes ved hjælp af de procedurer, der er fastlagt i forfatningen og i lovgivningen.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Hr. formand! Når jeg ser, hvad der sker i Albanien, bliver
jeg meget ked af det, for jeg husker tilbage på mit eget lands historie i begyndelsen af firserne,
dvs. for tredive år siden, da Malta stod i en tilsvarende situation. Dyb splittelse, spændinger,
politisk rivalisering, trusler og endog vold. Der var en kvælende atmosfære, som ikke gjorde
mig stolt af mit hjemland. På samme måde mener jeg, at de albanske borgere ligeledes er
kede af deres lands aktuelle problemer og langt fra er stolte af det, der foregår.

I dag er jeg meget stolt af mit land, fordi vi har skabt et stabilt demokratisk system, og frem
for alt er vi nu en del af den europæiske familie. Det politiske klima har ændret sig drastisk.
Mit ønske for Albanien er, at det må få realiseret sit ønske om et stabilt land, som er en del
af den europæiske familie. Det står imidlertid klart, at hvis de to vigtigste parter i landet
fortsætter med deres stædighed, så vil dette mål aldrig blive nået. Det er en skam, men det
er en realitet.

EU gør, hvad det kan. Visumkravet for albanere er nu blevet fjernet. Alligevel bør Albanien
også spille sin rolle, og hvis det skal ske, må alle de berørte parter, herunder også regeringen
og oppositionen, vedtage en anden politik, en politik, der omfatter regeringsførelse baseret
på dialog, på modenhed og på ansvar over for det albanske folk. Regeringsførelse, der ikke
søger at splitte, men at forene.

Det er ikke op til os at fortælle albanerne og Albanien, hvad de skal gøre. Vi er her for at
fortælle dem, at beslutningen om, hvorvidt Albanien skal finde sin plads i den europæiske
familie, ligger i deres hænder.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Hr. formand! Selv om krisen i Albanien har eksisteret i lang
tid, er det først nu, at den er begyndt virkelig at eskalere, og denne gang har EU handlet
straks og på den rigtige måde. Via kommissær Füles og andres engagement har EU vist, at
Albanien ikke behøver at være alene om at løse problemerne. Dette er et stort problem,
der skader landets troværdighed som et land, der seriøst ønsker at nærme sig EU.

Det er ikke et spørgsmål om, hvem der har ret, og hvem der ikke har, men om behovet for
at føre den politiske dialog tilbage til de politiske institutioner. Vi bør ikke give vores støtte
til den ene af siderne, som har ret eller uret, og vi må meget klart fastslå, at valget i maj skal
være et signal om det retning, Albanien ønsker at gå i – imod EU eller imod fortsat isolation.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Hr. formand! Jeg deler den bekymring, som mine
kolleger har givet udtryk for over, at situationen i Albanien er foruroligende og kan have
en negativ indvirkning ikke blot på Albanien selv, men på fremtidsudsigterne for landene

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA258



i hele Balkanregionen. I slutningen af sidste år gav EU udtryk for tillid til, at Albanien og
Bosnien-Hercegovina gjorde og kunne gøre fremskridt med indledningen af vigtige reformer
og liberaliserede visumordningen for deres borgere. Den politiske uro, der begyndte knap
nogle måneder senere og resulterede i adskillige dødsfald, tyder imidlertid på, at Albanien
har fejlet i denne test.

Dette udbrud af vold i Albanien kræver en nytænkning af de langsigtede udsigter for
regionens integration, for EU-politikken er fokuseret på regional stabilitet, og sådan en
strategi er korrekt. Der bør derfor være solidaritet mellem landene i Balkanregionen, og
det bør være i deres fælles interesse at opretholde og fremme større regional integration
og politisk stabilitet.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Hr. formand! Den spændte situation, der udviklede sig i
Albanien i slutningen af januar, understreger, hvor vigtigt det er at opretholde visse grænser
i den politiske debat. Den ekstreme eskalering af tvisten mellem regeringen og oppositionen
har resulteret i tab af menneskeliv. Jeg må understrege, at disse konfklikter i en demokratisk
stat ikke bør komme uden for parlamentets vægge. Gaderne er ikke stedet for sådanne
konflikter. Organiserede oppositionsgruppers angreb på regeringsbygningen i et forsøg
på at tage magten med magt er et alvorligt spørgsmål, og nogle myndigheders kneb for at
skjule, hvem de skyldige er, er uacceptable. Derfor opfordrer jeg lederne af den albanske
opposition til at vende tilbage til forhandlingsprocessen i parlamentet. Valgene i 2009 var
retfærdige, og det er de politiske partiers pligt at respektere folkes vilje. At kompromittere
de statslige institutioner er ikke en måde at give udtryk for sine overbevisninger eller sin
utilfredshed på.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte følgende
bemærkning. Det er meget overraskende, at de sociale spændinger forværres frem for at
blive bedre, selv om vækstindikatorerne for Albanien stiger hele tiden med en vækst, der
oversteg 2 % i 2010 midt i den globale økonomiske krise, og som forventes at nå op på
3 % i 2011.

Vækst har tydeligvis ikke givet den albanske befolkning en følelse af velstand. Tværtimod
er det ligeledes indlysende, at skuffelsen – og med den frygten for en ny indvandringsbølge
i nabolandene – er voksende. Vi oplevede dette meget akut i Grækenland i 1990'erne.

Ved denne vanskelige skillevej har Europa derfor pligt til ud over at give Albanien politisk
rådgivning at videregive praksis og eksempler, så væksten kommer alle dele af samfundet
til gavn.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Hr. formand! Situationen i Albanien kan bedst beskrives
som en kold borgerkrig. De politiske partier spiller rollen som modparter i krigen og
trækker landet ind i en nedadgående spiral. Forklaringen er, at både venstrefløjen og
højrefløjen mener, at de politiske partier bør herske enerådigt, som kommunistpartiet en
gang gjorde.

Når en polarisering af denne art er begyndt, er det meget vanskeligt at ændre situationen
til noget, der ligner den demokratiske standard, for i denne situation er enekompetence
fuldstændig rationel, hvilket er tragisk. Findes der en udvej? Ja, selvransagelse. Men kun en
stor krise eller et stort historisk kompromis kan give et sådant resultat.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke for denne
dejlige forhandling, og inden jeg fremsætter mine afsluttende bemærkninger, vil jeg gerne
besvare to spørgsmål, der blev fremsat under forhandlingen.

259Europa-Parlamentets forhandlingerDA15-02-2011



Det første, der blev fremsat af hr. Belder, vil jeg besvare skriftligt under hensyntagen til det
primære fokus for dagens forhandling. Men der blev fremsat et andet spørgsmål, nemlig
om vi overvejer sanktioner. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi i spørgsmål om
udvidelse, fungerer konditionalitet temmelig retfærdigt, som det tydeligvis er tilfældet her.
Hvis man opfylder betingelserne, får man lov til at gå videre med tiltrædelsn og i sidste
ende tilslutte sig EU. Hvis man ikke opfylder betingelserne og kravene, forsinkes processen,
og den indstilles til sidst. Desværre er dette den ultimative pris, som ikke blot politikerne,
men også borgerne i det pågældende land betaler.

Den højtstående repræsentant og jeg vil fortsat bestræbe os på at fremme dialogen mellem
Albaniens flertal og oppositionen. Vi har en klar idé om, hvordan dette skal gøres. Vi har
også behov for Parlamentets støtte for at sikre, at lederne af det vigtigste oppositionsparti
og Albaniens premierminister forstår vores budskab.

Dette kan føre landet ud af den politiske krise og kan muliggøre positive skridt i retning
af dets integration i Europa. EU har lovet alle landene på det vestlige Balkan, at de vil blive
optaget i EU. Vi står ved vores løfte og vil intensivere vores indsats, forudsat at landene
lever op til kriterierne. Albanien skal hurtigt gennemføre de 12 nøgleprioriteter i udtalelsen.

De omfatter de grundlæggende demokratiske principper såsom et ordentligt fungerende
parlament, adskillelse af magten, gennemførelse af valg og respekt for retsstatsforholdene.
Alt dette vil først blive muligt, når den aktuelle politiske situation har taget en
grundlæggende positiv retning med genoptagelsen af en fuldstændig og konstruktiv politisk
dialog i parlamentet, respekt for alle statslige institutioner og erkendelsen af, at borgerne
i Albanien har ønsker, som man må være opmærksomme på. Lederne i Albanien må handle
nu til gavn for deres befolkninger.

EU står parat til at hjælpe.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) Den krise, der er undervejs i Albanien, og som bringer
den geopolitiske stabilitet på Balkan i fare, giver anledning til umiddelbar bekymring og
uro. Den politiske tvist mellem regeringen og oppositionen sætter spørgsmålstegn ved
Albaniens europæiske perspektiver, og præsident Sali Berisha har ingen planer om at træde
tilbage. Selv om der kun kan drages få paralleller mellem Albanien og den seneste udvikling
i Nordafrika, så har de fattigdom, arbejdsløshed, et korrupt og personbaseret regime og
manglende demokrati til fælles. Selv om krisen i Albanien midlertidigt er blevet afværget,
må vi arbejde tæt sammen med Albanien om at udglatte den politiske situation.
Kommissionen bør forklare, hvordan den agter at beskytte grækernes og andre mindretals
rettigheder i Albanien gennem en problemfri, demokratisk funktion af systemet for at
styrke Frontex ved den græsk-albanske grænse på grund af faren for en tilstrømning af
indvandrere til Grækenland som følge af politisk uro. Kommissionen bør også tage seriøst
hensyn til den omstændighed, at albanske statsborgere ikke længere skal have visum for
at rejse til Tyrkiet, hvilket gør det lettere at overskride Europas sydlige grænser derfra
begyndende med Grækenland som det første ankomstland efterfulgt af resten af Europa.
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19. Aflytningsskandalen i Bulgarien (forhandling)

Formanden. -   Det næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om
aflytningsskandalen i Bulgarien.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen.  –  (EN) Hr. formand! Lad mig understrege, at
EU-lovgivningen beskytter den elektroniske kommunikations fortrolighed. Den forbyder
aflytning, telefonaflytning, lagring eller andre former for opfangning eller overvågning af
kommunikation uden de berørte brugeres accept. Bortset fra optagelse af visse
kommunikationer i forbindelse med lovlig forretningspraksis som f.eks.
handelstransaktioner, der er godkendt juridisk, er yderligere opfangningspraksis såsom
telefonaflytning underlagt specifikke betingelser.

Betingelserne for undtagelsesvis opfangning skal fastsættes i lovgivningen og være
nødvendige, passende og proportionale i et demokratisk samfund for at beskytte offentlige
interesser såsom offentlig sikkerhed eller bekæmpelse af strafbare handlinger.

De generelle principper i EU-lovgivningen skal også respekteres. Den bulgarske lovgivning
ser for Kommissionen ud til at leve op til disse krav. Loven om særlige undersøgelsesmetoder
og loven om elektronisk kommunikation indeholder allerede bestemmelser om mekanismer
for lovlig tilladelse, overvågning, håndtering af og adgang til personoplysninger, og sikrer
dermed overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

Problemet her er håndhævelse af lovkravene. Det er de bulgarske myndigheders ansvar at
sikre, at de retlige og proceduremæssige garantier, der er stadfæstet i den bulgarske
lovgivning om særlige undersøgelsesmetoder, overholdes.

Kommissionen understreger behovet for, at medlemsstaterne respekterer de grundlæggende
rettigheder og proceduremæssige garantier i overensstemmelse med retsstatsforholdene,
når de gennemfører EU-lovgivning. Kommissionen forstår, at de bulgarske myndigheder
tog de nødvendige skridt til at kontrollere lovligheden af anvendelsen af særlige
undersøgelsesmetoder og til at fastslå, om de oplysninger, der blev offentliggjort i pressen,
var resultatet af misbrug af de særlige undersøgelsesmetoder.

Kommissionen har ikke modtaget nogen tilknyttede klager om opfangning af elektronisk
kommunikation i Bulgarien, men vil fortsat overvåge den aktuelle situation med henblik
på at sikre overholdelse af EU-lovgivningen.

Simon Busuttil,    for PPE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg er meget overrasket over denne
forhandling, der end ikke blev rejst i det kompetente udvalg, Udvalget om Borgernes
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, inden det blev taget op her.

Den foranstaltning, der angribes i denne forhandling, er et legitimt retsinstrument, der kan
anvendes i bekæmpelsen af kriminalitet. Om noget er det bevis for, at Bulgarien seriøst
tager den store udfordring op, som bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet
er, hvilket er noget, vi længe har bedt det om at gøre. De foranstaltninger, der er fastsat i
lovgivningen, kan gennemføres lovligt, og vi forventer, at de gennemføres lovligt.

I henhold til loven kan telefonaflytning kun kræves af offentlige anklagere eller af
lovhåndhævelsesagenturer såsom politiet og den nationale sikkerhedsmyndighed, hvis de
har mistanke om, at den pågældende person er involveret i kriminelle aktiviteter, og med
en dommerkendelse.
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Loven om anvendelse af særlige efterretninger indeholder en formålsbegrænsning, idet det
fastslås, at disse foranstaltninger kun kan bruges til bekæmpelse af organiseret kriminalitet
eller beskyttelse af national sikkerhed. De indsamlede oplysninger skal holdes fortrolige
og må kun anvendes til de formål, der er opstillet i lovgivningen. Der findes også en
parlamentarisk kontrol af dette retssystem. Så det står klart, at der findes
sikkerhedsmekanismer, særlig sikkerhedsmekanismer vedrørende borgernes privatlivs
fred og respekt for databeskyttelse, og der kan efter min mening ikke være tale om, at der
er i strid med loven. Et angreb på dette instrument på nuværende tidspunkt svarer derfor
til et uansvarligt angreb på en medlemsstats bestræbelser på at bekæmpe organiseret
kriminalitet og korruption.

Dette angreb er til stor skade for Bulgarien, da kampen er af største betydning for landet i
lyset af dets samarbejds- og kontrolmekanisme og også i lyset af dets forventede indtræden
i Schengenområdet. Den eneste plausible forklaring på denne forhandling ser derfor ud til
at være, at den er politisk begrundet.

Hannes Swoboda,    for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg var en af dem her i
Parlamentet, der gik stærkt ind for Bulgariens tiltræden af EU.

Jeg er meget glad for, at Bulgarien nu er en medlemsstat, men jeg er meget skuffet over
nogle af de foranstaltninger, som den bulgarske regering har truffet. Ja, vi støtter fuldt ud
bekæmpelsen af korruption. Det er en meget vigtig kamp, og vi tilslutter os fuldt ud det,
Kommissionen har sagt om, at der skal findes love i Bulgarien om videooptagelse og
opfangning.

Kommissæren var meget forsigtig. Han sagde, at den ser ud til at være i overensstemmelse
med europæiske standarder, og han sagde meget klart, at foranstaltningerne skal være
proportionale. Er det proportionalt, når opfangningen pludselig inden for en periode på
tre år vokser fra 6 000 i 2008 til 16 000 i 2010? Er det proportionalt og retfærdigt, at kun
2 % af videoovervågningen anvendes i retten og kun bruges ved afsigelsen af 1 % af
dommene?

Er det proportionalt og retfærdigt, at retssagerne filtreres af indenrigsministeriet? Hvorfor
gives det hele ikke til de retlige myndigheder? Hvorfor filtreres materialet af
indenrigsministeriet? Hvad gør indenrigsministeriet med det, der kommer ind? Jeg vil gerne
bede Kommissionen se nærmere på denne overvågningsproces og på, hvad der sker med
resten af oplysningerne.

Der er også rapporter i parlamentet i Sofia og i medierne i Bulgarien om, at der hersker
alvorlig tvivl om, hvorvidt indenrigsministeriet kan beskytte oplysningerne. Vi har allerede
oplevet lækkede oplysninger.

Schengen blev nævnt, og ja, vi ønsker Schengengrænsen udvidet. Den omfatter nu Bulgarien
og Rumænien, men når vi ser, hvad der sker der, kan det ikke komme som en overraskelse,
at nogen i Europa er kritiske over for denne udvidelse.

Jeg vil gerne bede kommissæren gøre sit arbejde, som han har gjort, og bede den bulgarske
regering om at ophøre med denne forkerte gennemførelse og forkerte retshåndhævelse,
og indføre en meget restriktiv praksis med hensyn til disse opfangninger. Vær retfærdig,
vær åben, vær gennemsigtig og stop sådanne overtrædelser af ånden i de europæiske love.

(Taleren accepterede at besvare et spørgsmål i henhold til blå kort-proceduren i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 149, stk. 8)
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Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne stille hr. Swoboda et
spørgsmål. De nævnte data fra 2008 og 2010.

Vil De fortælle mig, hvor De har fået tallene fra, og mener De, at de er korrekte? De nævnte,
at kun en eller to procent af dem anvendes i retten. Oplysningerne i Bulgarien er helt
anderledes, og tallene vedrørende det antal mennesker, der rent faktisk er blevet aflyttet,
og procentdelen af data, der anvendes som beviser i retssager er helt anderledes. I 2009
var det 30 %, og i 2010 var det 40 %. Med andre ord er tallene helt forskellige fra dem, De
netop har nævnt.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Hr. formand! Vi har modtaget forskellige tal fra bulgarske
kilder. Måske bør det overlades til Kommissionen at bevise, hvem der har ret. Så vidt jeg
ved fra kilder i Bulgarien, er der en meget lav procentdel, der henvises til anklagerne, hvoraf
meget få fører til domfældelser.

Dette er, hvad vi ved. Det er de oplysninger, vi har fra forskellige kilder. Jeg tror også, der
foreligger en rapport fra parlamentet i Bulgarien. Kommissionen bør se nærmere på dette
spørgsmål. Hvorfor er der denne skandale i Bulgarien? Vi må virkelig undersøge
spørgsmålet.

(Taleren accepterede at besvare et spørgsmål i henhold til blå kort-proceduren i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hr. formand! Blot et hurtigt spørgsmål, hr. Swoboda. Er
De klar over, at den undersøgelse, som De netop har nævnt gennemføres af
indenrigsministeriet, blev flyttet dertil fra de retlige myndigheder, da det bulgarske
socialistparti, som er en del af Deres gruppe, var ved magten?

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Hr. formand! Det ser altid ud til at være et partipolitisk
spørgsmål for hr. Stoyanov og hr. Busuttil. For mig er det ikke et partipolitisk spørgsmål.
For mig er det grundlæggende spørgsmål om rettigheder, om menneskerettigheder og om
at leve op til og overholde den europæiske lovgivning, uanset hvem der overførte den til
indenrigsministeriet.

For det andet er det vigtigste, hvordan den bruges. Man kan bruge det samme instrument
på en meget begrænset måde, eller man kan bruge det på en meget bred måde. Som jeg
sagde før, er det meget interessant, hvad der sker med de data, som indenrigsministeriet
opbevarer. Det er hovedspørgsmålet. Der er altid en fare for misbrug, når så mange data
opbevares og ikke gives til anklagerne. Dette kan være politisk motiveret, eller det kan være
personligt motiveret. Vi bør bekæmpe denne form for misbrug.

Diana Wallis,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Tak til kommissæren for hans
meget omhyggelige redegørelse. De af mine kolleger her, som kender mig, og som har
kendskab til min 12-årige karriere her i Parlamentet, vil vide, at jeg går ind i sådanne
forhandlinger med stor modvilje. Men for over et år siden, da jeg var næstformand for
Parlamentet, blev jeg bedt om at besøge Bulgarien for at tale om Stockholmprogrammet
for retfærdighed.

Det er tydeligt, at vores program for retfærdighed har bevæget sig fra at lægge vægt på
sikkerhed til at lægge vægt på retfærdighed, og vi må alle i vores respektive medlemsstater
finde den rette balance. Jeg husker fra mit besøg i Bulgarien den store interesse, som de
bulgarske dommere viste for det, vi gør og ønsker at gøre på EU-plan. Men jeg var overrasket
over, at en besøgende på mit kontor i Bruxelles i sidste uge fortalte om, at folk i Bulgarien
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får besøg af efterretningstjenesten i deres hjem om natten. Dette er noget, som er mig
fuldstændig fremmed, og jeg finder det meget vanskeligt at forstå og at stå her og sige det.

Når det er sagt, forekommer det mig, at den nuværende lovgivning om telefonaflytning –
lad os kalde en spade for en spade – som hr. Swoboda allerede har sagt, ser ud til at være
korrekt. Hvor kontrollen tidligere blev gennemført af et uafhængigt organ, foretages den
nu af et parlamentarisk organ. Har dette ført til en mindre hensyntagen til rettigheder? Der
ser ud til at være sket en stigning i antallet, og en stigning i antallet ser ud til at indikere, og
jeg understreger "ser ud til", at dommerne lettere eller hurtigere giver tilladelse til denne
mulighed.

En del af årsagen til, at jeg har taget ordet, er et tilknyttet spørgsmål, der vedrører
borgerinitiativet. Det ser ud til at folk føler sig presset til at trække deres underskrift tilbage.
Vi må gennemføre det europæiske borgerinitiativ i løbet af det kommende år. Jeg vil gerne
bede Kommissionen overvåge dette område nøje.

Jaroslav Paška,    EFD-Gruppen. – (SK) Hr. formand! Brugen af særlige former for
overvågning er et følsomt emne i alle lande.

Vi støder ofte på mistanker om, at regeringen ikke blot anvender dem i kampen mod
organiseret kriminalitet, men også til at overvåge og undertrykke politisk opposition.
Situationen i Bulgarien er dog yderst mærkelig. Information opnået ved at aflytte
telefonsamtaler under tvivlsomme vilkår ender ikke hos de relevante organer, men dukker
op i forskellige medier. Den bulgarske premierminister har endog meddelt, at de højeste
repræsentanter for staten også konstant aflyttes af efterretningstjenesten. Dette er
tilsyneladende et led i bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet. Det sker
ikke ofte, at en regeringsleder indrømmer, at han har så stor tillid til sine nærmeste kolleger,
at han får dem aflyttet, så de ikke falder for fristelsen til korruption eller samarbejde med
organiseret kriminalitet.

Under alle omstændigheder hersker der en underlig situation på dette område i Bulgarien,
og jeg tror, at det ville være en god idé at hjælpe vores bulgarske venner med at udrede
problemerne i tilknytning til anvendelse af den relevante lovgivning.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Hr. formand! I Bulgarien har vi et udtryk for det, vi oplever
i den aktuelle forhandling, nemlig "tyv tror hver mand stjæler". Da trepartskoalitionen var
ved magten var tjenestegrenene infiltreret af mafiaen med de forfærdelige resultater, som
vi ser nu.

Da koalitionen var ved magten, blev jeg selv tæsket af politiet under en protestdemonstration
tilrettelagt af oppositionen. Bagefter ændrede disse ulve i fåreklæder, der nu forsøger at
fremstå som forsvarere mod en politistat, loven, i henhold til hvilken sagen mod mine
overfaldsmænd nu har verseret for retten i tre år. Under socialisternes og royalisternes
regeringstid angreb politiet fredelige demonstranter, men nu gør de et stort nummer ud
af overtrædelse af de civile frihedsrettigheder.

Da de var ved magten, blev journalisten Ognyan Stefanov tæsket ihjel, og nu klager de over
censur. Da de var ved magten, var kidnapninger dagligdags hændelser. Mafiaen havde hele
magten, mens borgerne ikke havde nogen rettigheder. Domstolene blev købt og solgt. Da
de var ved magten, blev tuskhandel og udsalg af nationale aktiver den gængse model.

Nu benytter de sig af deres gamle tricks og forsøger at stoppe Bulgariens tiltræden af
Schengenområdet i håb om, at de kan skyde skylden for deres kriminelle styre på andre.
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Men det vil ikke fungere, for vælgerne er ikke blinde. De fejede dem bort fra magten, kastede
dem på den politiske skrotbunke, og ingen forbrydelse, de kan udtænke, vil ændre på det.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Hr. formand! Alle forhandlinger i Parlamentet afspejler
de europæiske borgeres interesser.

Dagens forhandling kan imidlertid tjene som et godt eksempel på, hvordan den europæiske
scene kan blive et redskab for egoistiske, nationale politiske interesser. Hver gang den
europæiske dagsorden undergraves af en national dagsorden, kan det ikke fortolkes som
national ansvarlighed, men som værende i strid med de værdier, som de bulgarske borgere
stemte deres repræsentanter ind i Parlamentet for at forsvare. Ville de genkende sig selv i
denne forhandling? Jeg tvivler.

Mine kolleger her i Parlamentet har utvivlsomt ret, når de siger, at den bulgarske offentlighed
skal vide, hvad der sker i deres eget land, og om deres forfatningsmæssige rettigheder
overholdes. Der er dog en grænse for, hvor langt de demokratiske institutioner skal beskytte
tvivlsomme interessegruppers interesser, idet deres formål er klart, nemlig at miskredittere
Bulgarien på landets vej til Europa, og at miskredittere regeringen i dens forsøg på at sætte
en stopper for lyssky praksis, der har fået lov at vokse i mange år. Jeg vil gerne henlede
opmærksomheden på nogle af de ting, mine kolleger har givet udtryk for.

For det første påstanden om, at antallet af tilfælde af aflytning er fordoblet. De officielle tal
er helt anderledes. De er offentligt tilgængelige for enhver, der er interesseret i sandheden.
Jeg vil dog gerne stille et spørgsmål. Siden hvornår har disse oplysninger været
gennemsigtige? Der er kun et svar, nemlig takket være GERB-regeringen, der betragter
gennemsigtighed og borgernes frie adgang til statslig information som et grundlæggende
princip.

For det andet er påstanden om, at lukning af det kontor, der var blevet oprettet for at
kontrollere aflytningsanordninger i Bulgarien har ført til en afslutning af den retlige kontrol
med anvendelsen heraf, helt ubegrundet. Jeg vil gerne minde om, at dette kontor aldrig har
fungeret ordentligt, navnlig ikke da den oprindelige idé til det kom fra de udøvende
myndigheder. Det er ikke nødvendigt at minde om, at Bulgarien er en parlamentarisk
republik, og det særlige underudvalg for parlamentarisk kontrol og overvågning af
procedurerne for tilladelse, gennemførelse og anvendelse af aflytningsanordninger blev
oprettet netop inden for rammerne af respekt for de demokratiske institutioner og
forfatningen.

Jeg vil også gerne minde om, at alle de politiske partier er repræsenteret i underudvalget
og er repræsenteret i henhold til forholdsprincippet. Det regerende parti har desuden ikke
ret til at besætte formandsposten. Alt dette viser, at den bulgarske lovgiver har indarbejdet
absolutte garantier for gennemførelse af sådanne lovlige aktiviteter, og disse bakkes op af
pålidelige kontroller. Det er vanskeligt at ændre status quo. Det er endnu vanskeligere at
opbygge noget positivt. Det mest vanskelige er imidlertid, når nogle af ens lands
repræsentanter kommer til en af de mest demokratiske institutioner i Europa for at rode
sig ind i intern polemik, hvis formål ligger langt fra dem, vi opretholder her hver dag.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Hr. formand! Det er altid ubehageligt, når en medlemsstats
interne forhold sættes under luppen. Jeg vil gerne i samme ånd som fru Wallis sige, at min
egen regering i Det Forenede Kongerige blev undersøgt for sin overførsel – angiveligt
udlevering af folk til tortur. Dette var naturligvis meget ubehageligt for mig og for min
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regering i Det Forenede Kongerige, men jeg deltog aktivt i undersøgelsen, fordi det var
nødvendigt at gøre det på europæisk plan.

Hvorfor? Og hvorfor drøfter vi her i dag den bulgarske regerings interne
aflytningsforanstaltninger? Ikke på grund af Bulgarien, men fordi vi er et værdifællesskab.
Som et værdifællesskab er spørgsmålet det, som kommissæren rejste – og jeg citerer
"aflytning må kun bruges i undtagelsestilfælde". Jeg er ikke en stor advokat som fru Wallis,
men jeg er advokat, og jeg ved, at aflytning kun bør bruges i undtagelsestilfælde. Det er en
af de ting, der, hvis den bruges på en unødvendig, upassende eller uforholdsmæssig måde,
i stedet for at være en hjælp til at angribe organiseret kriminalitet, der er meget omfattende
i Bulgarien og andre steder i EU, bliver et våben i statens hænder.

Det er ligegyldigt, hvilket politisk parti der har givet anledning til denne forhandling, det
er et meget alvorligt spørgsmål for EU at gå fra at drøfte et angreb på organiseret kriminalitet
til at bruge et statsligt instrument uforholdsmæssigt, og det er gælder ikke alene Bulgarien
i dag. I morgen kan det være en anden medlemsstat.

Jeg har virkelig set på alle kilderne og tallene, og jeg vil gerne spørge mine kollegaer fra alle
partier her i Parlamentet om følgende. Er der nogen, som siger, at en upassende eller
uforholdsmæssig brug af aflytning ikke har fundet sted? Selv om man ønsker at bestride
de tal, hr. Swoboda nævnte, er der så nogen, der bestrider, at der er foregået en
uforholdsmæssig aflytning? Jeg har set på mange kilder, før jeg tog ordet her i dag, for vi
må tale omhyggeligt om sådanne spørgsmål. Jeg har ikke hørt nogen på nogen af siderne
af forhandlingen sige, at der ikke er foregået en uforholdsmæssig aflytning.

Derfor må Kommissionen undersøge dette.

(Formanden afbrød taleren)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Som italiensk
statsborger er jeg helt klart ikke imod aflytning, når den anvendes lovligt. I Italien er det
meget nyttigt i forbindelse med bekæmpelse af mafiaen, og det er for nylig blevet anvendt
til at anklage præsident Berlusconi for påstået korruption og udnyttelse af en mindreårig
prostitueret.

Den bulgarske regerings sag ser ud til at være helt anderledes, da det ser ud til, at den brugte
telefonaflytning til at kriminalisere oppositionen, hvilket skabte omfattende frygt i
komplekse samfundsmæssige organisationer, og forsøgte at knytte oppositionen sammen
med almindelige kriminelle – hvilket gør det muligt for den at handle uden respekt for
menneskerettighederne og at indføre en politistat. Situationer som denne kan kun føre til
yderligere social vold.

Jeg mener derfor, at Parlamentet og Kommissionen må være særlig opmærksomme på
situationen i Bulgarien og søge at begrænse den skade, som landets regerings adfærd truer
med at forårsage.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Hr. formand, hr. Piebalgs! Jeg har fulgt denne forhandling
og forhandlingen om Albanien meget nøje. Hvilken forskel! I den første forhandling
bestræbte man sig på at opretholde en høflig, venlig tone på tværs af partiskel. Her er der
fremsat insinuationer, som overhovedet ikke er bevist. I den første forhandling var målet
at tilnærme to store partier til hinanden. I denne forhandling er den enes mål at indskyde
en kile mellem de to partier. I den første forhandling var der et ønske om, at to partier
skulle gå sammen og arbejde sammen for befolkningens skyld. I denne forhandling drejer
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det hele sig desværre om, at en del af Parlamentet har en forudindtaget holdning til
situationen.

Hvorfor gør I dette? Hvorfor har jeg ikke hørt et eneste faktum blive fremsat? Der er blot
blevet brugt ord som "Det ser ud til ..." eller "Vi har fra visse kilder fået oplyst ..." eller "Vi
har hørt at ...". Hvis det er sådan, man oplever situtionen, hvorfor går man så ikke til de
relevante udvalg i Parlamentet? Hvorfor går man ikke til Underudvalget om Sikkerhed og
Forsvar? Hvorfor stiller man ikke spørgsmål til Kommissionen? I stedet fremskynder man
en offentlig forhandling, fordi man ønsker den gennemført af politiske årsager. Vi er imod
dette. Vi forstår ikke, hvorfor denne forhandling finder sted på bekostning af den bulgarske
regering og det bulgarske folk. Hvis der er noget her, der skal drøftes, opfordrer jeg til, at
man gør det i de relevante udvalg.

Det er indlysende for os, at der skal herske retstatsforhold, der skal være et fungerende
retssystem og passende parlamentarisk kontrol, navnlig i forbindelse med følsomme
spørgsmål som dette instrument, og ansvaret herfor ligger hos et parlament, der er indsat
af en regering, der består af repræsentanter for alle de parlamentariske partier. Jeg er fru
Malmström taknemmelig for, at hun i sidste i uge i Sofia sagde, at dette er et internt
spørgsmål, og for at kommissæren klart fastslog, at den bulgarske regering har truffet alle
de nødvendige foranstaltninger.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Hr. formand! En bemærkning til forretningsordenen.
Der var en mand her, som fotograferede os, også mens vi skrev under.

Han siger, han kommer fra den bulgarske delegation. Jeg ved ikke, hvordan det kan være
tilfældet, da alle de bulgarske medlemmer ser ud til at være til stede. Det er meget mærkeligt,
at en eller anden er kommet ind i Parlamentet og har fotograferet os, mens vi talte og skrev
under.

Måske bør tjenestegrenene undersøge, hvad der er sket, for det er uacceptabelt, at
udenforstående kommer herind og fotograferer, det vi laver.

President.   – Ja, hr. Swoboda, jeg vil undersøge dette, og vil træffe de nødvendige
foranstaltninger.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Hr. formand! Dagens forhandling handler ikke
blot om den omfattende aflytning i Bulgarien. Den handler om de alarmerende tendenser
til, at borgernes rettigheder i Europa tilsidesættes.

Interne politiske problemer er de kompetente bulgarske myndigheders ansvar, og de må
overtage spørgsmålene selv for at løse dem. På europæisk plan findes der ingen problemer
med harmoniseringen med europæisk lovgivning, og kommissæren har ret, problemerne
ligger i gennemførelsen. Derfor spurgte vi, hvad Kommissionen ville gøre for at sikre, at
den europæiske lovgivning ikke misbruges. Derfor er mit svar til hr. Strasser, at vi har
henvist det til Kommissionen.

Den bulgarske skandale har bragt charteret, Stockholmprogrammet, direktiv 95/46 og
talrige dokumenter om databeskyttelse i fare, for i Bulgarien offentliggøres lægers optagne
samtaler uden retlig begrundelse og uden mulighed for et retligt forsvar.

Den drastiske stigning i aflytningsudstyr er omvendt proportional med deres retlige
effektivitet. Der hersker fortsat tvivl om, hvorvidt de oplysninger, de resulterer i, vil blive
indsamlet og brugt til politiske formål, hvilket er meget farligt, når vi skal have valg om et
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års tid. Vi opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage initiativ til oprettelse af
uafhængige organer, som kan kontrollere aflytningsudstyr i medlemsstaterne.

Dette udstyr har stor betydning i bekæmpelsen af korruption og kriminalitet, og derfor
appellerer vi til Kommissionen om at sikre, at det anvendes lovligt inden for rammerne af
mekanismen for samarbejde og kontrol.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Hr. formand! Den kraftige stigning i anvendelsen af
særligt aflytningsudstyr i Bulgarien er et faktum, og det er derfor, at befolkningen er så
ophidset og foruroliget.

Det var det bulgarske parlamentariske kontrolorgan, der fandt frem til de kritiske resultater.
Jeg vil gerne bede Kommissionen gøre sig bekendt med disse resultater. Der er andre vigtige
spørgsmål. Vil Kommissionen sende et signal til dem, der ikke kender den hårfine grænse
mellem sikkerhed og frihed? Vil Kommissionen dømme de mennesker, som bruger statslige
redskaber til partipolitiske og endog deres egne personlige interesser? Hvor kategorisk vil
Kommissionen desuden tilskynde et nationalt parlament – ikke nødvendigvis det bulgarske
parlament – til at løse spørgsmålet om lovgivningsmæssige mangler og til at genindføre
eventuelle uafhængige kontrolorganer, som det har lukket?

Det er blevet klart, at hemmeligt indsamlede oplysninger er blevet udvekslet ikke blot inden
for efterretningstjenesten, men med politiske personer i efterretningstjenestens hierarki,
at feltoperatører filtrerer oplysninger, hvilket ikke er deres opgave i henhold til loven, at
aflytningsudstyr ofte anvendes på et falsk teknisk grundlag og sandsynligvis ikke
velbegrundet.

Desværre har den bulgarske efterretningstjeneste, der er rodet ind i bekæmpelsen af
kriminalitet, udviklet en grundlæggende refleks, der går ud på at overvåge næsten alt, hvad
der ånder og bevæger sig. Det er ikke overraskende, at ansete dommere – ikke politikere
– hævder, at enten er systemet fejlbehæftet, eller også gennemføres der en velovervejet
tilbageskridtspolitik. Når noget er fejlbehæftet, skal det repareres, og det er det, vi kæmper
for nu. Når det gælder velovervejede tilbageskridt, mener jeg imidlertid, at vi alle bør gå
imod det og fastslå, at det centrale i den europæiske politiske filosofi er menneskerettigheder,
frihedsrettigheder og menneskelivets ukrænkelighed.

Stockholmprogrammet er ikke blevet sendt på museum. Heri kræves det, at vi gør Europa
til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og vi må ikke tillade enkeltpersoner,
partier eller regeringer at føre nogen medlemsstat tilbage til den mørke tidsalder med
undertrykkelse, uretfærdighed og uvished.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Hr. formand! Det, vi har hørt fra Kommissionen,
bekræfter den omstændighed, at den bulgarske lovgivning om aflytningsudstyr er i
overensstemmelse med europæisk lovgivning. Vi kan ikke være anderledes, for alle
medlemsstater er forpligtede til at sikre deres borgeres grundlæggende rettigheder og til
at overholde de juridiske procedurer, hvilket er, hvad Bulgarien gør.

Så hvad er det, der har givet anledning til forhandlingen her i Parlamentet i dag? Svaret er
enkelt. En valgkampagne er på vej i Bulgarien, og den bulgarske opposition har bragt
kampen ind i Parlamentet, naturligvis uden hensyntagen til, om det miskrediterer Bulgarien
eller ej, udelukkende med det formål at opnå et politisk udbytte, som jeg kan forsikre om
er yderst tvivlsomt.
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Det må være svært for de europæiske institutioner at overbevise sig selv om de gode
hensigter hos repræsentanter for den tidligere trepartskoalition i Bulgarien, under hvis
styre der var tilrige eksempler på korruption, uvilje til at bekæmpe kriminalitet og
manglende tillid fra EU's side. De kolleger, der har taget initiativet til denne forhandling,
har tydeligvis mistet tålmodigheden, mens de ventede på Kommissionens svar, og ønskede,
at forhandlingen fandt sted inden fremlæggelsen af den foreløbige rapport om Bulgariens
fremskridt under mekanismen for samarbejde og kontrol.

Jeg vil gerne komme med en lille joke her. Mine kolleger styres åbenbart af højsindede
patriotiske tanker om at skade den bulgarske regering mest muligt. Det er en skændsel, at
vi bulgarere kaster os over hinanden i denne tomme, halvtomme eller næsten tomme sal.
I stedet for at arbejde sammen i vores borgeres interesse, beskæftiger vi os med rygter,
manipulationer og en krig med politisk mudderkastning.

Bulgariens nuværende regering angribes af det gamle status quo, resterne af det
kommunistiske styre i magtstrukturerne og dem, der ulovligt har beriget sig selv under
overgangsperioden. Denne forenede fronts mål er ikke blot at destabilisere Bulgarien og
stoppe GERB's bestræbelser på at skabe et mere retfærdigt samfund, men også at
miskreditere vores land over for vores europæiske partnere. Jeg vil gerne gentage det. Det,
der sker her i aften, er ynkeligt og skammeligt.

Dette ligner helt klart misundelse i disse kredse, både politiske og økonomiske, over
regeringens succes med dens kompromisløse bekæmpelse af kriminalitet og korruption
og over dens ærlige og åbne måde at føre politik på. I de seneste dage har kolleger fra den
bulgarske opposition beskrevet situationen i Bulgarien på den mørkest tænkelige måde.
De taler om frygt, en politistat, undertrykkelse, sult, fattigdom, tilbageskridt, som vi netop
har hørt og så videre. Bulgariens omdømme plettes for at sikre en kortsigtet politisk gevinst.
Sandheden er det helt modsatte.

Der foregår ikke lejemord eller kidnapninger, den organiserede kriminalitet har fået et
alvorligt skud for boven, og de korruptionskanaler, der støttede det gamle status quos
kredse, ikke blot økonomisk, men også politisk, er blevet afskåret. Landet er stabilt på
makroøkonomisk plan, og tilbyder nogle af de bedste vilkår for investeringer i Europa.
Regeringen er stabil, det bulgarske parlament har et stabilt flertal, det regerer åbent og er
en respekteret og værdig europæisk partner.

Endelig vil jeg gerne endnu en gang undskylde over for mine kolleger fra andre
medlemsstater, som er til stede, for at de skal spilde deres tid med denne desværre meget
bulgarske forhandling forud for valget.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Hr. formand! Brugen af ulovlig telefonaflytning og aflytning
i Bulgarien er en meget alvorlig situation. Hvad der er endnu mere alvorligt er, at det ikke
er det eneste tilfælde af denne art i EU.

Denne forhandling burde også være gennemført om en anden medlemsstat, nemlig
Rumænien. I Rumænien har vi i 2011 den situation, at aflytning af private samtaler foretages
uden noget retligt grundlag, selv om forfatningen, de nationale love og EU-lovgivningen
indeholder et totalt forbud mod indtrængen i en persons privatliv uden en god begrundelse
og en udtrykkelig dommerkendelse. Samtaler mellem journalister, politikere og interne
drøftelser under oppositionspartiernes møder eller private møder i retssale optages ulovligt.
Den grundlæggende ret til beskyttelse af privatlivets fred tilsidesættes systematisk og
gentagne gange. Ulovlig telefonaflytning er blevet den foretrukne efterforskningsmetode.
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Efterretningstjenesten overvåger permanent regeringens nuværende politiske oppositions
telefonsamtaler. Det er en meget alvorlig situation, og jeg opfordrer Kommissionen til at
gribe ind hurtigst muligt for at opretholde retsstatsforhold og demokrati i begge
medlemsstater.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Tillad mig at gentage, at det er Kommissionens vurdering, at den nuværende bulgarske
regering viser virkelige ambitioner om at slå ned på organiseret kriminalitet. Næsten ingen
vil benægte, at vores land for første gang har gjort reelle fremskridt på dette område. Det
var det, de bulgarske vælgere stemte for i 2009.

Resultaterne er opnået takket være de retshåndhævende agenturers beslutsomme indsats,
som har omfattet alle lovlige metoder til påvisning af kriminalitet. Det er kun naturligt, at
antallet af operationer – og dermed antallet af efterforskede personer – er steget og har
resulteret i større effektivitet.

Lad os dog ikke være naive. Den organiserede kriminalitet har masser af ressourcer til
rådighed, erhvervet i årevis med straffrihed og manglende handling, til at kunne forårsage
en hidtil uset reaktion. De har aktiveret maskineriet med at underminere den regerende
koalition for at miskreditere den på netop det område, hvor den står stærkest.

Kampagnen blev sparket i gang med offentliggørelsen af omhyggeligt udvalgte og
manipulerede aflytningsoptagelser, der blev formidlet på USB-nøgler af ukendte personer.
Medierne og politikerne falder over hinanden for at kommentere de rædsler, der foregår i
Bulgarien, truslen mod borgerne, hvor meget grundlæggende aftaler og erklæringer er
blevet undermineret.

Dem, der satte gang i dette hysteri, dem, der erhvervede og ulovligt offentliggjorde disse
miskrediterende oplysninger, gnider nu sig selv i hænderne af fryd. De havde sandsynligvis
end ikke forestillet sig, hvor let maddingen ville blive taget, så endog den firhjulstrækker,
som USB-nøglerne blev transporteret i, blev stjålet.

Nogle af de politikere, der er til stede her, har haft held til at sprede dette hysteri til
Parlamentet og fremlægge det som den bulgarske aflytningsskandale. Der findes ikke en
sådan skandale i Bulgarien. Alt, hvad der findes, er en velorganiseret offensiv for at
miskreditere landets regerende koalition og dens mest fremtrædende personligheder.
Miskrediterede politikere fra oppositionspartierne sprang med på vognen i håb om at høste
gevinsten i den kommende valgkamp.

Må jeg spørge mine kolleger, om de er klar over, hvis ærinde de går med deres nuværende
handlinger?

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne henvende mig til kommissær
Piebalgs, for der er kommet en stor del propaganda fra Bulgariens regerende parti i dag.
Den parlamentariske kommission ledet af det regerende partis koalitionspartner,
nationalisterne i Ataka, forelagde den bulgarske regering en rapport, hvori regeringen blev
anklaget for at filtrere de oplysninger, der opnås ved aflytninger, inden de videregives til
domstolene.

Det fremgår af rapporten, at regeringen ikke beskytter fortrolige personoplysninger, som
offentliggøres i medierne. Det fremgår ligeledes af rapporten – og jeg gentager, at rapporten
er udarbejdet af det bulgarske parlament – at de bulgarske borgeres og dermed europæiske
borgeres grundlæggende rettigheder tilsidesættes. Dette er en overtrædelse af en række

15-02-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA270



europæiske direktiver. Det er en overtrædelse af Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder.

Jeg mener også, at den eneste mulighed, som Kommissionen har, er at sammenligne den
bulgarske lovgivning og dens gennemførelse med de krav, der gælder for alle europæiske
borgere. Det er ikke et spørgsmål om propaganda eller en partipolitisk kampagne. Det er
et spørgsmål om klare fakta, og vi tror på, at Kommissionen som vogter af traktaterne vil
gøre sig bekendt med dem og fremkomme med sin udtalelse.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Hr. formand! Da jeg er blandt de sidste, der tager ordet
i denne forhandling, vil jeg gerne sammenfatte den i nogle få ord. Dagens forhandling
handler ikke om særligt aflytningsudstyr i Bulgarien, det er heller ikke en forhandling for
eller imod en bestemt minister. Det er en forhandling om Europas principper og værdier,
og derfor er det kun naturligt, at den gennemføres her i Parlamentet. Det er fordi, det er et
spørgsmål om frihed, om menneskerettigheder, om demokratiske love, hvilket ikke er og
ikke kan være en ren intern debat.

Debatten om menneskerettighederne er et forenet Europas filosofi, det mål, der inspirerede
de nye demokratier efter Berlinmurens fald. Hvis de mister tilliden til, at Europa er baseret
på principper, vil mange af deres borgere tænke, at vejen til Europa, der har været lang og
hård, var en nyttesløs øvelse.

Dagens forhandling handler om sandhed. Sandheden kan ikke tilhøre højrefløjen eller
venstrefløjen. Der kan ikke være nogen halve sandheder. Der er altid en sandhed, og vi
opfordrer indtrængende de ansvarlige institutioner i Bulgarien til at finde frem til den
snarest muligt. For uanset om det er med vilje eller ej, så vil de, jo mere de udskyder deres
svar, gøde rygternes skændige jord, og på den måde tjener de kun dem, der hævder at ville
bekæmpe den.

Dagens forhandling handler også om ansvarlighed – ikke tidligere eller kommende
regeringers ansvarlighed, men den nuværende regerings. Det, der kendetegner demokratiske
regeringer, er den omstændighed, at de altid er ansvarlige over for deres vælgere, uanset
om de støttede dem eller ej. At sidestille oppositionen med organiseret kriminalitet er en
metode, der bruges af en anden form for regering, der ikke har noget med demokrati at
gøre.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Hr. formand! Efter alt det, jeg har hørt indtil nu, kan jeg kun
sige, at vi endnu en gang har været vidner til en ynkelig forestilling, som den bulgarske
opposition har stablet på benene for at bringe den hjemlige politiske debat til Parlamentet.

Dem, der startede denne debat, socialisterne og de liberale, som i otte år styrede vores land,
ønsker tydeligvis at benytte enhver lejlighed til offentligt at ødelægge Bulgariens omdømme
i vores europæiske partneres øjne. Dagens skænderi vil ikke give et svar på, hvem der har
ret, og hvem der har uret, men det, der vil blive husket, er forhandlingens bitterhed, vores
anklager mod hinanden.

Jeg appellerer til mine kolleger fra opposionen. Hvis I ikke kan fungere som en konstruktiv
modvægt til den nuværende bulgarske regering, hvis I ikke kan fokusere på konstruktive,
saglige og fælles forslag om, hvordan standarderne for de bulgarske borgere forbedres, så
lad i det mindste være med at stå i vejen for dem, der kan.

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Hr. formand! Det var ikke min mening at tage ordet nu
under catch-the-eye-proceduren, men jeg blev nægtet at bruge det blå kort.
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Jeg ville gerne svare hr. Strasser.

(BG) For det første vil jeg gerne sige, at jeg ikke er enig i, at der ikke findes nogen oplysninger
om, hvordan aflytningsudstyr er blevet anvendt.

Ifølge oplysninger fra kassationsretten i 2010 blev der udstedt 15 946 dommerkendelser
til aflytning, mens kun 1918 blev brugt i retten, hvilket svarer til 12 %. Som man kan se,
blev de resterende aflytninger tydeligvis brugt til andre formål. 16 000 aflytninger betyder,
at mellem 5 og 10 % af alle bulgarske borgere blev aflyttet direkte eller indirekte inden
2010.

Jeg vil gerne spørge hr. Strasser, om det var det, man gjorde i Østrig? Ville De acceptere, at
Deres indenrigsministerium og anklagemyndighed opførte sig på denne måde i Østrig?
Mener De desuden, at denne forhandling er en forhandling om princippet om, hvordan
frihed og demokrati har det i en af EU's medlemsstater. Jeg mener, at disse spørgsmål skal
drøftes her, for vi har tydeligvis ikke styrken til at gøre det i Bulgarien.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Hr. formand! Jeg vil gerne spørge Kommissionen,
om den er klar over, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg har afsagt
27 domme mod Bulgarien for misbrug af politiets beføjelser.

I dag drøfter vi aflytninger, men borgerinitiativet er også blevet overvåget af det statslige
kontor for national sikkerhed, og folk er blevet tvunget til at trække deres underskrifter
tilbage. Folk, der har deltaget i fredelige demonstrationer om økonomiske spørgsmål, er
bagefter blevet indkaldt af politiet og udsat for forhør. Skueanholdelser er blevet gennemført
med forsætlig hårdhændethed.

I det regerende politiske partis erklæring hævdes det, at oppositionen, på både højre- og
venstrefløjen, deltager i organiseret kriminalitet, og fjender af GERB er fjender af staten,
mens politisk og kriminel opposition i dag er en og samme ting. Det var den stil, Mussolini
benyttede, og det bekymrer mig meget.

I går blev der ligeledes udøvet pres på et officielt møde mellem mit politiske parti og ledelsen
af GERB for at få os til at trække vores mundtlige forespørgsel tilbage, noget jeg finder
udemokratisk og uacceptabelt.

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at genoprette
menneskerettighederne i mit land? Forhandlingen her i dag er ikke et spørgsmål om
bulgarere mod bulgarere, men om bulgarere i deres lands og deres borgeres interesser.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil gerne tale direkte til Dem. Jeg finder
det beklageligt, at de ikke gør brug af blå kort-proceduren, når vi alle forsøger at gøre de
parlamentariske forhandlinger livligere. Det ville have forbedret kvaliteten af denne
forhandling betydeligt.

Hvis De ikke lytter til mig, hr. formand, er der ingen grund til, at jeg fortsætter. Det er
ganske enkelt nyttesløst. Dette er, hvad et medlem af Parlamentet længe kaldte et
karaokeparlament, hvor der ses bort fra ethvert forsøg på at gennemføre forhandlinger og
forbedre kvaliteten af dem.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Hr. formand! Jeg ville blot gerne slutte mig til koret af dem,
hævder, at De lod som om, De ikke så de blå kort i aften. Da alle forsøger at antyde, at der
ikke var nok kolleger til stede, vil jeg gerne sige, at der rent faktisk har været nok respektable
kolleger, som har hørt på forhandlingen.
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Jeg vil blot gerne give udtryk for min skuffelse over det, hr. Strasser sagde. Dette var virkelig
ikke et eksempel på en god demokratisk tale fra en person fra et land, som vi virkelig
respekterer som et demokratisk land.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Hr. formand! Dette er virkelig et meget komplekst
spørgsmål. Det fremgår klart af de fremlagte oplysninger, at der er et problem. Jeg er helt
klart enig med min kollega, som på et tidligere tidspunkt sagde, at dette ikke blot er et
bulgarsk spørgsmål. Det er et spørgsmål om visse værdier, EU's værdier, anerkendte værdier,
og vi må alle respektere enhver, der deltager i forhandlingen her i Parlamentet.

Der findes et bestemt charter i EU kaldet Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder. Bulgarien, Litauen, som jeg selv repræsenterer her i dag, og EU's øvrige
medlemsstater skal alle overholde dette. Det definerer klart, hvad vi kan og ikke kan gøre,
og hvad regeringen kan og ikke kan gøre. Grundtanken er imidlertid respekt for
menneskerettighederne. Jeg mener derfor, at Kommissionens repræsentant virkelig bør
følge denne sag meget nøje, for spændingerne her i Parlamentet i dag er stadig meget store.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer
og herrer! Det er klart, at der vil blive gennemført forhandlinger, når det gælder
grundlæggende og umistelige europæiske værdier såsom sikkerhed og menneskerettigheder,
og når den hårfine grænse mellem dem udvides. Paradoksalt nok kunne det se ud til, at de
forskellige holdninger, der kom til udtryk her i aften, alle havde en ting til fælles, nemlig
foruroligelse.

Kommissionen har bedt de bulgarske myndigheder om at fremsende oplysninger, så den
kunne kontrollere, om aflytninger bruges ulovligt. Vi liberale og socialistiske medlemmer
af Parlamentet ønskede en forhandling på grund af vores bekymring over lovligheden. Vi
gav udtryk for vores holdninger for at forsikre de mennesker, der har sendt os hertil, om,
at vi er på vagt over for enhver tilsidesættelse af deres rettigheder. I deres udtalelser har
mine kolleger fra Det Europæiske Folkeparti givet udtryk for bekymring over den dårlige
praksis og deres tillid til, at den vil blive forbedret.

Jeg håber, at vi i denne forenede rolle vil være i stand til at fremme hurtige processer, der
vil genoprette demokratiets normale funktioner.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg er liberaldemokrat
både i Europa og i Italien. Nogle gange bliver mine partikolleger og jeg dog kaldt
kommunister i vores hjemland, blot fordi vi er imod den nuværende regering.

Det ser ud til, at det samme nu sker for vores kolleger i Bulgarien, hvor liberaldemokrater
og socialister kaldes for kriminelle, blot fordi de udgør en opposition i deres land. Vi tager
afstand fra dette, for hvis det er en joke, så bør det virkelig kun være en kort en. Adfærd af
denne art kan blive virkelig farlig i sidste ende.

Efter alt det, der er sket i Egypten og Tunesien, besøgte den italienske udenrigsminister så
sent som i går Damaskus i Syrien og kaldte det "et demokratisk land, der helt lever op til
sine borgeres behov for modernisering".

Hvis vores repræsentanter holder sådanne taler, er det vores pligt som medlemmer af
Parlamentet at fordømme dem, og Kommissionen må holde nøje øje med dem.
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Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Dette har været en ret
ophedet forhandling, men jeg vil gerne understrege tre punkter, som jeg mener er
grundlæggende.

Tiltrædelsesprocessen til EU – og mit land gennemgik den også – er ikke en nem proces,
men når et land optages i EU, mener vi virkelig, at denne medlemsstat kan stå som garant
for grundlæggende menneskerettigheder og også for gennemførelsen af EU-lovgivningen.

Vi har en specifik lovgivning for denne bestemte sektor. Det er direktivet om behandling
af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske
kommunikationssektor.

Så Kommissionen har en meget lang og jeg vil sige meget respektabel resultatliste, når det
handler om at følge gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne. Jeg meddelte,
hvor vi starter nu, og jeg synes man bør have fuld tillid til, at Kommissionen vil gribe ind,
hvis EU-lovgivningen tilsidesættes. Hvis den ikke tilsidesættes, vil den ikke gribe ind.

Så Kommissionen overvåger situationen, og hvis der er behov herfor, vil Kommissionen
handle, men jeg mener ikke, at vi bør gå uden for de strukturer, der findes i EU-lovgivningen,
og Kommissionen vil helt klart holde sig inden for EU-lovgivningen.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

20. Verdensbankens energistrategi (forhandling)

Formanden. -   Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om mundtlig forespørgsel
til Kommissionen af Eva Joly, for Udviklingsudvalget, om Verdensbankens energistrategi
for udviklingslandene (O-000020/2011 – B70012/2011).

Franziska Keller,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! I dag er 1,5 mia. mennesker uden
adgang til strøm, men adgang til energi er en forudsætning for udryddelse af den fattigdom,
som disse mennesker lever i. Retten til energi indebærer, at adgangen til energiforsyningerne
bliver universel og pålidelig. Ligelig adgang, der slår bro over kløften mellem by- og
landområder, og som også er prisoverkommelig. Det er også afgørende for, at et land kan
udvikle en bæredygtig og sikker energiforsyning, og den mest pålidelige og sikre
energiforsyning er en decentraliseret anvendelse af vedvarende energikilder.

Men energiforsyningen skal ikke blot være sikker og pålidelig. Produktionen af den skal
også tage hensyn til andre spørgsmål såsom klimaændringer, afskovning, miljøødelæggelse,
menneskets sundhed og den fattigdom, der følger heraf. Disse problemer kan ikke løses
ved hjælp af fossile brændstoffer. Fossile brændstoffer har en katastrofal indvirkning på
sundheden, miljøet og klimaet. Samtidig skader klimakrisen i højere grad dem, der lever i
ekstrem fattigdom. Fossile brændstoffer skaber forurening, som bringer både menneskets
sundhed og et sundt miljø i fare, de er dyre, og priserne stiger, jo mere lagrene af olie og
gas udtømmes. Fossile brændstoffer skaber en centraliseret, hierarkisk og ufleksibel
energidistribution.

Vi må fokusere på vedvarende energikilder. Vi må hjælpe udviklingslandene til at springe
over vores destruktive vej med fossile brændstoffer. Kun vedvarende energikilder kan løse
disse problemer. Vedvarende energikilder bruger ressourcer, som aldrig udtømmes, og
som mange udviklingslande har til overflod, nemlig hovedsagelig sol og vind. De kan
anvendes lokalt i meget lille og billig målestok, som også i meget bogstavelig forstand giver
folk magt. Decentraliserede energiforsyninger ligger i folks hænder. De er demokratiske.
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Alligevel fortsætter Verdensbanken med at fremme fossile brændstoffer i sin energistrategi.
De seneste stigninger i udlåningen til vedvarende energi og energiuafhængighed er fortsat
små og kan ikke skjule de indlysende præferencer.

Investeringer i fossile brændstoffer sker også via finansielle mellemmænd, som
Verdensbanken ikke har tilstrækkelig kontrol med. Der er en underrapportering af fossile
brændstoffer. Banken investerer fortsat kraftigt i kulfyrede kraftværker, og fastlåser
udviklingslandene til kulbaseret energi i flere tiår frem i tiden. Det er ikke sådan, en
energirevolution ser ud.

Verdensbankens energipolitik lider af manglende gennemsigtighed. Dette problem bør
løses gennem fastsættelsen af klare krav, som finansielle mellemmænd skal opfylde for at
kunne modtage multilateral finansiering. 40 % af Verdensbankens lån til den private sektor
ydes via disse finansielle mellemmænd, og en stor del af disse lån går til energisektoren,
navnlig udvindingssektoren. Men til forskel fra bankens direkte investeringer i projekter
findes der ikke offentligt tilgængelige oplysninger om disse individuelle investeringer i
delprojekter, hvilket gør det meget vanskeligt at spore, hvad der i sidste ende sker med de
finansielle mellemmænds finansiering.

Når vi ser på, hvilken form for energi der anses for at være lavkulstofenergi, finder vi store
vandkraftværker i strategien. Sådanne store vandkraftværker ødelægger store naturområder
og fordriver folk fra deres hjem. Dette er ikke bæredygtigt, og det er ikke i befolkningens
og samfundets interesse. Heller ikke CO2-opsamling og -lagring gør kulkraft til
lavkulstofenergi. CO2 er der fortsat, og ingen kan forudsige, hvad der vil ske med det i
undergrunden. Ingen af os kan sige med sikkerhed, at det vil forblive der, roligt i de næste
tusind år. Det er spådom og ikke forskning, og det er helt sikkert ikke politisk
beslutningstagning.

Det samme gælder atomkraft. Uranminer frembringer enorme mængder CO2, og ingen
ved, hvad vi skal gøre med det affald, vi producerer. Dette er ikke lavkulstofenergi, og det
er ikke bæredygtigt. Derfor vil Verts/ALE-Gruppen stemme imod beslutningen, medmindre
formuleringen lavkulstofenergi fjernes.

Vi ser dog også nogle gode punkter i beslutningen, f.eks. fokuseringen på
ikke-elnettilsluttede vedvarende energikilder i landdistrikter og en lille lokal produktion
samt bekymringen for dominansen af eksportorientering, store anlæg og biobrændstof.

Et ord til afslutning. Vi må også i allerhøjeste grad fokusere på opfordringen til øget
teknologioverførsel. Teknologioverførsel vil navnlig ikke kræve meget, hvis de intellektuelle
ejendomsrettigheder ikke berøres. Det altoverskyggende mål bør være at behandle
intellektuelle ejendomsrettigheder på en måde, der muliggør adgang til teknologi til
overkommelige priser. Det er, hvad vi lovede ved klimaforhandlingerne, og vi bør stå ved
vores løfte.

(Taleren accepterede at besvare et spørgsmål i henhold til blå kort-proceduren i overensstemmelse
med forretningsordenens artikel 149, stk. 8)

Hans-Peter Martin (NI).   – (EN) Hr. formand! Jeg kan kun lykønske fru Keller med det,
hun har sagt, og med hendes analyse. Men spørgsmålet er følgende. Vi har kendt til disse
problemer i to tiår nu. Fru Keller, da De åbenbart er gået mere i dybden med spørgsmålet
end de fleste af os, er der så nogen punkter, der gør Dem optimistisk med hensyn til, om
det, vi skal til at træffe beslutning om, rent faktisk kan medføre fremskridt, eller med hensyn
til, om Verdensbanken nu endelig bevæger sig i den rigtige retning?
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Franziska Keller,    forslagsstiller. – (EN) Hr. formand! Vi har ganske rigtigt drøftet disse
spørgsmål i mere end to tiår, og jeg håber virkelig, at Verdensbanken vil tage ved lære af
disse drøftelser, da alle er enige om, at fremtiden ligger i vedvarende energikilder.

Vi har set en ganske lille ændring i denne strategi. Den er f.eks. gået en lille smule mere i
retning af vedvarende energi, men dette er et lille skridt og langtfra nok. Fossile brændstoffer
dominerer fortsat alt for meget, og når det gælder vedvarende energikilder, fokuseres der
for meget på vandkraftanlæg – og de er ikke vedvarende, de er ikke bæredygtige, ikke for
nogen.

Så jeg håber, at Parlamentet vil fremkomme med en klar erklæring om, hvilken retning vi
ønsker, den europæiske energipolitik og den politik, vi fremmer for energi i verden, skal
gå i. Jeg håber på parlamentsmedlemmernes støtte til at få fjernet ordet lavkulstofenergi
og gå ind for en ren, bæredygtig og vedvarende energi.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Jeg føler også, at jeg
fremsatte en meget kraftig erklæring. For det første vil jeg gerne understrege, at
Verdensbankens energistrategi er meget velkommen, fordi Verdensbanken spiller en ganske
særlig rolle i verden, særlig i forbindelse med udviklingsspørgsmål. Det er ikke nogen
underdrivelse at sige, at de er ledere af den offentlige opinion og tilgangene til
udviklingsstrategier. Min pointe her er, at vi bør behandle dette spørgsmål meget seriøst.

Samtidig må vi ikke glemme nogle ting, der er meget vigtige, når vi udformer vores svar
på strategien. Der er stadig et stort antal husstande i dag, som ikke har adgang til nogen
form for energi. Det er rigtigt, at vi har drøftet dette spørgsmål i 20 år, der er ikke foretaget
omfattende investeringer i energisektoren eller leveret energiforsyning til hundreder af
millioner af mennesker, navnlig i Afrika syd for Sahara. Så jeg mener, at vi må forstå
udfordringens omfang.

Det andet punkt, vi må tage i betragtning er vækst. Alle de lande, der er under udvikling,
oplever en enorm vækst i efterspørgslen. Vi bør besvare væksten i efterspørgslen med
vækst i udbuddet. Alene størrelsesordenen indebærer en yderligere grundlæggende
udfordring.

Det tredje punkt – og her er jeg helt enig med fru Keller – er bæredygtighed og foregribelse.
Alt, hvad energisektoren gør, bør ses i lyset af de konsekvenser, det har for
klimaændringerne. Vi ved, at den energisektor, der findes i dag, er den største årsag til
drivhusgasser. Derudover bør vi også se på prisen på fossile brændstoffer, fordi vi ikke må
glemme, at udfordringen i forbindelse med priserne på fossile brændstoffer fortsat ligger
foran os. Jeg håber, at det varer længe, inden vi kommer til at stå over for den udfordring,
men det er helt klart en del af foregribelsen af strategien.

Med hensyn til orienteringen forventer jeg, at Parlamentet tager hensyn til grønbogen om
EU's udviklingspolitik, hvor vi gør adgang til vedvarende energi i udviklingslandene til en
af de centrale søjler i EU's nye udviklingspolitik. Hvis vi ikke tager dette pionerskridt, kan
vi ikke forvente, at vi kan overbevise Verdensbanken og andre om, at vi bør fokusere på
investering i vedvarende energi. Jeg mener, at vi er i stand til at forvalte den enorme
investering i vedvarende energi. Vi må blot være modige. Det er rigtigt, at det kræver mange
finansielle midler i dag, men enhver energistrategi vil kræve ret store investeringer. Så hvis
der er tale om foregribelse af priserne, vil jeg altid hævde, at vedvarende energi helt afgjort
er den energiform, der bør være det centrale i enhver energipolitik i alle dele af verden.
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Vores kendskab til vedvarende teknologier i dag giver en god garanti for, at vi virkelig kan
gøre en forskel i disse lande. Jeg mener også, at der er et stort uudnyttet potentiale. Jeg ved,
at vandkraft f.eks. er en ret udfordrende energikilde ud fra ethvert synspunkt, men hvis der
gennemføres en miljøkonsekvensvurdering, mener jeg, at de fleste lande også har et
fantastisk uudnyttet potentiale i vandkraft, og et andet argument herfor er, at omfanget –
f.eks. Inga dæmningen – er enormt.

I starten må vi foregå med et godt eksempel. Hvis EU har evnen, og Parlamentet drøfter en
betænkning om grønbogen om EU's udviklingspolitik, bør Parlamentet kraftigt støtte, at
EU's udviklingspolitik styres i denne retning. Vi vil have et bedre argument, når vi skal
overbevise Verdensbanken om rent faktisk at følge denne udvikling og fokusere mere på
investeringer i kulfyrede kraftværker. Banken har nu fastsat seks kriterier som generelle
retningslinjer for fremtidige investeringer i kul. Verdensbanken er under ledelse af Bob
Zoellick meget aktiv i debatten, så det ser ud til, at Verdensbanken er et aktiv og ikke noget,
vi skal være bange for. Den er vores allierede, men vi har virkelig brug for at komme med
europæisk lederskab i dette spørgsmål, og inden for energisektoren i udviklingslandene.

Jeg vil også gerne nævne spørgsmålet om EIB, fordi det var en del af spørgsmålet.
Cotonou-aftalen udgør retsgrundlaget for EIB's aktivitet til et beløb af 3,1 mia. EUR til
AVS-landene. Et vigtigt instrument her er AVS-investeringsfaciliteten. Faciliteten finansierer
infrastruktur og klimavenlige energiprojekter. Hvad angår energisektoren findes der ingen
projekter inden for fossile brændstoffer. Den generelle politik er meget klar – at finansiere
klimavenlige energiprojekter baseret på vind-, vand- og solenergi.

I forbindelse med midtvejsevalueringen af EIB's eksterne mandat – der omfatter
førtiltrædelseslandene, naboskabs- og partnerlandene, Asien, Latinamerika og Sydafrika
– har Kommissionen fremsat et forslag om aktivering af et yderligere mandat på 2 mia. EUR
i perioden 2011-2013 til støtte for EIB's finansieringsoperationer inden for afbødning af
klimaændringer og tilpasning hertil i alle regioner. I forslaget understreges det, at EIB's
egne regler og procedurer skal omfatte de nødvendige bestemmelser, som skal sikre, at
kun projekter, der er økonomisk, finansielt, miljømæssigt og socialt bæredygtige, vil blive
støttet under mandatet.

Jeg mener, at EU allerede har taget visse skridt i den rigtige retning, men vi kan virkelig tage
flere skridt for at skabe reelt lederskab på verdensplan, ikke mindst når det gælder
Verdensbankens energistrategi.

Alf Svensson,    for PPE-Gruppen. – (SV) Det er et meget presserende og vigtigt spørgsmål,
der drøftes her i Parlamentet, nemlig spørgsmålet om udfasning af lån til fossile
brændstofprojekter. Jeg mener, at vi bør være modige nok til at sige lige præcis det,
kommissær Piebalgs sagde, nemlig at Verdensbanken har en meget velovervejet
energistrategi. Vi kan endog tale om incitamenter i denne henseende, og det er naturligvis
en positiv ting. Det er selvfølgelig ikke blot et spørgsmål om udfasning, men også som det
er blevet sagt, indfasning.

Jeg er ret vedholdende og vil her gerne gentage, at der findes muligheder her for EU til at
foretage specifikke investeringer for at hjælpe befolkningen i udviklingslandene, i Afrika,
Asien og Latinamerika. Jeg tror, kommissæren ved en tidligere lejlighed har hørt mig tale
om de brændeovne, der i øjeblikket findes i hytter og almindelige huse, og som forgifter
folk. To millioner mennesker dør for tidligt på grund af de gasser, der findes i almindelige
hjem.
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I denne forbindelse kan vi ligesom USA og en række europæiske lande investere i simple
soldrevne komfurer, der mindst nedbringer gasserne med 95 %. Så ville det ikke længere
være nødvendigt at bruge gødning, som vi ved er nødvendig til dyrkning af afgrøder, og
det vil ikke længere være nødvendigt at bruge fede kul til opvarmning. Det ville heller ikke
være nødvendigt at fælde skove, der absolut ikke bør fældes.

Jeg vil gerne endnu en gang understrege, at der er mulighed for at gøre noget konkret. Ofte,
når vi taler om alternative energikilder, taler vi demonstrativt om vindenergi og solenergi,
og vi bør naturligvis bruge det. Der er dog en mangel på håndgribelige resultater til trods
for, at mulighederne er der. Lad ikke EU sakke agterud i disse spørgsmål, men lad EU være
involveret i udvikling af konkrete metoder til erstatning af det fossile brændstof, som vi
ikke længere ønsker, hverken i industrilandene eller i udviklingslandene.

Kriton Arsenis,    for S&D-Gruppen. – (EL) Hr. formand, hr. kommissær! Først vil jeg gerne
takke fru Keller for hendes bemærkelsesværdige arbejde med denne betænkning. Alle, der
har arbejdet med denne betænkning, har set, hvor uigennemførlig Verdensbankens strategi
er på flere punkter. Som fru Keller sagde, finansierer den uigennemførlige, storstilede
projekter såsom vandkraft og mange andre projekter.

Det er et faktum, at finansieringen til vedvarende energikilder er steget med 300 %. Samtidig
er finansieringen til fossile brændstofprojekter imidlertid steget med 430 %.

Verdensbanken – og efter min mening er dette en skandale – har ikke taget hensyn til
miljøkonsekvenserne af de projekter, den finansierer. Samtidig drøfter den stadig, selv i
dag muligheden for at starte finansiering af programmer for planteolieplantager. Den har
ingen respekt for princippet om de lokales frie, forudgående og informerede samtykke til
de projekter, der finansieres, og den har heller ikke indarbejdet (og den bør indarbejde) en
fuld analysecyklus af de projekter, den finansierer.

Jeg håber virkelig, at denne betænkning i dens endelige udgave efter afstemningen vil sende
et stærkt budskab om de miljøreformer, som Verdensbanken skal gennemføre internt.

Charles Goerens,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Verdensbanken har under sit
mandat krævet at bidrage til udryddelse af fattigdom i udviklingslandene. Alle projekter,
der finansieres af Verdensbanken, skal have dette mål. Selv når den finansierer et
erhvervsprojekt med henblik på invstering i grundlæggende sociale tjenester – sundhed,
uddannelse, adgang til vand – skal dette krav opfyldes. Hvis Verdensbanken gør bekæmpelse
af fattigdom til en prioritet, kan vi være tilfredse med, at den lever op til det mandat, vi har
fastsat.

I den mundtlige forespørgsel, vi drøfter, gives der udtryk for alvorlige forbehold med
hensyn til finansiering af olie- eller kulrelaterede projekter. Jeg vil fremsætte en række
bemærkninger.

For det første skal kommissoriet for et projekt finansieret af Verdensbanken omfatte de
evalueringskriterier, der skal anvendes fra starten. Det må stå klart, hvad der skal evalueres,
og derfor skal evalueringskriterierne indarbejdes i hele projektets levetid.

For det andet skal der i den politiske dialog mellem Verdensbanken og dens partner tages
hensyn til politisk og økonomisk forvaltning, både i det pågældende land og i relation til
långiveren.

For det tredje må vi, hvor det er muligt at fremme vedvarende energi, og omkostningerne
er berettigede, fremme denne form for energifrembringelse.
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For det fjerde, og her må jeg sige tak til kommissær Piebalgs for, at han allerede har nævnt
en af mine betænkeligheder i sit svar til fru Keller, nemlig at Den Europæiske
Investeringsbank allerede tager alle disse faktorer i betragtning.

Jeg kan kun håbe, at Verdensbanken vil følge eksemplet fra andre, der allerede har
gennemført disse prioriteter, ikke mindst Den Europæiske Investeringsbank. Da de 27
EU-medlemsstater også er medlemmer af Verdensbanken, kan vi ikke hævde, at vi ikke har
indflydelse på dens politik.

Jeg mener, det ville være en god idé at drøfte en fælles indsats sammen med Verdensbanken
med henblik på at løse de spørgsmål, som fru Keller har rejst. Jeg vil gerne lykønske fru
Keller med hendes fremragende arbejde.

Marisa Matias,    for GUE/NGL-Gruppen  .  – (PT) Hr. formand! Inden jeg går videre, vil jeg
gerne rose det arbejde, som min kollega har udført, og sige, at jeg fuldt ud støtter de
spørgsmål, der er blevet nævnt her.

Jeg vil gøre noget nu, som jeg aldrig har gjort før, men jeg tror, det vil være det værd. Vi er
i besiddelse af en række dokumenter indeholdende en række antagelser, som sjældent
drøftes. Det er som om, det er antagelser, der er uværdige til at blive drøftet. Vi har det
mundtlige spørgsmål, og vi har en beslutning, der fortæller os forskellige ting, herunder
at de traditionelle programmer for udbredelse af elnet til landdistrikter, som Verdensbanken
har finansieret, er slået fejl med hensyn til deres opgave med at nå ud til de fattigste
landdistrikter.

Vi finder også, at der vil være en mulig, formodet ændring i Verdensbankens energistrategi
i midten af 2011, men vi ved også, at det er inden for energisektorerne, at vi kan bekæmpe
fattigdom på en meget specifik måde og hjælpe til at løfte folk ud af fattigdommen. Vi
appellerer derfor til Verdensbanken om at vedtage en udviklingsstrategi, der kan optimere
fordelene for de fattige samtidig med, at den gør det muligt for os at bekæmpe
klimaændringer.

Vi har også allerede sagt, at lån til fossile brændstoffer fortsat spiller en fremherskende rolle
i Verdensbankens overordnede energiportefølje, og vi må gå bort fra denne fremherskende
rolle. Vi har også løftet om, at denne fremherskende rolle ikke længere vil være
fremherskende i 2015, og at der vil ske en gradvis reduktion i finansieringen af disse
projekter baseret på fossile brændstoffer.

Endelig har vi en række erklæringer, særlig vedrørende behovet for at Verdensbanken
prioriterer adgang til lokal energi i lille målestok. Der er mange, mange andre, der tager
hensyn til klimaændringerne.

Når det er sagt, vil jeg gerne omformulere det, der er blevet sagt, og som jeg gerne vil tilslutte
mig. Jeg vil omformulere alle de erklæringer, vi har fremsat, og jeg lader blot to spørgsmål
stå tilbage, for det er ikke umagen værd at fortsætte med hensigtserklæringer.

Det første spørgsmål er dette. Hvorfor kan vi ikke på grundlag af alt dette drage en
grundlæggende konklusion som denne? Hvorfor fortsætter vi med at tillade, at dem, der
betaler, bestemmer, hvilken melodi der skal spilles? Hvorfor har Verdensbanken fortsat
ansvaret for verdens energistrategi? Hvornår vil vi beslutte, at verdens energistrategi bør
være genstand for en verdensomspændende koordinering med base i FN?

Det andet spørgsmål, som jeg vil lade stå åbent – og jeg underskylder for at have overskredet
min taletid lidt – er følgende. Hvornår ophører vi med at pålægge andre, resten af verden,
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en udviklingsmodel, uanset om der er tale om første eller anden generation, dvs. på første
eller anden hånd, som om det var en udviklingsmodel, der bør anvendes på alle?

Der er grænser for, hvor arrogant man kan være. Vi må være mere demokratiske.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Hr. formand! I 1970'erne og i starten af 1980'erne var
Verdensbankens blindhed over for miljøspørgsmål genstand for omfattende debat. De
samme taler blev holdt dengang, som er blevet holdt her i dag, sammen med visse løfter
fra Verdensbanken. Der blev taget skridt til at reformere Verdensbanken, men der er gået
tiår siden da. Af mange årsager har jeg for nylig besøgt en række lande, der generelt betegnes
som udviklingslande. Situationen var uaccpetabel. Hvad er der sket med alle projekterne?
Hvor er solfangeranlæggene i troperne? Hvor er de bæredygtige skove i Amazonas eller i
Vietnam? Hvor er solpanelerne og vindmøllerne i Kenya?

Der er ikke sket noget overhovedet der. Det eneste, der er sket, er, at det europæiske
selvstyresystem er blevet kopieret nøjagtigt. Folk der styrer sig selv, og de er gået nogle få
store interesserede parters ærinde, men de har ikke gjort nogen fremskridt. Og så er vi
overraskede, når borgerne i udviklingslandene desperate siger: "Jeg ønsker ikke at leve i
Vestindien mere. Jeg ønsker at flytte til USA eller komme ind i EU via Martinique". Vi er
overraskede, når folk i de nordafrikanske lande alle ønsker at flytte hertil. Hykleriet i denne
forhandling er helt utroligt. Vi må forstå, at millioner af mennesker er blevet radikaliseret.
De har ganske enkelt sagt "Vi har fået nok".

Alle, der har set Parlamentets beslutningsforslag, må indrømme, at det ikke kunne have
været det. Vi burde have talt med langt større bogstaver. Vi burde meget tydeligere have
opfordret Verdensbanken til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvorfor har vi alle
disse udvalg – Udviklingsudvalget, Den Blandede Parlamentariske Forsamling osv. – hvis
alt, hvad de kan frembringe, er et lille usselt stykke papir, som til dels indeholder
konklusionerne fra den forhandling, der fandt sted i slutningen af 1970'erne? Det hele er
flovt.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Hr. formand! Alle ved, hvor vigtig energi er for
udviklingslandene. Jeg har mange gange set, hvor overraskede folk bliver, når de hører,
hvad elektricitet koster i Afrika. Alle ved sandsynligvis også, at Verdensbanken spiller en
langt fra ubetydelig rolle, når det gælder energispørgsmål i udviklingslandene.

Min politiske gruppe, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), har
fremsat en række ændringsforslag til den beslutning, vi drøfter her, som der skal stemmes
om separat. Vi mener, at nogle dele af beslutningen er for kritiske over for Verdensbanken.
Jeg tror f.eks. ikke, vi kan henlede Verdensbankens opmærksomhed på den omstændighed,
at den betragter nogle former for energi som rene, mens de bør betragtes som miljømæssigt
forkerte eller uønskede. Atomkraft anvendes f.eks. i udstrakt grad i EU's medlemsstater og
et stigende antal europæiske lande, der er afhængige af kul eller gas, lider til en vis grad,
fordi de skal begrænse deres emissioner, hvilket giver anledning til omkostninger, der er
meget ulige fordelt mellem de enkelte medlemsstater. Vi må derfor udvise forsigtighed,
når vi fortæller eksterne organer, hvilken form for energi, der bør udvikles. Jeg er dog enig
i tanken om, at der bør ydes støtte til lokale projekter, der dækker små områder, at
lavemissionsprojekter bør støttes, og at tankerne om forskellige energikilder og forhindring
af energiafhængighed bør støttes.

Vi kunne godt tænke os, at Verdensbanken investerer i vedvarende energi og øget
energieffektivitet, men vi må altid holde os det grundlæggende mål for øje, med andre ord
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hvordan adgangen til energi skal hjælpe folk til at komme ud af fattigdom. Vi ville gerne
slå flere fluer med et smæk – skabe vilkår for udvikling, begrænse emissionerne og tage
hensyn til sociale og miljømæssige aspekter i nye energiprojekter. Det er ambitiøse opgaver,
og jeg håber, at Verdensbanken ikke er bange for dem. Samtidig ved jeg, at kommissær
Piebalgs lægger stor vægt på udvikling af energiprojekter i udviklingslandene, og jeg kan
bekræfte, at dette drøftes i grønbogen, og at Parlamentet bør støtte denne strategi.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Hr. formand! Der er i øjeblikket 1,4 mia. mennesker
i verden, der ikke har adgang til elektricitet, hvoraf 85 % lever i landdistrikter.
Millenniumudviklingsmålene om at udrydde fattigdom inden 2015 vil ikke blive nået, da
der ikke er gjort væsentlige fremskridt med at skaffe adgang til energi. Hvis dette mål skal
nås i 2015, betyder det, at 395 mio. mennesker vil få adgang til elektricitet, og 1 mia.
mennesker vil få adgang til hygiejniske faciliteter til fremstilling af mad. Alle disse
foranstaltninger vil kræve en årlig investering på omkring 40 mia. USD i perioden
2010-2015, hvilket svarer til 0,6 % af verdens samlede BNP.

Universel adgang til elektricitet er et af de vigtigste mål, regeringerne i udviklingslandene
sætter sig. Blandt de barrierer, der anses for at forhindre elektrificering, er høje udgifter til
levering af elektricitet i landdistrikter, og til boliger i udkanten af byområder, de manglende
skattemæssige eller finansielle incitamenter, utilstrækkelig kapacitet til udvikling og
gennemførelse af elektrificeringsprojekter sammen med den begrænsede evne til at
frembringe elektricitet.

Landdistrikterne er et særligt tilfælde, når det gælder energikrav. I landdistrikterne skal den
krævede energi ikke blot leveres, den faktiske frembringelsesproces skal også indføres,
hvilket skaber job og støtter den økonomiske og sociale udvikling.

Den 11. februar 2011 fremgik det af en rapport fra Verdensbanken, at lokal
energiproduktion fra vedvarende energikilder til lave produktionsomkostninger er en mere
levedygtig økonomisk løsning på længere sigt. Dette kan spille en rolle i forbedringen af
Indiens energisikkerhed, så energiimporten og påvirkningerne fra udsvingene i oliepriserne
kan nedbringes. Verdensbanken kan derfor fungere som en partner for udviklingslandene.
Jeg mener, at Verdensbanken bør støtte projekter, der går ud på at fremme
energieffektiviteten og den lokale energiproduktion fra vedvarende energikilder samt store
projekter, der indebærer elektrificering og sammenkobling af forskellige lande.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Hr. formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren for
at rejse et virkelig relevant spørgsmål på et godt tidspunkt. Energifattigdom er fortsat et
enormt problem og tilknyttede spørgsmål forhindrer dem, der bor i verdens fattigste
regioner, i at forbedre deres livskvalitet, i at have mulighed for at tjene til livets ophold og
generelt bidrage til at øge væksten og produktiviteten. Dette er en af de grundlæggende
faktorer, der forhindrer generel social og økonomisk udvikling og forhindrer de regioner
i at blive løftet ud af fattigdommen.

Som ordføreren nævnte, er statistikkerne foruroligende – omkring 1,5 mia. mennesker
har ikke adgang til elektricitet og over 2,5 mia. mennesker bruger stadig traditionelt
brændsel fra biomassen. Ifølge WHO's data dør to mio. mennesker verden over hvert år
for tidligt på grund af luftvejslidelser, som skyldes brug af denne form for brændsel.

Verdensbankens tidligere energistrategi har hidtil ikke medført nogen håndgribelige
resultater. Desuden er støtten til brug af fossile brændstoffer stadig større end støtten til
vedvarende energi eller rene energikilder. Hidtil er der foretaget betydelige investeringer i
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kulfyrede kraftværker, og dette gør fortsat de fattige lande afhængige af fossile brændstoffer,
som forurener miljøet meget.

Den aftale, G20-lederne har indgået om at nedbringe støtten og finansieringen til fossile
brændstofprojekter, som ikke bør modtage nogen finansiering overhovedet fra 2015, er
en positiv og velkommen stimulans. Den nye strategi skal også grundigt vurdere spørgsmålet
om tilsyn og kontrol med finansieringen, så denne bistand bruges til de energiprojekter,
der kan medføre langsigtede fordele og reelt bidrage til udviklingen af disse regioner og
forbedring af folks livskvalitet.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg vil navnlig gerne takke hr. Piebalgs. Som
tidligere energikommissær ved han naturligvis alt om vores strategi. Jeg mener, at der er
meget at gøre inden for udviklingssamarbejde, navnlig med hensyn til faglig bistand. Europa
må ikke blot foretage betalinger til Verdensbanken. Det må også handle. Europa og de
europæiske institutioner spiller en større rolle i Verdensbanken, og det vil være en stor
udfordring at sikre, at familievirksomheder kan få udviklingsbistand, at små og mellemstore
energifremstillingsvirksomheder kan fremmes, for mange små virksomheder kan tilsammen
opnå stordriftsfordele og give et tilsvarende afkast af investeringer.

Et af de vigtigste spørgsmål er selvfølgelig oplagring af energi. Dette vil spille en central
rolle i udviklingssamarbejdet.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Hr. formand! Jeg går ud fra, at man kunne sige, at de af os, som
stadig er her på dette tidspunkt af natten, sandsynligvis drives af en eller anden form for
vedvarende energi, måske solenergi eller måske endog en guddommelig energi i form af
en glorie over vores hoveder.

Under alle omstændigheder har forhandlingen været meget varieret, hvilket ikke er
overraskende, for dette er altid et omtvisteligt spørgsmål. Men jeg tror, kommissæren har
fundet den rette balance, sandsynligvis bedre end de fleste af os med hensyn til, hvor vi
bevæger os hen, og hvad der skal gøres i fremtiden. Jeg mener, at nogle få punkter skal
præciseres. Uanset om landene er beliggende i udviklingsverdenen eller i den udviklede
verden, så vil de bruge de ressourcer af fossile brændstoffer, de har – kul – eller atomkraft.
Det første spørgsmål er dette. Skal vi finansiere dem eller ej? Naturligvis ønsker vi i Europa
i lyset af Cancún, Kyoto osv. at fremme dagsordenen for vedvarende energi, og det er helt
rigtigt. Men jeg tror, at hr. Martin sandsynligvis har ret på et punkt, nemlig at vi skal tale
højere og presse Verdensbanken til at fremme og finansiere flere projekter inden for
vedvarende energi, end den måske gør lige nu.

Andris Piebalgs,    medlem af Kommissionen.  –  (EN) Hr. formand! Dette er meget vigtigt
for vores forhandling, selv om det er sent på aftenen, for jeg tror, at Verdensbankens
energistrategi er en mulighed. Det er en ægte mulighed for at tage energiudfordringerne
op.

Hvis vi også ser på, hvad det Internationale Energiagentur siger om energifattigdom, om
vedvarende energi, er det helt sikkert en enorm udfordring, men Verdensbanken kan
sammen med vores lederskab foretage den nødvendige ændring. Hvis vi går nogle år tilbage
i EU's historie, forekom vores mål for vedvarende energi at være umuligt at nå, selv om det
var et ret beskedent mål på 18 %, hvis jeg husker ret. Nu ser det ud til, at vi er godt på vej.

Nogle gange må man dog finde alt sit mod og foregribe de virkelige udfordringer.
Verdensbanken gør hele processen meget åben. Verdensbanken vil afholde en energiuge
i Washington. Vi kan også sende vores bidrag til Verdensbanken, der er meget åben for
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nye idéer. Hvis vi er modige, vil det gøre Verdensbanken endnu mere modig. Så det er
vigtigt, at vi har et åbent sind og forelægger disse meget ambitiøse tanker for Verdensbanken.
Ellers kunne mange mennesker forsøge at undgå denne udfordring.

Det er helt klart et spørgsmål om, hvor man skal begynde. Jeg vil sige, at vi stadig bør se
på adgang til energi, for adgang til energi betyder også bæredygtig og effektiv energi. De
seneste tendenser i de lande, vi samarbejder med, viser en enorm urbanisering, så på en
måde har det ændret hele energipuslespillets mønster. Det betyder ikke blot decentraliseret
frembringelse, men også bymæssige bebyggelser, så energieffektivitet bør, så mærkeligt
det end lyder, også være en del af strategien.

Vigtigst af alt bør vi forstærke indsatsen. Vi har energifaciliteter: 200 mio. EUR. Man kan
ikke gøre meget på energiområdet med 200 mio. EUR. Vi må overveje langsigtet
finansiering, for jeg mener, at Europas varemærke bør være vedvarende energi. Med dette
og med Verdensbankens kapacitet kan vi gøre noget, der betyder noget, ikke blot for
energiforsyningen, men også med hensyn til at tage væsentlige skridt i retning af at bekæmpe
klimaændringer.

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

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 17. februar 2011.

21. Dagsorden for næste møde: se protokollen

22. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 23.50)

(1) Se protokollen.
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