
TIRSDAG DEN 8. MARTS 2011

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

(Mødet åbnet kl. 09.00)

1. Åbning af sessionen

Formanden.   – Jeg erklærer hermed Europa-Parlamentets session 2011-2012 genoptaget.

2. Åbning af mødet

Formanden.   – God morgen, mine damer og herrer. I dag, den 8. marts, er det den
internationale kvindedag. Parlamentet har planlagt flere forskellige arrangementer. Nu har
vi mulighed for at deltage i fejringen af hundredåret for denne og tale om, hvad vi mener
om det, kvinder har opnået, og hvad der stadig skal gøres.

3. Modtagne dokumenter: se protokollen

4. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen

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

6. Prioriteringer for 2012-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)

Formanden.   – Hermed fortsætter mødet. Første punkt på dagsordenen er betænkning
af Fernandes for Budgetudvalget om retningslinjerne for 2012-budgetproceduren, Sektion
I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V –
Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII
– Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil [2011/2017(BUD)] (Α7-0049/2011).

José Manuel Fernandes,    ordfører. – (PT) Fru formand! Først vil jeg gerne takke Dem, fru
formand, kommissæren og alle mine kolleger, som er til stede her. Tak til alle, der har været
involveret i denne betænkning, og især skyggeordførerne fra de forskellige andre politiske
grupper.

Arbejdet har ført til bred enighed, hvilket også fremgik af afstemningen i sidste uge i
Budgetudvalget, hvor betænkningen blev vedtaget med 34 stemmer imod 1, og en, der
afholdt sig fra at stemme. Betænkningen skal være i balance og overensstemmelse med de
aktuelle forhold – med den økonomiske, finansielle og sociale situation, vi kæmper os
igennem, med den krise, vi oplever, og samtidig med det, som den europæiske offentlighed
ønsker af EU og institutionerne.

Vi får et budget med begrænsninger, et budget med stramninger og samtidig et budget,
der skal give institutionerne og Parlamentet midler til at gennemføre det europæiske projekt
og opfylde den europæiske offentligheds forventninger.
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Vores mål er kvalitet i lovgivningen, og det vil ikke være godt, hvis vi ikke har midlerne til
det. Det vil være et uskønt signal for vores tid og vil have sin pris, som det er den europæiske
offentlighed, der kommer til at betale.

Dette forudsætter, at vi har de nødvendige ressourcer. Vi har fået beføjelserne med
Lissabontraktaten. Men i den nuværende situation ønsker vi en neutral forhøjelse, hvilket
betyder, at vi ønsker en forhøjelse, der svarer til inflationen.

Vi tilslutter os kommissærens brev og den henstilling, han har sendt til Parlamentet og de
andre institutioner. Når det bliver nødvendigt – hvis det bliver nødvendigt – vil vi derfor
skrive et brev eller udarbejde et ændringsbudget med henblik på forpligtelser såsom EU's
forpligtelser over for Kroatien eller de otte nye medlemmer af Lissabontraktaten.

For at få vedtaget et sparebudget er det klart, at vi mere end nogen sinde før skal følge
princippet om forsvarlig forvaltning og sparsommelighed, principperne om produktivitet
og effektivitet. Disse principper skal danne grundlag for stramhed, forenkling og
gennemsigtighed i budgettet. Med disse principper kan vi allerede nu bestemme, hvor der
skal være nedskæringer, ikke kun i de overslag, vi nu udarbejder, men vi ønsker også
besparelser i gennemførelsen af 2012 -budgettet.

Sådan kan vi leve op til vores ansvar. Vi vil også gerne – og her indfører vi et nyt begreb –
have et budget, der er nulbaseret, hvor hver udgift er begrundet, og hvor variable udgifter
er kendte. Når det er berettiget, kan der laves en cost-benefit-analyse for disse udgifter.

Vi vil ikke lægge hindringer i vejen for igangværende projekter, for det ville klart ikke bare
være et tilbageskridt, men faktisk snarere et tab. Her tænker jeg på projekter såsom
udvidelsen af Konrad Adenauer-bygningen og Historiehuset, som vil blive videreført under
dette stramningsbudget. Vi anfører også på dette grundlag, at de kommende budgetter bør
være flerårige, så vi kan få en overordnet planlægning fra begyndelsen, en overordnet
planlægning, der er i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme.

Janusz Lewandowski,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! God fornøjelse
med den internationale kvindedag. Jeg tilslutter mig de principper, som ordføreren, hr.
Fernandes, har anlagt på budgetstramninger, især med hensyn til EU's administrative
budgetter. Dette er efter min mening helt i overensstemmelse med den nuværende
økonomiske situation i EU.

Jeg har derfor bedt mine kolleger i Kommissionen være særligt opmærksomme på øget
administration, og vi kan love, at vores forhøjelse bliver under 1 %. Da vi jo har nogle
kontraktlige forpligtelser, betyder dette, at der bliver nedskæringer i 2012 på områderne
informationsteknologi, møder, konferencer og udgifter til tjenesterejser samt til
undersøgelser og publikationer.

Jeg har skrevet et brev til lederne af de andre institutioner, og her er deres svar. Jeg synes,
at det er den rette linje at følge for 2011 med hensyn til administrationsudgifter. Vi har
hørt fra Rådet, at de også skal være meget budgetbevidste.

Det samme princip bør anvendes for fremtidige udvidelser. Jeg synes, overslagene skal
med i budgettet, når der træffes en formel beslutning om tiltrædelsesdato i form af en
ændringsskrivelse eller et ændringsbudget. Jeg må dog minde Dem om, at administration
kun tegner sig for under 6 % af EU's budget, så det er bestemt en anstændig andel.

Med hensyn til driftsudgifter har EU's budget sin egen indre logik. Programmerne modnes
med tiden, så nu afsluttes nogle større programmer fra 2007. EU's budget handler især om
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investeringer, ikke forbrug og sociale overførsler. På den ene side skal vi være meget
restriktive med hensyn til administrationsudgifter, men på den anden skal vi forstå logikken
i den indre dynamik i EU's budgetter, for ellers laver vi en masse såkaldte "RAL" (uindfriede
forpligtelser), som er et bjerg af ubrugte midler, og det stemmer ikke overens med en
anstændig budgetprocedure.

Så nok en gang glæder jeg mig derfor over de principper, vi kan se i hr. Fernandes'
betænkning. Vi kommer til at drøfte dette den 30. marts på grundlag af retningslinjerne,
og jeg ser frem til vores møde i trilogen den 30. marts.

Monika Hohlmeier,    for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Først
vil jeg gerne udtrykke min beklagelse og skuffelse over, at hverken generalsekretæren eller
de to næstformænd med ansvar for Parlamentet er til stede. Vi forventer normalt af
Kommissionen, at de ansvarlige medlemmer er til stede. Vi bør også forvente det samme
af vores ældste repræsentant.

For det andet lidt om forvaltningen af Parlamentets bygninger. Det glæder mig, at der er
sket fremskridt med KAD-projektet i Luxembourg, at omkostningerne ser ud til at være
kommet under kontrol, og at det hele kører efter planen. Når KAD-udvidelsen er færdig,
kan personalet sidde under samme tag, og vi kan dermed øge effektiviteten og synergien.
Samtidig sænker vi de årlige udgifter, idet otte kontorer bliver lukket. Det er vigtigt, at vi
når dette mål, da vi skal bruge disse penge til andre formål, som hr. Fernandes også har
påpeget.

Jeg synes, at Huset for Europæisk Historie er et vigtigt projekt, fordi det vil tiltrække mange
besøgende, der får et meget effektivt indblik i betydningen af og målene for EU, mål og
målsætninger på baggrund af Europas historie.

For det tredje vil jeg bede om, at personale, der er ansat i Luxembourg, bliver omplaceret
til Bruxelles. Fordi de ofte er nødt til at arbejde i Bruxelles, rejser de hele tiden frem og
tilbage, hvilket også skaber problemer for medlemmerne. Dette gælder kun for et begrænset
antal underområder, og omplacering bør kun ske ud fra et hensyn til effektivitet.

For det fjerde mener jeg, at det er godt, at Parlamentet kun åbner mulighed for begrænsede
udvidelser. Det forhold, at der på andre områder kun sker begrænsede udvidelser, bør ikke
af EEAS omfattes som en grund til at foretage massive udvidelser. Jeg opfordrer alle
institutioner til at sætte tæring efter næring i disse tider med økonomiske og finansielle
problemer.

Derek Vaughan,    for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissæren.
Jeg vil også gerne takke ordføreren, ikke kun for hans betænkning, men også for hans
tilgang med at samle alle de andre sektioners budget. Han har skabt balance mellem behovet
for, at Parlamentet og andre sektioner kan fungerer ordentligt, og behovet for at holde
budgetforhøjelserne på et absolut minimum.

Især bifalder jeg hans forslag om at holde forhøjelserne i samme størrelsesorden som
inflationen. Jeg synes, at hans oprindelige forslag med 5,2 % var alt for højt. For at opnå
de begrænsede besparelser, som ordføreren og andre i Parlamentet ønsker, skal vi naturligvis
sikre, at vi også finder besparelser i budgettet. Jeg har derfor tilbudt at arbejde med
ordføreren, så vi kan finde de besparelser. Der kan f.eks. findes potentielle besparelser i
bygningspolitikken og i forbindelse med udvidelser – det sagde kommissæren også selv –
men også i de foreslåede omkostninger til et ikke-europæisk kontor, som efter min mening
er en luksus på nuværende tidspunkt, som vi ikke har råd til.
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Endelig kan jeg sige, at vi også skal samarbejde meget tæt med andre institutioner, navnlig
Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der også var meget
bekymrede for deres budget for 2012. Vi skal sikre, at de som os kan fungere ordentligt,
men samtidig også begrænser deres udgiftsforhøjelser for fremtiden. Så jeg kan sige, at
S&D-Gruppen er meget interesseret i at samarbejde med ordføreren. Vi støtter forslagene
til disse retningslinjer og ser frem til næste uge, hvor vi skal diskutere overslagene.

Formanden.   – Lige et svar til fru Hohlmeiers bemærkning. Hr. Pittella, næstformanden
med ansvar for budgettet er til stede og lytter til forhandlingen.

Alexander Alvaro,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Tak til hr. Fernandes for
denne fremragende betænkning. Hovedprincipperne for forsvarlig budgetforvaltning er
effektivitet, sparsommelighed og ansvarlig anvendelse af de finansielle ressourcer, vi får
betroet. Men der er noget, som vi hører igen og igen under alle budgetforhandlinger, og
som vi skal undgå at høre her igen, og det er grådighed og ønsket om endelig ikke at ændre
på noget. Vi er nødt til at skelne mellem grådighed og nødvendighed.

Der er ingen tvivl om, at det øgede antal stillinger, der er fastlagt i Lissabontraktaten og
nødvendige som følge af Lissabontraktaten, er noget af det, der er nødvendigt. Vi skal passe
på at skabe balance mellem stillinger i politiske grupper og udvalg og
administrationsstillinger. Som min kollega allerede har nævnt, ville det have været godt,
hvis generalsekretæren havde deltaget her for at høre, hvad vi har at sige. De nye afdelinger,
som hr. Vaughan nævnte, er ikke nødvendige i den form, hvis vi udnytter synergieffekten
godt her i Parlamentet. Vi har masser af kompetente personer i de forskellige
generaldirektorater, og jeg er sikker på, at vi kan samle dem på en effektiv måde.

Med hensyn til Historiehuset er jeg enig med fru Hohlmeier i, at det er vigtigt, at dette
projekt får en forretningsplan fra begyndelsen. Vi skal ikke betragte dette her som en slags
ønskeprogram, hvor alle får det, de ønsker. Vi skal forvalte vores ressourcer klogt på
grundlag af et fornuftigt budget.

Endelig vil jeg tilføje, at vi ikke skal begå den fejl ikke at investere i fremtiden på grund af
et misforstået ønske om at spare penge. De investeringer, vi foretaget i dag, f.eks. i
it-ressourcer, kan spare en masse penge i de kommende år, og derfor bør sparsommelighed
ikke blive et mål i sig selv. Det skal være fornuftigt og være til fordel for fremtiden.

Helga Trüpel,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. kommissær Lewandowski,
mine damer og herrer! Vi er i færd med at drøfte Parlamentets budget for 2012, og jeg vil
gerne understrege, at det for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance er vigtigt
at ramme den rette balance mellem begrænsede og berettigede forhøjelser, der især er et
resultat af de nye beføjelser og ansvar under Lissabontraktaten, og selvdisciplin og
begrænsningens kunst i tider, hvor de offentlige midler er knappe, har vi ikke for meget
af. For verden udenfor er Parlamentets budget stadig lidt lige som Parlamentets visitkort,
og det har stadig symbolsk værdi. Hvordan håndterer vi krisepolitik – nødvendigheden af
denne politik – da den påvirker os direkte?

Hr. Fernandes bruger ord som konsolidering, besparelser og tilbageholdenhed. Men vi har
indtil videre ikke hørt særlig mange reelle forslag til, hvor han agter at skære ned, og hvor
der vil blive klippet i ressourcerne. Naturligvis er det rigtigt at kræve større effektivitet i
Parlamentets administration, og jeg kan sagtens se, at der kan ske forbedringer på det punkt.

Og nu lidt om Historiehuset. I princippet synes jeg, det er en vældig god idé. Jeg mener
dog, at projektet skal have en klar forretningsplan. Hvis der er et ønske om at prioritere et
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sådant projekt – her henvender jeg mig igen direkte til hr. Fernandes – hvis ord som
selvdisciplin og konsolidering virkelig skal tages alvorligt, så skal vi også være parate til at
foreslå nedskæringer på andre områder.

Hvis prioriteringerne er en følge af politisk vilje, må andre områder pr. definition prioriteres
lavere, hvis der skal fremlægges et konsolideret budget. At tale om konsolidering uden at
komme med de relevante anbefalinger er at tale uden om spørgsmålet. Det kommer kun
til at fungere, hvis folk er parate til at sige, hvor nedskæringerne skal være, især når vi taler
om nye prioriteringer. Det er det, jeg mener, når jeg taler om Parlamentets visitkort:
begrænsede forhøjelser og tydelig tilbageholdenhed.

James Elles,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren med
denne meget harmoniske betænkning, navnlig hans bestræbelser på at konsolidere
ressourcer og lave et krisebudget.

De principper, han fastlægger – lovgivning af fremragende kvalitet, forsvarlig forvaltning,
nøjagtighed og enkelhed og omkostningsbesparende planer – bør ikke kun gælde for alle
andre institutioner end Kommissionen, men også for Kommissionens budget.

Hvis vi ser på de teknologiske punkter, som ordføreren nævner, er det ikke kun på længere
sigt, at vi skal søge efter besparelser, men også på kort sigt, hvor vi bør kunne fremsætte
forslag til omkostningsbesparende foranstaltninger.

Noget, der ligger vores gruppe meget på sinde, er sikkerhed. Vi lægger for meget vægt på
at hindre borgerne i at komme ind i institutionerne. Vi giver dem ikke nok adgangsfrihed
eller mulighed for at komme omkring. Når næstformændene kommer til dette punkt, vil
jeg foreslå, at de ser på den amerikanske Kongres, der bestemt sørger for sikkerheden for
de personer, der kommer ind i bygningen, men de tillader dem at vandre frit rundt i den.
Det er muligt takket være en professionel sikkerhedstjeneste.

Marta Andreasen,    for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Det er en skændsel, at der under
den nuværende økonomiske krise stilles forslag om en budgetforhøjelse på 5 % for
Parlamentet for 2012. Medlemmernes godtgørelse til parlamentarisk assistance blev igen
sat i vejret med 1 500 EUR om måneden så sent som i sidste uge. Der gøres ikke noget
forsøg på at håndtere det forargelige spild, der skyldes Parlamentets tre hovedsæder. Hvad
værre er, har Parlamentet nu sat gang i en ombygning til en værdi af 60 mio. EUR af en
bygning, som skal bruges til et Hus for Europæisk Historie – som om vi ikke havde museer
i Europa. Ønsker EU at omskrive historien? Og hvad med Tjenesten for EU's Optræden
Udadtil, der bl.a. kommer til at ansætte 50 tjenestemænd, som tjener 20 % mere end den
britiske premierminister, og som skal have en ny bygning, der koster 10,5 mio. EUR om
året.

På vegne af de britiske skatteydere beder jeg Dem, fru formand, om at sætte en stopper for
denne udplyndring.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Hr. Fernandes
nævner omkostningseffektivitet og konsolidering i sit udkast til budget for regnskabsåret
2012. Som repræsentanter for Europas borgere skal vi i Parlamentet kommentere dette.
Omkostningseffektivitet er af afgørende betydning.

De yderligere udgifter, der skyldes Kroatiens tiltrædelse, oprettelsen af EEAS og de tre nye
finansmyndigheder, har alle indvirkning på EU's budget. Men de nye udgifter bør ikke
nødvendigvis, ja, skal helt klart ikke, føre til budgetforhøjelser. Der kan findes potentielle
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besparelser i alle EU's institutioner, f.eks. i personale- og bygningspolitik eller i
administrationen. Jeg vil igen foreslå, at de forskellige agenturer bliver gennemgået, og at
der søges skabt en synergieffekt med de forskellige medlemsstater.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først
tillykke til hr. Fernandes med hans fremragende arbejde.

Det er ikke let at tale om institutionernes budgetter og ressourcestyring, især ikke, hvis
man forsøger at diskutere en forbedring af deres udnyttelse i sammenhæng med behovet
for økonomisk konsolidering, som medlemsstaterne og EU skal skabe i en tid, der er så
følsom som i dag. Det er netop af den grund, at jeg fuldt ud støtter hans ord om værdier
som lovgivning af fremragende kvalitet og forsvarlig økonomisk forvaltning, der er styrende
principper, som alle institutionernes aktiviteter burde være baseret på.

I krisetider, hvor vores primære mål bør være at sætte skub i europæisk økonomi, skal
institutionerne selv være et godt et eksempel. Vores fremmeste dyd skal ikke blot være
sparsommelighed, men måske snarere øget administrativ effektivitet for at sikre en fornuftig,
forbedret udnyttelse af ressourcer, hvilket vil sætte alle institutionerne i stand til at arbejde
både effektivt og målrettet, så de kan nå de vigtigste mål, som Europa har fastlagt i de
seneste år.

Og nu mere specifikt om Parlamentets budget, og her mener jeg som hr. Fernandes, at
2012-budgettet skal være en konsolidering, hvor der skal tages hensyn til, at det kan blive
et referencepunkt, snarere end til den standende debat om den fremtidige flerårige finansielle
ramme.

Jeg mener dog, at en del af ressourcerne bør bruges til at skabe de nødvendige forbedringer,
så medlemmerne kan løse deres opgaver med hjælp fra tjenester af høj kvalitet.

Jeg synes derfor, at der skal foretages besparelser i fælles tjenester, men også at der skal
gøres mere på ejendomspolitikområdet i form af at rationalisere den plads, vi allerede har
til rådighed, og indføre en mellem- og langsigtet plan, der muliggør forhåndsplanlægning
af udgifter til bygninger, så vi kan træffe beslutninger på dette område på en mere rationel,
gennemsigtig måde.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Fru formand, hr. Lewandowski, mine damer og herrer! Vi skal
naturligvis drøfte de omkostninger, vi skal undgå eller spare væk i dette budget. Jeg vil dog
opfodre Dem alle til at være lidt mere objektive i Deres automatreaktion på diskussionen
om agenturerne. Hvorfor det? For det første fordi Budgetkontroludvalget konstant diskuterer
dette og også gør opmærksom på, hvordan der kan samarbejdes mellem agenturerne, så
de kan udføre deres arbejde bedre, og også fordi vi forventer en særberetning om
agenturerne i år fra Den Europæiske Revisionsret og dermed får et mere objektivt grundlag
for noget, der lige nu er en ret uovervejet diskussion, især om spørgsmålet om agenturernes
ledelse, og hvordan vi kan skabe disse besparelser.

Når vi nu taler om besparelser, vil jeg komme ind på mit næste emne, nemlig vores
bygningspolitik. Vi kan bestemt spare ressourcer i EU's bygninger. Rent personligt tror jeg
ikke, det er nogen særlig god idé at bygge nye bygninger til Parlamentet i Bruxelles, for den
strategi er der kun fornuft i, hvis grundpriserne i Bruxelles bliver ved med at stige. Sådan
ser markedet ikke ud lige nu. Hvis boligpriserne på markedet ikke stiger, er det mere
fornuftigt at leje i stedet for at købe, især når man går en tur rundt i EU-kvarteret med
øjnene åbne, for så kan man se, hvor mange kontorer der rent faktisk er til leje i området.
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Og så kommer jeg til Huset for Europæisk Historie. Her har vi brug for større legitimitet,
for det er ikke nok, at alle initiativer til dette Historiehus hidtil kun har været baseret på
Præsidiets beslutninger og ikke har nogen demokratisk legitimitet. Det skal der laves om
på. Frem for alt skal vi vide, hvordan driftsomkostninger og de efterfølgende omkostninger
til denne institution skal dækkes.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Fru Formand! Jeg vil også gerne sige tak til hr. Fernandes
for en god betænkning, og jeg vil ikke mindst sige tak til kommissær Lewandowski for
hans brev til institutionerne om at holde igen med de administrative udgifter i år. Jeg synes,
det var et meget velanbragt brev, og det er med til at skabe den stemning, at vi synes, det
bliver nemmere at holde fast i, at der skal spares, og det mener jeg må gælde alle institutioner.
Det skal gælde Regionsrådet, det skal gælde Det Økonomiske og Sociale Udvalg, det skal
gælde Domstolen, som jo har haft stærkt voksende udgifter. Det skal gælde Revisionsretten.
Det er lidt sværere for små institutioner som Ombudsmanden og Databeskyttelseskontoret,
og det skal vi selvfølgelig tage højde for.

Jeg mener dog, at der påhviler os i Parlamentet et særligt ansvar for at vise, at vi kan holde
igen. Vi har fået nye opgaver med Lissabontraktaten, som medfører ekstra udgifter, men
det kommende år 2012 må være et konsolideringsår. Udvidelsen har vi talt om. Udvidelsen
med Kroatien vil vi optage i et ændringsbudget, og så er der mange, der har nævnt
spørgsmålet om Historiehuset. Jeg mener, det er en udmærket idé at få dette hus for
europæisk historie med som en del af vores besøgstjeneste. Mange unge mennesker kender
ikke forhistorien for EU's skabelse særlig godt, og man siger jo, at hvis man ikke kender
historien, så er man dømt til at gentage den. Jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at man
fortæller Europas nære historie, og derfor skal vi støtte dette historiske hus.

Sidst, men ikke mindst vil jeg sige, at vores udgifter jo er meget knyttet til, at vi har flere
hjemsteder, og det koster, og det skal vi gå igennem. Den største omkostning kan vi desværre
ikke gøre noget ved. Den hænger sammen med, at vi skal flytte mellem Strasbourg og
Bruxelles. Hvis Det Europæiske Råd virkelig mener, at der skal spares, så burde Europas
statsledere tage fat på den sag. Tak, fru Formand.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Fru formand! Det er klart, at hele EU og medlemsstaterne
stadig kommer til at lide under følgevirkningerne af den økonomiske og finansielle krise
i 2012. Parlamentet skal derfor tilpasse sin budgetstrategi. Vi skal søge at opnå størst mulig
budgetdisciplin og sparsommelighed. Det glæder mig, at dette også gennemstrømmer
betænkningen. Stramningspolitik må dog ikke være ensbetydende med, at udgifterne stiger
i samme takt som inflationen. Vores mål skal være at holde Parlamentets udgifter på samme
niveau som i år. Der skal gøres alt for at sikre besparelser og bedre udnyttelse af Parlamentets
eksisterende ressourcer. Det skal gælde for alle områder af Parlamentets aktivitet,
begyndende med en rationalisering af bygningsadministrationen gennem bedre udnyttelse
af informationsteknologi og hr-politik. Her er der mulighed for at spare penge, og det skal
vi tilskynde til.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I en tid med generelle
økonomiske problemer er EU-institutionernes grundlæggende opgave at føre an med et
godt eksempel.

Denne betænkning er fokuseret på at opfylde kriterier for effektivitet og forvaltning af
omkostninger og tjenesteydelser. Derfor spørger jeg mig selv, om ikke det er nødvendigt
at foretage et reelt, øjeblikkeligt tilsyn med effektiviteten af visse outsourcede aktiviteter.
Her tænker jeg især på Parlamentets informationsteknologi og den interne sikkerhed, især
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i lyset af de seneste begivenheder, som vi alle kender til, nemlig tyveriet i postkontoret i
sidste måned.

Desuden skal vi rette en kritik mod Tjenesten for EU's Optræden Udadtil. Denne tjeneste
skulle teoretisk ikke koste noget, mindske spild og forbedre effektiviteten i EU's eksterne
forbindelser, men den har vist sig ikke at opfylde dette mål, hverken politisk eller
økonomisk. Parlamentet skal være helt stringent på dette område.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Fru formand! Sidste uge spurgte flere vælgere i Flandern mig
om, hvordan det kan være, at vi som medlemmer af Parlamentet stadig får 1 500 EUR om
måneden til at ansætte flere medarbejdere i en tid med økonomiske problemer og
usikkerhed, og hvor almindelige mennesker er nødt til at spænde livremmænd ind. Men
det, vi gør lige nu, er faktisk at bruge endnu flere penge.

Vælgernes spørgsmål og bemærkninger rammer lige i centrum. Vi bør som Europæisk
Union vise et godt eksempel. Vi bør sætte næring efter tæring, og på netop dette punkt har
vi ikke andet valg end at komme til den uheldige konklusion, at hr. Fernandes med sin
betænkning ikke udnytter denne mulighed. Vi bliver med rette opfordret til at udvise ansvar
og tilbageholdenhed i budgettet. Der står endog i betragtning A, at vi skal "indføre strenge
forvaltningsprocedurer, så der kan opnås besparelser".

Tja, det er uheldigt, at det ikke specificeres i denne betænkning, nøjagtig hvor vi skal foretage
disse besparelser. De kan naturligvis foretages på temmelig mange områder – her tænker
jeg på Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og så på rejserne mellem
Bruxelles og Strasbourg, der koster 200 mio. EUR om året. Jeg opfordrer Kommissionen
og Rådet, men også Parlamentet til at få bragt orden i alle disse ting, til at se på, hvor vi kan
spare, og så lave en praktisk plan, så vi kan sætte en række forhold til debat og få gennemført
de besparelser.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Fru formand! Også jeg vil gerne takke ordføreren for en meget
harmonisk, fremragende betænkning. Alle her taler om sparsommelighed, og det er
fremragende. Vi har brug for budgetdisciplin og effektivitet, og vi skal holde os tæt til vores
vigtigste opgave og ikke gå ud over den, og det er lovgivningsarbejde.

De fleste siger, at vi skal være sparsommelige, men taler alligevel om de områder, hvor vi
ikke skal spare. Vi skal have konkrete foranstaltninger, der gør det muligt for os at spare.
Vi kan spare, hvis vi holder op med at rejse mellem tre arbejdssteder. Vi ved naturligvis,
hvor politisk vanskeligt det bliver at gennemføre dette.

Jeg vil gerne nævne noget andet, og det er begrebet sikkerhed, som hr. Elles også nævnte.
På et år har vi haft et bankrøveri, kantinen har været udsat for røveri, og det har posthuset
også. Og man har ikke engang fanget nogen. Sikkerheden er ikke meget andet end en dårlig
vittighed.

Så på et indlysende område klarer vi os elendigt, nemlig at Parlamentets medlemmer
kommer ind i bygningen, hvor der ikke er en ordentligt kontrolleret indgang. Vi skal have
en elektronisk signatur. Nu har vi lister og et kontor, hvor der arbejder en masse mennesker,
som skriver navnene ned og indfører dem i en computer. Det er spild af penge. Vi skal
spare og indføre et bedre, mere troværdigt sikkerhedssystem. Det skal vi bare gøre, men
medlemmerne bliver ved med at sige nej, og at de ikke kan lide elektroniske signaturer,
selv om vi på den måde kunne spare mange penge og få et bedre sikkerhedssystem.
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Jeg forstår ikke, hvordan dette fungerer i USA's Kongres. Alle accepterer systemet, men
her får vi bare ikke tingene gjort. Jeg håber, at vi nu kan fokusere på et område, hvor vi
virkelig kan spare penge.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Rent politisk finder jeg det meget vigtigt, at
retningslinjerne for 2012-budgettet afspejler de økonomiske og politiske omstændigheder,
som det er udarbejdet i.

I en tid, hvor medlemsstaterne tvinges til at spare, og borgerne skal klare følgerne af den
finansielle og politiske krise, kan vi ikke forvente en stor stigning i budgettet sammenlignet
med sidste år. Tværtimod skal vi finde områder, hvor vi kan spare på vores borgeres
skattepenge uden at forringe kvaliteten af vores arbejde.

Jeg mener, at der er en direkte sparekapacitet i den måde, vi tilrettelægger vores arbejde
på. Parlamentets tre hovedkvarterer og de regelmæssige ture for tusindvis af medarbejdere
og medlemmer fra Bruxelles til Strasbourg 12 gange om året er velkendte for offentligheden.
Mine damer og herrer! Et sådant spild af offentlige ressourcer er kun et udtryk for foragt
for tingenes tilstand.

Enhver tale om nedskæring af udgifter virker falsk, indtil vi holder op med at alt dette rejseri
i forbindelse med Parlamentets møder.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at
takke hr. Fernandes for at have udarbejdet dette forslag til retningslinjer for Parlamentet
og de andre institutioner. Jeg synes, at de kombinerer behovet for at spare eller rettere
nødvendigheden af at spare, som vi alle kender til i lyset af EU's nuværende økonomiske
situation, og en garanti for hensigtsmæssige betingelser for at skabe en god lovgivning.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke må glemme, at Lissabontraktaten og den kommende
udvidelse betyder, at Parlamentet får nye opgaver. Det er derfor absolut afgørende for
borgerne, at de løsninger, vi vedtager, letter Parlamentets arbejde og funktion.

Jeg vil gerne understrege, at jeg fortsat håber på et samarbejde med ordføreren, så vi kan
sikre, at udkastet til 2012-budget fra Parlamentet er et budget, der er karakteriseret af
finansiel disciplin, men også et budget, hvor der ikke kun er tænkt på dette eller de følgende
år, men som også gør det muligt at indføre moderniseringsinstrumenter, der letter
Parlamentets arbejde, og investeringer, som forhåbentlig medfører besparelser i fremtiden.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Fernandes med hans
fremragende betænkning. Også jeg mener, at 2012-budgettet skal være realistisk og tilpasset
den aktuelle økonomiske situation. Med mine mange års erfaring med at forvalte et regionalt
budget og mit medlemskab af Budgetudvalget lægger jeg særlig vægt på disciplin, når vi
skal planlægge udgifter. Jeg mener dog, at vi skal undgå falske besparelser, der kan skade
økonomien og den økonomiske konkurrenceevne. Øget beskæftigelse og skabelse af
bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet er en forudsætning for økonomisk vækst og at
komme over krisens følger. EU's budget skal fremme øget beskæftigelse. Nøglen til vækst
ligger ikke i at reducere udgifterne, men i at øge effektiviteten og skabe forbindelse mellem
europæiske midler og strategiske og målelige resultater.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke
hr. Fernandes for hans arbejde og for at fokusere på mulige besparelser i vores
administrationsudgifter. Personale- og bygningspolitikker er de to hovedområder, hvor
vores administrationsudgifter er koncentreret, hvilket tydeligt fremgår af betænkningen.
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I lyset af Kroatiens kommende tiltrædelse af EU og de fremtidige personalekrav bliver det
nødvendigt at forvalte personaleprocedurerne, især gennem mobilitet. Dette valg af
hr-politik skaber på den ene side større fleksibilitet, men på den anden kræver det øget
uddannelse af EU's medarbejdere.

Med hensyn til bygningspolitikken understreges princippet om centralisering tydeligt i
betænkningen. Den barske politik, vi anvender på budgetter – startende med
medlemsstaternes – skal på mellemlang sigt også få os til at overveje det ønskelige i at
opretholde tre hovedsæder for Parlamentet, et vanskeligt spørgsmål, indrømmet, men som
vi er nødt til at forholde os til.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg har lyttet meget
omhyggeligt til forhandlingen, og jeg kan forsikre Dem om, at Præsidiets forslag er et
eksempel på stramninger, gennemsigtighed og forsvarlig forvaltning, og jeg vil gerne især
fremhæve tre punkter.

Det første er, at den foreslåede forhøjelse ikke overstiger den gennemsnitlige inflation i
EU. For det andet deler jeg bekymringerne, og vi arbejder med en forsigtig, langsigtet
bygningspolitik af hensyn til sikkerheden og medarbejderne. Det tredje er, at forhøjelsen
på 1 500 EUR blev vedtaget i og henlagt til reserven af Budgetudvalget.

Budgetudvalget har frigivet reserven. Det er ikke penge, som går over i medlemmernes
lommer – det er vigtigt at få afklaret denne misforståelse og fejlagtige påstand – men til
assistenterne, som hjælper medlemmerne med at udføre de opgaver, de har fået pålagt
med Lissabontraktaten.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne pege på et mindre område,
hvor vi kan spare penge, og det er software. Vi betaler årligt Bill Gates enorme summer for
at bruge hans Windows-software. Han er måske en sød fyr, der giver masser af penge til
en god sag, men hvis vi brugte åbent software mere modigt her i Parlamentet, ville det være
et skridt i retning af renere, billigere og mere moderne forvaltning.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne spørge kommissær Lewandowski
om den specifikke procedure for at få adgang til eurosikkerhedsnettet, med andre ord de
penge, som de europæiske institutioner har afsat, i 2012. Vil Kommissionen stille forslag,
hvis en medlemsstat udtrykker ønske om at bruge sikkerhedsnettet? Har Parlamentet en
fuldgyldig rolle i denne fælles beslutning, og bliver dette også drøftet i denne uge i
forbindelse med udvidelsen af sikkerhedsnettet?

For det andet har jeg en kommentar til de 1 500 EUR til sekretariatsgodtgørelse. Jeg vil
bede alle medlemmer, som ikke bruger hele sekretariatsgodtgørelsen, til offentligt at fortælle,
hvor mange penge de selv sparer – for dette er jo et område, hvor der kan forekomme
misbrug. Nogle medlemmer har måske slet ikke brug for sekretariatsgodtgørelsen, fordi
de kun sjældent deltager i Parlamentets møder. I så fald bør disse midler ikke bruges op.
Kun de medlemmer, hvis arbejde er særligt hårdt, bør bruge hele deres godtgørelse. Alle
andre bør returnere pengene til skatteyderne.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Fru formand, hr. kommissær! Også jeg vil gerne begynde med
at lykønske hr. Fernandes med en fremragende betænkning. Jeg er dog enig med de
medlemmer, der har sagt, at besparelser er en nødvendighed, især budgetbesparelser.

Det er et faktum, at EU's budget er skrumpet ind i de sidste årtier. Hvis vi ser på det BNP,
vi har genereret i EU, er det faldet konstant. For nylig sagde kommissæren, at EU, da de
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finansielle overslag blev indført, havde et bruttonationalprodukt på omtrent 1,3 %. Det
tal er i dag ikke engang 1,12 %. Men samtidig har der været en betydelig forhøjelse af de
nationale europæiske budgetter.

I løbet af de sidste ti år er Det Forenede Kongeriges angiveligt beskedne budget steget med
100 %, dvs. 2½ gange mere end EU's budget. Jeg vil derfor bede kommissæren fortælle,
om det er sandsynligt, at han vil få problemer med at gennemføre det næste budget i 2012
på grund af denne faktiske reduktion af EU's budget sammenlignet med medlemsstaternes
nationale budgetter.

José Manuel Fernandes,    ordfører. – (PT) Fru formand! Jeg vil gerne takke mine kolleger
for deres bidrag. Jeg vil også nævne, at vores mål på nuværende tidspunkt var
retningslinjerne. Men vi er allerede kommet længere end retningslinjerne og har fastsat et
specifikt mål: Vi ønsker en neutral forhøjelse, hvilket betyder, at 2012-budgettet ikke vil
stige til over inflationen.

Jeg ved godt, at vi har fået nye beføjelser. Jeg ved godt, at vi har brug for ressourcer til disse
beføjelser, men skal efterleve principperne om forsvarlig forvaltning og foretage besparelser
i henhold til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Disse principper vil ikke blive brugt til blinde besparelser, dvs. besparelser, som vil medføre
omkostninger i fremtiden. Vi laver besparelser, som ikke udgør en risiko for vores mål,
nemlig at lave lovgivning af fremragende kvalitet.

Jeg vil også kalde dette budget for et budget, der forener: Det forener de aktuelle behov,
behovene i en krisetid, og de behov, som disse tider pålægger institutionerne, og som disse
skal reagere effektivt på med de krav, som befolkningen har, det, den ønsker, det, den
europæiske offentlighed ønsker.

Lige et punkt, hvor der stadig hersker forvirring. Der var ikke nogen forhøjelse i budgettet
for medlemmerne, og der kommer ikke nogen forhøjelse til næste år. Det beløb, som alle
nævner, og som ikke gjaldt medlemmerne, men vedrører muligheden af at ansætte endnu
en assistent – blev allerede fastsat i 2010, og rent budgetmæssigt er der ikke sket ændringer,
der er ikke sket en forhøjelse af budgettet i 2011.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted kl. 11.30 onsdag den 9. marts 2011.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Nessa Childers (S&D),    skriftlig. – (EN) Som valgte repræsentanter er alle her i Parlamentet
bekendt med de mange ofre, som vores vælgere og nationale regeringer har været nødt til
at gøre i de sidste tre år. Uddannelse, sundhed, transport og andre vigtige tjenesteydelser
– på alle områder er der skåret kraftigt ned i hele EU. Det er vigtigt, at Parlamentet har de
nødvendige budgetmidler til at udføre de opgaver, som det har fået pålagt af den europæiske
befolkning. Men det er også nødvendigt, at medlemmerne repræsenterer de samme
europæere ved at sikre, at pengene ikke bruges på en useriøs måde, at der ikke foretages
unødvendige prisstigninger, og at der findes værdier i et marked, hvor leverandører og
erhvervsfolk kæmper for hver eneste euro. Jeg er sikker på, at både mine kolleger her i
Parlamentet og de, der arbejder i de europæiske institutioner vil tage hensyn til disse
principper i de kommende år.
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7. Fattigdom blandt kvinder – Ligestilling mellem mænd og kvinder – 2010
(forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er dagens emne, forhandling under ét om
følgende betænkninger om kvinder i Den Europæiske Union:

– betænkning af Nedelcheva for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om
ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union – 2010 (2010/2138(INI))
(Α7-0029/2011) og

– betænkning af Plumb for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om fattigdom
blandt kvinder i Den Europæiske Union (2010/2162(INI)) (A7-0031/2011).

Mariya Nedelcheva,    ordfører. – (FR) Fru formand, fru Reding, mine damer og herrer! Jeg
er født i 1979, dengang de europæiske borgere for første gang skulle vælge deres
repræsentant til Parlamentet direkte. Jeg er stolt over, at det i det samme år for første gang
nogen sinde var en kvinde, Simone Veil, en ihærdig forkæmper for kvinders rettigheder,
der overtog formandsposten i Parlamentet.

I dag er jeg en blandt de 35 % kvinder, der sidder her i Parlamentet. Aldrig før har dette tal
været så højt. Hvem kan vi takke for det? Det kan vi takke alle de kvinder, som havde
intelligens, styrke og mod nok til at stå sammen og kræve stemmeret, ret til arbejde og til
at uddanne sig. Det kan vi takke de kvinder, der helt enkelt ønskede respekt for deres
værdighed og deres rettigheder. Vi har nu i 100 år bekæmpet urimelig, grundløs
diskrimination. Der er bestemt gjort store fremskridt, men bekæmpelse af ulighed mellem
kønnene er noget, der skal ske hver dag, og vi har stadig lang vej igen.

EU er altid gået forrest, når det drejer sig om lighed mellem kønnene. Jeg synes, at
Parlamentet skal sikre, at vi bliver ved med at gå forrest for denne bevægelse, også når det
handler om de mest følsomme områder.

Den aktuelle økonomiske krise har konfronteret os med vores egen inkonsekvens. Som
jeg understreger i min betænkning, rammes kvinder hårdere af krisens virkninger, og de
rammes i længere tid end mænd. Men som jeg også påpeger, skal vi holde op med at have
ondt af os selv, vi skal komme i gang og finde nogle løsninger! Vi skal udnytte denne
mulighed til at ændre vores tankesæt og komme videre.

Nu er det vigtigt at understrege den rolle, som skolerne spiller i bekæmpelsen af
kønsstereotyper. Ved at skabe bredere muligheder i undervisning, erhvervsuddannelse og
beskæftigelse kan vi forbedre kvinders adgang til højere ansvarsniveauer. Tiden er også
inde til at udligne den vedvarende lønforskel mellem mænd og kvinder, og jeg mener også,
at vi skal komme op i gear, når vi ser på sammensætningen af bestyrelser i børsnoterede
selskaber. Kun 3 % af medlemmerne af disse bestyrelser er kvinder. Det er uacceptabelt.
Nu er tiden inde til at presse speederen i bund. Hvad sker der, hvis de store selskaber sætter
foden på bremsen trods vores indsats? Jamen, så vil vi desværre være nødt til at indføre
flere kvoter og bindende mål. Jeg taler kun modstræbende om kvoter, for i princippet er
jeg ikke for kvoter. Men hvis guleroden ikke virker, tja, så er det eneste alternativ stokken.
Det kan ikke benægtes, at kvinders tilstedeværelse på arbejdsmarkedet kun kan gavne den
økonomiske vækst.

Den europæiske genopretningsplan få større chance for succes, hvis kønspolitikker bliver
en integrerende del af den. Konkrete forslag til en bedre ligevægt mellem arbejde og familieliv
skal vise, at vores ambitioner kan være mere end bare dømme, for det er det, der forventes
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af os. Det er alt sammen vældig godt at være styret af værdier og idealer, men vi skal også
være pragmatiske og effektive i vores arbejde.

Endelig vil jeg gerne sige en sidste ting. Det glædede mig at høre, at Kommissionen til
foråret vil fremsætte forslag til bekæmpelse af vold imod kvinder. Vold er en svøbe imod
kvinder, som i alle dens former skal bekæmpes med alle kræfter. Tak til kommissæren for
at være så proaktiv på dette område.

Jeg er ikke pessimist. Så jeg vil gerne slutte med lidt positive ord, hvis jeg må. I dag,
hundredårsdagen for den internationale kvindedag, bør vi mindes det mod, den styrke og
den overbevisning, som udvises af kvinder i Tunesien, Libyen, Egypten og utallige andre
kvinder i deres forsvar for menneskerettigheder.

Frihedens vinde blæser over Nordafrika og bør bortvejre de sidste rester af autoritære
holdninger, fattigdom og social udelukkelse, så kvinderne i disse lande bliver socialt, politisk
og økonomisk sidestillet med mænd, samtidig med at deres kultur og traditioner respekteres.
Det er også vores, Parlamentets, rolle at hædre disse kvinder, opmuntre dem og støtte dem
i deres desperate kamp for demokrati og menneskerettigheder. Og læg venligst mærke til,
at jeg her bruger ordet menneskerettigheder i dets fuldeste betydning!

Rovana Plumb,    ordfører. – (EN) Fru formand! Først vil jeg lykønske alle kvinder med
denne vigtige dato, den 8. marts, den dag, der markerer den internationale kvindedags
hundredår, dvs. 100 års kamp for kvinders rettigheder.

Jeg vil gerne takke alle mine kolleger, skyggeordførerne og medlemmerne af sekretariatet
for deres bidrag til denne betænkning.

Min betænkning handler om noget, der både er generelt og utrolig konkret, for så vidt
angår følgerne af det, nemlig fattigdom blandt kvinder. 85 mio. europæere lever under
fattigdomsgrænsen, og 17 % af alle kvinder i EU er klassificeret som fattige kvinder. Det er
fakta. Den økonomiske, finansielle og sociale krise rammer os alle, men den rammer især
kvinder på arbejdsmarkedet og i deres personlige liv, da flere kvinder end mænd har usikre
job, i højere grad risikerer at blive fyret og ikke i så høj grad er omfattet af social sikkerhed.

Sådan ser situationen ud. Hvad kan vi gøre? Kvinder forventer af os, at vi stiller konkrete
forslag, kommer med konkrete foranstaltninger. Det er den 8. marts, og jeg vil forsøge at
opsummere min betænkning i otte punkter.

Først og fremmest opfordrer vi medlemsstaterne til at tage hensyn til kønsaspektet i deres
genopretningsplaner ved at fremme og øge kvinders beskæftigelse og vedtage
særforanstaltninger samt tilpasse budgetterne for at sikre adgang til den offentlige sektors
midler for både at styrke produktionskapaciteten og opfylde kvinders sociale og miljømæssig
behov.

For det andet opfordrer vi Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de relevante
foranstaltninger for at fjerne kønsbestemt ulighed i beskæftigelsen som led i Europa 2020.
Jeg tilskynder kraftigt til at fastlægge som målsætning at reducere de kønsbestemte
lønforskelle med 1 % om året, så vi opnår en reduktion heraf på 10 % i 2020. Jeg
understreger også behovet for positiv handling for at styrke kvinders repræsentation i
beslutningstagende poster i politiske, økonomiske og erhvervsmæssige organer.

Det tredje emne vedrører balancen mellem privatliv og arbejdsliv. Jeg opfordrer Rådet og
medlemsstaterne til at forny og opfylde deres forpligtelser vedrørende Barcelonamålene
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med henblik på tilgængelig, prisbillig børnepasning af høj kvalitet og at udvikle nye mål
for pasning af omsorgskrævende personer.

For det fjerde opfordrer vi Kommissionen og medlemsstaterne til at tilpasse deres
sundhedspolitikker og bekæmpe og forebygge praksis, der skader kvinders sundhed og
skaber social udelukkelse og fattigdom.

For det femte opfordrer vi medlemsstaterne til at vedtage de nødvendige foranstaltninger
for at skabe bedre muligheder for kvinder i uddannelsessystemet og samtidig bekæmpe
stereotyper og fjerne traditionelle rollemodeller i skolernes læsestof.

Vores sjette punkt er, at der er en direkte forbindelse mellem familiers sociale forhold og
børns vækst. Derfor opfordrer vi Kommissionen og Rådet til at udvikle og gennemføre en
strategi for at halvere børns fattigdom inden 2012.

For det syvende må vi ikke glemme vold mod kvinder. Den har stigende betydning for
risikoen for marginalisering, fattigdom og social udelukkelse. Jeg opfordrer Kommissionen
til at indføre et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder.

For det ottende vil vi understrege betydningen af strukturfondene og især Den Europæiske
Socialfond som nøgleværktøjer til at bistå medlemsstaterne med at bekæmpe fattigdom
og social udelukkelse. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det. Vi har magten. Vi har styrken og
intelligensen til at håndtere dette vigtige emne på europæisk niveau og i alle
medlemsstaterne.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det er dejligt, at
Parlamentet på denne hundredårsdag for den internationale kvindedag har en kvinde som
formand. Det er meget symbolsk, og det er også meget symbolsk, at vi på denne dag kan
drøfte disse meget vigtige spørgsmål takket være ordføreren Mariya Nedelcheva, der viser
stor støtte til Kommissionens arbejde for lighed mellem kønnene og fokuserer på vigtige
områder, som Kommissionen har fremhævet og fortsat vil fremhæve.

Et hundrede år med kamp, og vi kan stadig ikke se enden af tunnelen. Det er jeg ked af, for
jeg håber altid, at vi kan indstille den årlige fejring af kvinders kamp, men så længe vi ikke
har nået målet, kan vi ikke gøre det, og vi har endnu ikke nået målet. Parlamentets
betænkning viser meget klart, hvor store forskellene er. Der er forskelle med hensyn til
fattigdom. Vi har også drøftet den anden betænkning om dette spørgsmål. På
fattigdomsområdet fører kvinder, så der er sådan set ikke tale om en kløft som sådan, men
hvad gør vi – det vil min kollega Lászlo Andor svare på – for at få kvinder ud af
fattigdomsfælden?

Det andet element er kvinder i arbejdsverdenen. Der er stadig problemer med balancen
mellem familie- og arbejdsliv. Der er problemet med lønforskelle, hvor kvinder stadig
tjener 17 % mindre gennemsnitligt end mænd – og De så måske, at vi den 5. marts afholdt
den europæiske dag for lønforskelle mellem kønnene, hvor vi målte, hvor meget længere
en kvinde skal arbejde for at nå op på samme lønniveau. Sagen er, at vi rent faktisk ikke
ville blive betalt før den 5. marts. Vi var nødt til at arbejde til den dato uden at få penge for
det. Først den 5. marts ville vi begynde at blive betalt. Jeg håber, at dagen for lønforskelle
mellem kønnene en dag kan blive fejret den 1. januar, for det vil betyde, at der endelig er
ligeløn.

Kommissionens politiske engagement er beskrevet i vores nye strategi. De temaer, der er
nævnt i vores strategi for lighed mellem kønnene, er de samme, som ordføreren har nævnt:
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økonomisk uafhængighed for kvinder, lønforskelle på grund af køn, vold mod kvinder og
fremme af lighed mellem kønnene i eksterne aktiviteter.

For at begynde med de eksterne aktiviteter så De måske Cathy Ashton og mig den 8. marts,
hvor vi talte for kvinder uden for Europa og udtrykte beundring for alle disse kvinders mod
– de kæmper for at overleve, de kæmper for at få indført demokrati. Vi skal gøre det klart,
at vi står bag dem. Vi talte om alle disse omvæltninger, vi talte om krig og om folkedrab,
som desværre stadig sker, De ved alle, at disse kvinder står forrest i kampen. Kvinder og
børn er de mest sårbare i vores samfund, men også i samfundene uden for EU, og derfor
arbejder Kommissionen for at strømline sine forskellige politiske initiativer om vold mod
kvinder og skabe synergi mellem områder med fælles målsætninger.

Så det er dér, vi er i udviklingen af en sammenhængende politik for at håndtere dette enorme
problem: konkrete handlinger på områder, hvor der er et klart retsgrundlag for at sikre
effektivitet, og her vil jeg fremlægge en pakke for ofres rettigheder i maj i år, hvor jeg
naturligvis sætter lovgivning, der skal hjælpe kvinder og børn, meget højt på dagsordenen.

Jeg skulle måske slutte med et emne, der har stået højt på dagsordenen i det sidste par dage.
De ved, at jeg den 1. marts samlede CEO'er fra store europæiske børsnoterede selskaber
omkring et bord for at fortælle dem, at vi ikke længere kan acceptere, at 90 % af alle
bestyrelsesmedlemmer er mænd – for det er sådan, virkeligheden ser ud. Kun et ud af hver
ti medlemmer er en kvinde, og det betyder i praksis en kvote for mænd på 90 %. Det er
noget, der skal ændres på, især fordi al økonomisk dokumentation og forskning i økonomi
meget klart viser, at selskaber med en afbalanceret beslutningsstruktur har større udbytte
af investeringer og større overskud end selskaber, hvor der kun er mænd med i
beslutningsstrukturerne.

Så kvinder kan betale sig. Det er i den økonomiske udviklings interesse, at kvinder får mere
ansvar. Her har jeg offentligt udfordret børsnoterede selskaber i Europa til underskrive et
løfte om at få kvinder med i bestyrelsen inden marts 2012. De skal love at udskifte afgående
herrer fra bestyrelsen med kvalificerede kvinder. Og dem er der så mange af, at det ikke
skulle blive svært at finde. Vi vil se på, iagttage, analysere og vurdere, hvad der sker fra nu
og til 8. marts næste år, og hvis der ikke sker ændringer, er jeg parat til at gribe ind på
EU-plan for at rette op på den kønsmæssige ubalance i selskabernes bestyrelser.

(Bifald)

Formanden.   – Tak, fru næstformand, det, De sagde, var meget symbolsk og indholdsrigt.
Og for nu at sikre en afbalanceret repræsentation vil jeg give ordet til hr. kommissær Andor.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Dette er en spændende dag
at fejre, og det er et stort ansvar at deltage i denne diskussion.

Først vil jeg takke ordførerne fra hhv. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender for deres betænkning. Betænkningen
kommer på det rette tidspunkt, fordi dette emne længe har været på dagsordenen, men
det er blevet mere presserende på grund af følgerne af den finansielle og økonomiske krise
for sårbare grupper i samfundet.

Lad mig fremhæve nogle af de centrale elementer i min beskæftigelses- og socialpolitik,
som efter min mening vil forbedre mulighederne og forholdene for kvinder. Der findes
bestemt hasteforanstaltninger, som medlemsstaterne selv skal træffe på disse områder. De
skal f.eks. begrænse opsplitningen på arbejdsmarkedet ved at skabe balance i lovgivningen
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om beskyttelse på arbejdsmarkedet mellem fastansatte og ansatte med tidsbegrænsede,
usikre kontrakter, som ofte er kvinder.

De skal også skabe en bedre balance mellem arbejds- og privat- eller familieliv og fjerne
andre demotiverende faktorer for den sekundære forsørger for at komme ud på
arbejdsmarkedet – og det er igen oftest kvinder.

Det er vigtigt at øge beskæftigelsen i EU, og hovedudfordringen på dette område er at få
alle arbejdstagere, både mænd og kvinder, ud på arbejdsmarkedet. Her mener jeg, at Den
Europæiske Socialfond skal forbedres og bruges mere konsekvent i fremtiden til at støtte
efterspørgselsorienterede politikker og dermed skabe nye muligheder for kvinder, især
kvinder, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter barsel.

Det er en kilde til stor bekymring for Kommissionen, at over 80 mio. mennesker risikerer
fattigdom i vore dages EU. Medlemsstaterne har hovedansvaret for at bekæmpe fattigdom,
men EU har også en rolle at spille. Det er, hvad omkring tre fjerdedele – 74 % – af vores
medborgere mener ifølge Eurobarometer-undersøgelserne.

Flagskibsinitiativet, den europæiske platform imod fattigdom og social udelukkelse, omfatter
forslag til praktiske foranstaltninger for at nå det talsatte mål for reduktion af fattigdom.
Platformens fokus er øget vægt på aktiv inddragelse af de personer, der er længst væk fra
arbejdsmarkedet. Som jeg allerede har påpeget, er kvinder en vigtig komponent i denne
kategori. I 2012 vil Kommissionen fremlægge en meddelelse med en dybtgående vurdering
af gennemførelsen af strategier for aktiv inddragelse på nationalt niveau.

Jeg sagde, at over 80 mio. mennesker risikerer at leve i fattigdom i vore dages EU. Endnu
mere bekymrende er det, at 20 mio. af dem er børn, og dette tal er ikke blevet bedre i tidens
løb. At hjælpe med at få disse børn ud af fattigdommen er også ensbetydende med at hjælpe
deres forældre ud af den og især enlige forældre, hvilket oftest er kvinder. Det kræver en
multidimensionel tilgang, som omfatter beskæftigelsespolitikker, der skal hjælpe forældrene
til at få arbejde, indførelse af skattelempelsessystemer og tilbud om centrale ydelser såsom
bolig, børnepasningsmulighed, undervisning af god kvalitet og beskyttelse af børns
rettigheder. Som det fremgår af platformen, agter Kommissionen at fremsætte en henstilling
i 2012 om børn og fattigdom. Her beskriver vi fælles principper og værktøjer til sikring
af effektiv overvågning for at bekæmpe og forebygge fattigdom tidligt i livet.

Tilbud om finansiering af disse udfordringer er også afgørende. Næsten en tredjedel af Den
Europæiske Socialfonds tildeling på 21,7 mia. EUR til den nuværende
programmeringsperiode går til foranstaltninger, som skal forbedre adgangen til
beskæftigelse. Næsten 3 mia. EUR – 2,77 for at være nøjagtig – af denne tildeling går til
støtte til selvstændig beskæftigelse og virksomhedsopstart, og modtagerne er meget ofte
kvinder.

Desuden har vi for nylig oprettet den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress for
at støtte jobskabelse og selvbeskæftigelse. Under denne facilitet ydes der lån til personer,
som har mistet arbejdet og ønsker at starte eller udvikle deres egne små virksomheder.
Vægten ligger her især på kvinder og unge. Der er afsat et budget på 100 mio. EUR for fire
år, men det kan hæves til over 500 mio. EUR i det fælles initiativ med de internationale
finansielle institutioner.

I løbet af de sidste ti år har EU's samarbejde under den åbne koordinationsmetode for social
inddragelse og social beskyttelse været med til at øge kendskabet og fremme kampen imod
fattigdom og social udelukkelse. Den europæiske platform imod fattigdom og social
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udelukkelse fastlægger rammerne for at reducere fattigdom over en bred vifte af politiske
områder. Lad os gøre vores yderste for at nå dette mål.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

Nadja Hirsch,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. –
(DE) Fru formand! Som ordfører for udtalelsen om betænkningen om ligestilling har jeg
koncentreret mig om arbejdsmarkedet. Desværre er lønforskellen stadig 17 %, og kvinder
er stadig ikke altid repræsenteret i ledelse og bestyrelser. Her er der et presserende behov
for indgreb.

Vi har ikke længere råd til at spilde kvinders potentiale i samfundet, uanset deres alder. Vi
har et godt uddannelsesniveau, og staten investerer i disse unge kvinder og mødre. Vi er
nødt til at gøre fremskridt her og kræve, at virksomhederne langt om længe får omsat deres
fine ord til handling. Derfor glæder det mig, at selskaberne faktisk tager skridt til at indføre
en frivillig kvoteordning.

På den anden side må man ikke i en betænkning om ligestilling glemme, at mænd også
stilles ugunstigt i visse henseender. Drenge får f.eks. ikke altid mulighed for at udvikle sig
i skolen. Der er underskud inden for husarbejde og børnepasning, og her kan mænd også
blive mere aktive. Det er en opgave, vi alle skal være med til at løse. Vi skal alle uanset køn
have mulighed for at finde vores niche og leve vores liv, som vi har lyst til.

Gabriele Zimmer,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.
– (DE) Fru formand! For hundrede år siden krævede kvinder stemmeret og ret til at opstille
til valg, og i dag demonstrerer vi stadig for ligestilling for kvinder på mange områder, især
med hensyn til karrieremuligheder, men også i relation til arbejdsløn og sociale rettigheder,
navnlig i alderdommen. Dette eksemplificeres ikke kun af lønforskellen mellem mænd og
kvinder.

Trods kvinders øgede deltagelse i arbejdsmarkedet, viser statistikken fra alle
27 EU-medlemsstater viser, at kvinder er i større risiko for at blive fattige end mænd. Der
er mange grunde til, at fattigdom er et kvindespørgsmål. Jeg kan kun komme ind på et par
af dem her på grund af tidnød. Det øgede antal usikre stillinger diskriminerer kvinder på
mange måder. Over 30 % af alle kvinder har deltidsarbejde, mens det kun er 7,4 % af alle
mænd. Undersøgelser viser, at selv i deltidsstillinger får kvinder stadig betydelig mindre
end mænd for samme arbejdstid og samme arbejde. Det mindsker mulighederne for at
komme ordentligt ind på arbejdsmarkedet og få en karriere. Pensionsrettighederne bliver
dårligere, så fattigdom er forprogrammeret, især for dem, der vælger et liv som selvstændig
og enlig. Men vi mener, at man kan skabe et liv uden fattigdom med politiske midler ved
at udvikle socialsikringssystemer, der skal sikre pensioner og mindstelønsniveauer over
fattigdomstærsklen og generelt sænke arbejdstiden.

Vi ønsker ikke at vente hundrede år mere på, at kvinder får en selvindlysende ret til at
tilrettelægge deres liv uafhængigt af mænds beslutninger, og selv om de har børn.

Barbara Matera,    for PPE-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I dag fejrer
vi hundredårsdagen for den internationale kvindedag, og vi stemmer om to betænkninger,
der handler om områder, hvor kvinder marginaliseres og udelukkes fra samfundet.
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Kvinder er traditionelt mere udsat for fattigdom, især enlige mødre og kvinder over 65.
Blandt de fem målsætninger, som Kommissionen har foreslået i EU 2020-strategien, er
kamp imod fattigdom, som gør fru Plumbs betænkning ekstremt relevant, især i henseende
til kønspolitikker i kølvandet på den økonomiske og finansielle krise.

De enkelte kvinders sårbarhed udsætter dem for risiko for fattigdom, social udelukkelse
og dermed isolation. Det påhviler den institution, vi repræsenterer, at udarbejde konkrete
strategier og programmer. Jeg lykønsker også fru Nedelcheva med en god betænkning, der
fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder i Den Europæiske Union. Kvinders
repræsentation i den offentlige og den private sektor er meget lav sammenlignet med
mænds. I finanssektoren er antallet endnu mindre positivt: kvinder tegner sig kun for 10 %
af bestyrelsesmedlemmerne i de største europæiske børsnoterede selskaber og 3 % af disse
bestyrelsers formænd.

Jeg støtter derfor indførelsen af kvoter, der skal øge kvinders deltagelse i den offentlige og
private sektor og især i uddannelserne. Dette skal vi støtte, fordi det spiller en vigtig rolle
i at hindre, at lærere leder deres elever over i faglige sektorer efter kønsmæssige stereotyper.

Til sidst vil jeg komme med et citat af en af de første amerikanske kvindelige borgmestre,
der sagde: "Uanset hvad kvinder gør, skal de gøre det dobbelt så godt som mænd for at
blive betragtet som halvt så gode som dem". Tillad mig her til sidst at sige, at det heldigvis
ikke er så svært for os kvinder.

Vilija Blinkevičiūtė,    for S&D-Gruppen. – (LT) Fru formand! I dag, hvor vi her i Parlamentet
fejrer hundredårsdagen for den internationale kvindedag, ligger vores fokus på ligestilling
og bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder. For over hundrede år siden kæmpede kvinder
for retten til at arbejde, og nu skal de kæmpe for at få lige løn for lige arbejde. Vi gør
fremskridt, men det sker kun langsomt på ligestillingsområdet. Diskriminationen trives
stadig godt på arbejdspladserne, arbejdsmarkedet er dybt opsplittet efter køn, der er stadig
lønforskelle, der er stadig mangel på kvinder i stillinger med beslutningsansvar og i politik
og ikke støtte nok til barselsperioder og enlige mødre. I Parlamentets betænkning om
ligestilling mellem mænd og kvinder slår vi fast, at det er vigtigt at styrke princippet om
ligestilling i familie og samfund, stoppe vold imod kvinder og handel med kvinder, sikre
barselsorlov, skabe gode muligheder for at anvende børnepasningsmuligheder, mindske
antallet af fattige kvinder og vurdere kvinders bidrag til udviklingen af familie, samfund
og økonomi. For at nå disse mål skal Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne
arbejde sammen, og på denne historiske dag vil jeg gerne sende en hilsen til alle kvinder
og opfordre dem til at fortsætte kampen for deres rettigheder og lige muligheder.

Antonyia Parvanova,    for ALDE-Gruppen. – (EN) Fru formand! Først vil jeg lykønske
mine kolleger med deres frugtbare arbejde i årenes løb, som jeg opsummerer i min
betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder og om det vigtige emne for fru Plumbs
betænkning, nemlig fattigdom blandt kvinder.

Her, hvor vi fejrer hundredårsdagen for den internationale kvindedag, er det vigtigt, at
Parlamentet gør status over, hvor langt vi har igen for at sikre ligestilling i hele EU og
indarbejde det i alle sektorer og områder.

Lad os begynde med beskæftigelsessektoren og lønforskellene mellem mænd og kvinder.
Hvor længe skal vi sidde og se på statistikker, der viser uligheden, hvor kvinder får op til
34 % mindre end mænd i nogle EU-medlemsstater? Vi skal kræve foranstaltninger –
lovgivning om nødvendigt – for at opnå konkrete resultater i praksis og ikke kun på papiret.
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Kvinders placering på det europæiske arbejdsmarked og de mange hindringer, de støder
på på grund af diskrimination, forstærker dette stigende fænomen, fattige kvinder. Alt for
mange kvinder befinder sig i en situation med relativ økonomisk usikkerhed og
afhængighed. De er ofte koncentrerede i deltidsjob og vikarjob, som er mindre godt betalt,
eller i lavere stillinger.

Fattigdom skaber handel med kvinder, skaber vold og mere generelt udnyttelse af enhver
art. Vi ved også, at kvinder, der er ofre for vold, på grund af fattigdom foretrækker ikke at
gøre noget for at beskytte sig selv, fordi de mangler finansiel sikkerhed.

På denne symbolske dag, fru Reding, ser vi frem til EU's strategi for bekæmpelse af vold
imod kvinder, som De jo allerede har lovet os.

Marije Cornelissen,    for Verts/ALE-Gruppen. – (NL) Fru formand! Den 8. marts 201 er
hundredårsdagen for den internationale kvindedag. Så nu skal vi fejre alt det, vi har opnået,
såsom stemmeret for kvinder, retten til ligestilling og reproduktionsrettigheder, i det
mindste i de mere civiliserede lande. Men det er også en dag, hvor vi er triste over, at det
hele ikke er, som det burde være. I EU er kvinder stadig alvorligt underrepræsenterede i
beslutningsprocessen, pasningsansvaret påhviler næsten udelukkende kvinder, og der er
stadig store lønforskelle mellem mænd og kvinder, også uden for EU, hvor kvinder i nogle
lande ikke engang har stemmeret endnu.

Hundredårsdagen for den internationale kvindedag kræver også en historisk sammenligning.
Det første virkelig vigtige skridt for kvinder på arbejdsmarkedet blev taget under de to
verdenskrige, især under Anden Verdenskrig. Der var simpelthen for få mænd til at arbejde
i fabrikker og på kontorer. Arbejdsgiverne havde ikke længere noget valg, og kvinderne
kom i store mængder ud på arbejdsmarkedet. Nu lever vi igen i sådan en tid. Denne gang
heldigvis ikke på grund af krig, men på grund af en aldrende befolkning. Om 5-10 år er
der simpelthen for få mænd til at udfylde de ledige stillinger på forskellige niveauer.
Arbejdsgiverne er nødt til at tiltrække og holde på kvinder. Den aldrende befolkning kan
være en ideel mulighed for at skabe ligestilling.

Det er op til os som europæiske politikere, og det er op til vores kolleger i de nationale
parlamenter at tilskynde til denne udvikling ved at tilbyde barselsorlov af god kvalitet til
mødre og forældreorlov af god kvalitet til fædre, ved at tilbyde nok og prismæssigt
overkommelige børnepasningsmuligheder, ved at give ret til fleksible arbejdstider og
deltidsarbejde med gode sociale rettigheder, ved at indføre kvoter for kvinders inddragelse
i virksomhedernes bestyrelser og i politik eller fremsætte troværdige trusler om det. Sammen
kan vi sikre, at der ikke går hundrede år mere, før mænd og kvinder har samme rettigheder
og samme muligheder på alle områder.

Andrea Češková,    for ECR-Gruppen. – (CS) Fru formand! Jeg er skyggeordfører for
betænkningen om fattigdom blandt kvinder i Europa, så jeg vil fokusere på denne
betænkning. Betænkningen behandler en lang række områder og giver en god beskrivelse
af kvinders situation i EU. Det glæder mig, at det mange steder i betænkningen understreges,
at der er behov for fleksible arbejdsformer, og her tænker jeg både på fast arbejde og
deltidsarbejde, for efter min mening skal især enlige mødre og generelt familier med små
børn have adgang til den brede vifte af muligheder, der findes på arbejdsmarkedet, så de
kan kombinere arbejdsliv og familieliv. Samtidig glæder jeg mig naturligvis over og støtter
den opmærksomhed, der nu rettes mod den stadig store lønforskel mellem kvinder og
mænd. Og nu kort lidt om, at der i betænkningen også behandles nogle spørgsmål, som
vi har svært ved at støtte. Det er f.eks. opfordringen til et europæisk charter om kvinders
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rettigheder og henvisningen i betænkningen til barselsorlov, der, som vi ved, ikke er
accepteret af medlemsstaterne. I den ånd har vi støttet nogle af ændringsforslagene. Jeg vil
gerne takke ordføreren, da dette er en virkelig god og omfattende betænkning.

Eva-Britt Svensson,    for GUE/NGL-Gruppen. – (SV) Fru formand! Hundrede års kamp
for ligestilling – jeg synes, at det er vigtigt i dag også at tænke på pionererne, som startede
kampen for ligestilling for hundrede år siden, og som banede vejen for de fremskridt, som
jo trods alt er gjort. Jeg vil gene takke alle mine kolleger, alle ngo'erne – alle, der fortsætter
kampen for lighed. Vi skal drøfte situationen for kvinder i EU, men jeg synes, det er vigtigt,
at vi i dag også viser vores solidaritet med de kvinder, der lige nu, i gader og stræder, viser
enormt mod ved at deltage i kampen for demokrati og retfærdighed i andre lande. Jeg
synes, at vi også bør ære disse kvinder i dag.

De betænkninger, vi drøfter, synliggør uligheden på arbejdsmarkedet, hvor kvinder har
usikre job og lider under en lønforskel på gennemsnitligt 17 %. Kun 6 ud af 10 kvinder i
Europa deltager i arbejdsmarkedet, og når de har et job, er det ofte et usikkert deltidsjob,
der ikke giver dem en anstændig løn. Det er der ikke noget mærkeligt i, for der er store
kræfter på spil imod øget børnepasning og andre forudsætninger for, at kvinder kan arbejde.

Lige muligheder på arbejdsmarkedet betyder, at vi skal have vedtaget direktivet om
barselsorlov, som forhåbentlig også kommer til at omfatte forældreorlov. Jeg håber, at vi
snart kan diskutere forældreforsikring, hvor mænd og kvinder påtager sig samme ansvar
for at forsørge familien, men også for at passe børnene. Hvis kvinder i EU arbejdede lige
så meget som mænd, ville velfærden stige med over en fjerdedel. Vi har ikke råd til at klare
os uden kvinder på arbejdsmarkedet.

Vi skal have kvoter. Jeg tror, at kvoter er et nødvendigt instrument i et samfund, hvor kun
3 % af de store selskaber ledes af kvinder. Jeg kan sammenligne kvoter med antibiotika. Jeg
kan ikke lide overdreven brug af antibiotika, men når jeg er syg, er jeg meget glad for, at
det findes. Det er bestemt et tegn på et sygt samfund, hvis kun 3 % af de ledende stillinger
i store virksomheder besættes af kvinder. Kvoter er derfor et nødvendigt instrument for at
få rettet op på det, der er galt i vores samfund.

Godfrey Bloom,    for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Der er mange, som lykønsker
hinanden og sig selv her i EU på den internationale kvindedag. Som jeg ser det, har De
virkelig ikke klaret det særlig godt. De taler om barselsorlov. Det eneste, der sker med en
alenlang barselsorlov, kan jeg fortælle Dem, er, at færre og færre unge kvinder i mit land
får arbejde, for man skal da være fuldstændig sindssyg, hvis man ansætter en ung kvinde,
hvis man har en lille virksomhed. Så dem har De bestemt gjort en bjørnetjeneste.

Vi har lige muligheder for bilforsikring på grund af endnu en sindssyg dom fra
EU-domstolen, som betyder, at unge kvinder, selv om de får et job, ikke har råd til at køre,
fordi deres bilforsikring er blevet dobbelt så dyr. Og nu taler De om kvoter. Hvad er nu det
for noget tosseri? Kvinder, der har arbejdet hele livet for at få en stilling med ansvar i en
virksomhed – professionelle kvinder – bliver nu umyndiggjort med kvoter. Så de kvinder,
der har klaret sig godt, kommer med i bestyrelsen, og folk ser så rundt i bestyrelseslokalet
og spørger, om den pågældende kun er der på grund af en kvote, eller fordi hun er god til
sit arbejde. Det hele er fuldstændig sindssygt, og det er en tragedie, at ingen af Dem har
haft job i den virkelige verden, for så ville De forstå det.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)
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Eva-Britt Svensson (GUE/NGL).   – (SV) Fru formand! At ønske forældreforsikring og
at mene, at det er godt, hr. Bloom, betyder ikke, at man er fuldstændig sindssyg. De behøver
bare se på de medlemsstater, der har et veludviklet system for forældreforsikring. Disse
lande – de nordiske lande, Sverige, f.eks. – har også den største beskæftigelsesfrekvens for
kvinder. Det beviser, at god forældreforsikring betyder, at vi også får højere beskæftigelse
for kvinder, og naturligvis også for mænd. Forældreforsikring er godt for ligestillingen på
arbejdsmarkedet. Kvinder kan også bidrage til velstanden i EU.

(Bifald)

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Fru formand! Det er simpelthen ikke sandt, og det
underbygges ikke af statistikken fra mit land. Tal med enhver lille erhvervsmand i mit land,
hvis De har lyst. Jeg er ikke interesseret i det ærede medlems land eller andre personers
lande, jeg er interesseret i mit land og min økonomi, og jeg kan fortælle Dem, at alle
erhvervsmænd og -kvinder vil sige, at de ikke vil ansætte unge kvinder på grund af den
uhyrlige barselslovgivning. Jeg ville ønske, jeg ønsker desperat, at De kunne komme ud i
den virkelig verden. Ræk hånden i vejret, hvis De nogensinde har haft et rigtigt job!

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

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Hr. Bloom, De ved naturligvis, at kvinder i Europa er meget
bedre uddannede end mænd, også i Deres eget land. Hvis der indføres kvoter for
virksomhederne, hvorfor tror De så, at en tredjedel kun kommer til at bestå af de
analfabetiske kvinder, der også findes i vores samfund?

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Fru formand! Som svar til fru Oviir vil jeg bare råde hende
til at lade virksomhederne klare sig selv. Jo mindre man regulerer, jo mindre man betaler
i skat, jo hurtigere kommer vores økonomi ovenpå igen. Det er det, det handler om, og
det er noget, som det ærede medlem ikke forstår.

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

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Fru formand! Hr. Bloom, ved De, hvad Det Forenede
Kongeriges problem er? Det er, at der er 52 ugers dårligt betalt barselsorlov. Det er kun de
første seks uger, at man får 60 %, mens man i 33 uger kun får udbetalt en symbolsk sum,
og i 13 uger får man slet ikke noget. Det er kun for rige familier, hvor kvinderne kan blive
hjemme og tillade sig at sænke familiens budget. Det er det, der er problemet for Det
Forenede Kongerige, ikke vores forslag om barselsorlov.

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Fru formand! Som svar til fru Estrela kan jeg forsikre hende
om, at problemet med mit land er, at vi har opgivet selvregulering, og vi er medlem af EU.
Det er det, der er mit lands problem.

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

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Fru formand! Jeg vil faktisk gerne takke hr. Bloom
for disse udtalelser, for der er mange, der mener det samme. Hvis det ikke var tilfældet, ville
vi have gjort meget større fremskridt. Der er bare en masse mennesker, som ikke siger
noget. Jeg vil gerne spørge Dem, hr. Bloom, om De mener, at børn kun er kvinders ansvar,
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og at fædrene ikke har noget ansvar og ikke behøver forældreorlov eller passe deres familie
ud over at gå på arbejde.

(Bifald)

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Fru formand! Til fru Jäätteenmäki vil jeg sige, at jeg mener,
at børn er forældrenes ansvar og ikke andres. Jeg kan ikke acceptere, at nogle påtager sig
ansvaret for naboens børn. Det er forældrene, der har ansvar for deres børn, og sådan skal
det også være. Jo mere selv-ansvar vi har i Europa – ja, i hele verden – jo bedre ville det hele
være efter min mening.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Det er et af tegnene på vores helt forarmede samfund, at vi stadig skal diskutere ligestilling
mellem mænd og kvinder. Kvinder diskrimineres, ikke kun på arbejdspladsen, men også
i samfundet som sådant. Listen er uendelig, og derfor vil jeg begrænse mig til et par stikord:
lønniveau, arbejds- og ansættelsesvilkår, usikre arbejdskontrakter, pensionsrettigheder,
børnepasning, socialsikring og forskellige former for vold mod kvinder.

Der er masser af kvinder, som er bedre kvalificerede end mænd, og alligevel diskuterer vi
lige løn for lige arbejde – utroligt. Noget, der er lige så utroligt, er, at kvinder er mere udsat
for fattigdom end mænd. Ældre kvinder og enlige forældre er navnlig udsat. Lad mig minde
Dem om, at 2010 var året for bekæmpelse af fattigdom. Fattigdom er et kvindeproblem.
Det har alvorlige konsekvenser for samfundet, fordi fattigdom fører til sygdom og
efterfølgende muligvis også til arbejdsløshed.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Fru formand! I dag har vi to forhandlinger i Parlamentet, der er
baseret på mine kollegers betænkninger, og jeg vil gerne lykønske dem. Det er meget svært
at sige noget nyt om disse emner, da situationen næsten ikke har ændret sig og i visse
sammenhænge endog er blevet værre i de seneste år. I forhandlingen om mænds og kvinders
løn har vi f.eks. sagt år efter år, at der stadig er en betydelig forskel, selv om princippet om
lige løn for lige arbejde blev knæsat så langt tilbage som i Romtraktaten fra 1957. Og siden
1975 har vi også haft sekundær lovgivning på dette område, selv om det er rigtigt, at hvis
vi lavede en liste over love, der er trådt i kraft, men ikke fungerer, så ville denne her have
en rigtig god chance for at komme øverst. Som allerede nævnt viser de nyeste statistikker,
at forskellen nu er 17,5 %, men nogle af os kan stadig huske for et par år siden, hvor denne
procent var helt nede på 15 % med ekstremt store forskelle. Og det handler ikke kun om
små og store virksomheder og ikke kun om kvinder – det handler om social retfærdighed.
Vi kan ikke sige for tit, at lønforskellen som påpeget af mine kolleger på mere eller mindre
samme måde er en straf for kvinder for at blive mødre, og den opstår, når de unge kvinder
vender tilbage til arbejdsmarkedet. Og her ligger der et virkelig stort problem. De små
virksomheder kommer nemlig aldrig til at løse samfundets problemer. Det, Parlamentet
har anmodet om i den henseende, er at sikre en gennemsigtig fordeling af løn mellem
kønnene og sikre, at de, der bliver ved med at overtræde dette princip, i det mindste ikke
får støtte fra europæiske midler – det kan ikke være for meget at kræve. Det er rigtigt, at
der ér sket fremskridt. F.eks. er indførelsen af den såkaldte ligelønsdag en vis form for
fremskridt, men et rigtigt fremskridt ville være, hvis den dag var den 1. eller 2. januar og
ikke den 5. marts.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Fru formand! Kvinder er i flertal på universiteterne og er
bedre kvalificerede, men deres adgang til stillinger med beslutningsansvar bliver stoppet
af et glasloft. Derfor skal vi have kvoter. Det er en skam, at hr. Bloom allerede er gået. I
politik og økonomi skal det bemærkes, at der kun er én kvinde, der er direktør for en
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nationalbank. Kvinder var ikke ansvarlige for finanskrisen, men de kunne have været med
til at forebygge den.

Hvordan kan det være, at der, når vi taler om kvoter, altid er nogle, der taler om kompetence?
Er det kun kvinders kompetence, der sættes spørgsmålstegn ved? Er det, fordi mænd ikke
har nogen kompetence? Kvoten er en nødvendig, midlertidig foranstaltning for at fremme
en harmonisk repræsentation af mænd og kvinder i beslutningsprocessen, og derfor vil
jeg lykønske Kommissionen med dens bestræbelser på at sikre, at vi får fælles
beslutningsmyndighed også på det økonomiske område.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Fru formand! Jeg ønsker alle en god international kvindedag!
Når vi taler om ligestilling, handler det ikke kun om forskelle og social retfærdighed.
Ligestilling er en forudsætning for bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse,
konkurrenceevne og social samhørighed. Investeringer i foranstaltninger til fremme af
ligestilling giver et godt udbytte i henseende til øget beskæftigelse for kvinder, øget bidrag
fra kvinder til BNP, højere skatteindtægter og bæredygtige fertilitetsprocenter. Vores
opfattelse af ligestilling befinder sig for mange stadig på et middelalderligt stadium, eller
det er i det mindste, hvad vi har hørt i nogle indlæg.

Men der er en bussemand i denne sammenhæng, og det er kvoter. Folk glemmer, eller
måske ønsker de ikke at se, at der ikke bliver påtvunget en kvote for stillinger med
beslutningsansvar, og at der ikke kommer en kvote for at indsætte inkompetente kvinder
på magtfulde poster. I Europa er kvinder bedre uddannede, de er i stand til at påtage sig et
ansvar, og de er i stand til at arbejde godt og få en ordentlig betaling for deres arbejde. De
lande, der anvender kvoter, hvor de allerede blev indført for 20 år siden, og her tænker jeg
på de nordeuropæiske lande, har vist, at vores målsætninger kan nås gennem denne
foranstaltning, og nu evalueres de så, og de er ikke så nødvendige nu, som de var tidligere.
Det betragtes som normen, at kvinder deltager i alle dele af samfundet. Jeg ville naturligvis
også gerne sige meget om fattigdom og enlige mødre, men det tillader tiden mig desværre
ikke. Tak til alle for Deres indlæg – jeg er sikker på, at vi vinder en dag trods alt!

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand! Hundredårsdagen for
den internationale kvindedag giver os god grund til at fejre, takke og kæmpe videre.

Vi drøfter en betænkning om kvinder og fattigdom. En af hovedårsagerne til dette problem
er lønforskellene mellem kvinder og mænd. Som vi allerede har hørt, har ligeløn været
knæsat i Romtraktaten siden 1957, men lønforskellen er stadig 17,5 % i Europa og helt
oppe på 23 % i Tyskland. I 2008 vedtog Parlamentet en betænkning om lønforskelle takket
være fru Bauers fremragende arbejde. I denne betænkning blev Kommissionen opfordret
til at fremsætte lovforslag for at bekæmpe lønforskelle. Men der er ikke sket noget. Det
eneste, De, fru kommissær Reding, har gjort, er at udpege den 5. marts til at være
ligelønsdag, hvilket De meddelte fredag den 4. marts. Heldigt, at De huskede at gøre det,
før selve dagen var ovre.

Vi har ikke tid til meningsløse pressemeddelelser. Vi ønsker ikke at høre pæne ord fra Dem.
Vi ønsker, at De langt om længe gør noget, så hundredårsdagen for Romtraktaten ikke
bare bliver endnu en dag, hvor lønforskellen mellem mænds og kvinders løn er over 0 %.
Vi ønsker ligeløn nu.

Og nu til spørgsmålet om kvindekvoter og min kollega fra England. Jeg vil gerne vide, om
han mener, at der kun er 3 % af alle kvinder i England og Europa, der "er gode til deres

23Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



arbejde". Det forklarer måske, hvorfor der så få kvinder i bestyrelserne? Jeg tror ikke, det
forholder sig sådan. Vi skal have en kvote.

De sagde, fru Reding, at virksomhederne skal forpligte sig til at udnævne kvinder inden
næste år. Er det Deres ønske, at vi skal have disse forpligtelser næste år, eller at der skal
udpeges kvinder inden næste år? Jeg hører det, som at De ønsker den anden målsætning,
jeg nævnte.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Fru formand! Problemet med fattigdom blandt kvinder,
et problem af største vigtighed, er blevet rejst i den beslutning, vi drøfter. Det er værd at
minde os selv om, at det er kvinder, der bærer den tungeste byrde af den finansielle krise.
Det er primært kvinder, som har følt konsekvenserne af denne krise i henseende til faldende
beskæftigelsesfrekvens, lavere løn og omstruktureringsforanstaltninger. Og det er kvinder,
som tager ansvaret for børn og plejekrævende personer, samtidig med at de deltager på et
meget vanskeligt arbejdsmarked i konstant forandring.

Kvinders situation i EU's medlemsstater er meget forskellig, og derfor er det utrolig vigtigt
at udvise solidaritet med og forståelse for kvinder i regioner, hvor fattigdommen er særlig
akut. Spørgsmålet om ulige løn bør tvinge os til at stoppe op og tænke, da der også er
lønforskelle i virksomheder, som ledes og ejes af kvinder. Det er foruroligende, og det
kræver, at vi tænker over, om grundene ligger dybere, og om administrative regler og
regulativer – eller hård lovgivning – er tilstrækkeligt i denne sag, eller om det er nødvendigt
at ændre folks holdning og kultur generelt. Intet kan erstatte respekt og social kultur, og
lovgivning er heller ikke nok.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Det er særlig interessant, at vi i år på
den internationale kvindedag drøfter disse betænkninger, hvis mål er at henlede
opmærksomheden på den stadig eksisterende ulighed og diskrimination. I nogle lande er
det endog gået tilbage.

Når vi fremhæver en historisk dato knyttet til kvinders kamp for anerkendelse og ret til at
udøve deres rettigheder, understreger vi den øgede arbejdsløshed og de ustabile job, lave
lønninger og diskrimination med hensyn til løn og på grundlag af barsel, alt sammen noget,
der rammer kvindelige arbejdstagere. Disse fænomener antager særligt chokerende former
og er helt uacceptable for de unge generationer.

Flere og flere lider under indtægtstab, og kvinderne bliver fattigere. Situationen for
handicappede, indvandrere og kvinder med små pensioner og lavt betalte kvindelige
arbejdstagere er særlig kritisk.

Kvinders problemer i landdistrikter og familiebrug bliver mere udtalte, og det er det samme
for kvinder, der leder mikrovirksomheder og små virksomheder. Følgerne af
kriseforanstaltningerne i nogle lande som Portugal, Grækenland og Irland rammer kvinderne
som arbejdstagere, borgere og mødre.

Det handler om bevidste lønnedskæringer, fastfrysning af kursusafgifter til universiteterne
og blokering af overenskomstforhandlinger. Og om nedskæringer i sundhedsvæsenet,
uddannelserne, socialsikringen og mange forskellige former for sociale støtteydelser.

At forhindre, at der træffes foranstaltninger under påskud af krisen, som truer kvinders ret
til lighed og den nødvendige økonomiske og sociale samhørighed, er derfor meget vigtigt.
Fine ord og hensigtserklæringer er ikke nok. Tiden er inde til at bryde med de neoliberale
politikker i stabilitets- og vækstpagten, med liberaliseringer og privatiseringer og med fri
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konkurrence, som altid er til fordel for økonomiske og finansielle interessegrupper. Tiden
er inde til at prioritere kvinder og deres rettigheder, lighed og økonomisk og social
samhørighed, så vi kan få et bedre samfund, så vi kan respektere menneskerettigheder og
konsolidere det fremskridt, som kvinder har været med til at skabe for vores civilisation.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Fru formand! I dag er en meget vigtig dag
til at tale om lighed mellem mænd og kvinder, fordi vi fejrer den internationale kvindedag
og mindes de kvinder, der kæmpede for kvinders arbejdsmæssige og økonomiske rettigheder
og stemmeret for 100 år siden.

Vi har gjort mange fremskridt i disse 100 år, men der mangler stadig meget. Reel lighed er
stadig en drøm, og diskrimination imod kvinder er et faktum.

Jeg tror, at vi alle, mænd som kvinder, kan gøre meget mere for at skabe reel kvindefrigørelse.
Der er mange kvinder rundt om i verden, hvis ret til livet trues, hvis værdighed bliver trådt
under fode, og hvis frihed de berøves.

Tillad mig på den internationale kvindedag at udtrykke min støtte til og mit håb for alle
kvinder, der kæmper for deres demokratiske rettigheder i revolutionen i Nordafrika. Kvinder
kan ikke være halvt så meget værd som mænd i de arabiske lande eller nogetsteds i verden.
Vi er det samme værd og fortjener det samme. Jeg vil fortsat kæmpe for lighed, og den
internationale kvindedag vil vi fortsat have, indtil det er nået.

Selv om der er mange, som ikke ønsker at se det, er virkeligheden, at der er kvinder, som
tjener halvdelen af det, mænd tjener, og at vold i hjemmet især rammer kvinder og børn.
Jeg vil gentage, at disse fakta stadig skal nævnes i Parlamentet, og jeg lover naturligvis at
blive ved med at arbejde for ligestilling.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Fru formand! Jeg vil begynde med at rose mine kolleger,
fru Nedelcheva og fru Plumb, for deres arbejde.

På denne symbolske dag, der markerer hundredårsdagen for den internationale kvindedag,
kan jeg næsten gentage ord til andet, hvad der blev sagt sidste år, for kampen pågår stadig.

De er rigtigt, at kvinder er mere modstandsdygtige over for den aktuelle krise med hensyn
til at miste arbejdet. Med hensyn til at bekæmpe vold imod kvinder forventer vi, at
Kommissionen fortæller om sine planer, tilslutter sig vores opfordring til at indføre et
europæisk år om dette emne og fremsætter en strategi. Jeg hører, at dette snart vil ske, og
det glæder mig.

Desværre er ligeløn endnu ikke en realitet trods en stor indsats i nogle medlemsstater og
især Kommissionen. Nogle medlemsstater har desværre også afvist forældreorlov trods
Parlamentets indsats, og retten til abort er stadig ikke anerkendt i fire af EU's medlemsstater
og bekæmpes i andre.

Jeg glæder mig over den nye belgiske lov om kvoter for kvinders repræsentation i
virksomheder og virksomhedsbestyrelser samt den utrolig proaktive tilgang til denne sag,
som udvises af fru Reding og hr. Buzek, og som er kommet til udtryk selv i pressen på den
anden side af Atlanterhavet.

Men vi bør dog fejre, at vi efter 100 år er nået halvvejs imod ligestilling takket være
europæiske og nationale love. Lad os blive på sporet, så der ikke går 100 år mere, før vi
har reel ligestilling.
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Emma McClarkin (ECR).   – (EN) Fru formand! Som mange medlemmer har påpeget, er
der sket stadige fremskridt med kvinders rettigheder i en række år. I de 30 år fra det første
valg til Parlamentet til 2009, da jeg blev valgt, er kvinders repræsentation blevet mere end
fordoblet. Vi ser nu kvinder i vigtige funktioner i politik, erhvervsliv, industri og medierne.
Det vigtigste er dog måske, at vi som samfund nu erkender nødvendigheden af kvinders
rolle og anerkender deres bidrag, hvilket skaber ligestilling langs hen ad vejen.

Vi skal dog være forsigtige med, hvor langt vi går med vores krav om mere lighed og på
hvilke områder. Vi bør fokusere på det, der stadig ikke er i orden i dag. I Det Forenede
Kongerige udgør kvinder stadig kun under 20 % af medlemmerne af det britiske parlament,
næsten halvdelen af selskaberne i FTSE 250 har ingen kvinder i bestyrelsen, og kun en
femtedel af alle ingeniører, forskere og it-kandidater er kvinder. På baggrund af forskellene
i vores samfund er det klart noget, som medlemsstaterne skal se på – uden vilkårligt fastsatte
kvoter og mål fra EU.

Men ud over repræsentation findes der tusindvis af kvinder i EU og resten af verden, som
udsættes for vold, udnyttelse og udelukkelse. De har ingen stemme og bliver ikke hørt. Det
er disse kvinder – som lider under diskrimination, bevidst holdes fra et aktivt liv eller er
ofre for undertrykkelse – som klart fortjener vores fulde opmærksomhed.

Astrid Lulling (PPE).   – (DE) Fru formand! Først vil jeg byde velkommen til de meget få
mænd, der er her sammen med de meget få kvinder i salen i aften. Jeg er naturligvis for lige
behandling og lige muligheder for kvinder og mænd. Det har jeg med held været fortaler
for på nationalt og europæisk niveau i over 50 år.

Desværre indeholder betænkningen om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den
Europæiske Union 2010 atter en gang overdrevne krav, der giver bagslag for kvinder i den
endelige analyse. Jeg har ikke tid til at forklare dem alle her. Det er ikke ordførerens skyld,
at der er stillet en lang række ændringsforslag, som har gjort betænkningen temmelig svær
at sluge.

I relation til det kontroversielle spørgsmål om, hvorvidt EU skal indføre en kvindekvote
for børsnoterede selskaber, vil jeg advare imod at rose Norge som et strålende eksempel
på en sådan foranstaltning. De vil måske gerne vide hvorfor. Siden indførelsen af en
kvindekvote er antallet af børsnoterede selskaber faldet fra 554 til 362 mellem 2003 og
2009. Hvert tredje selskab angav, at det var indførelsen af kvindekvoten, der var grunden
til, at de gik ud af aktiemarkedet. I Norge sidder 70 kvinder, kendt som de gyldne skørter,
nu på 300 bestyrelsespladser. Det er forkvaklet, men meget interessant. For mit eget
vedkommende kunne jeg måske nok tænke mig en karriere som "et gyldent skørt", da jeg
endnu ikke har prøvet at være medlem af en bestyrelse. Kommissionen skal tænke sig
meget om og overveje konsekvenserne, før de reagerer for hurtigt på dette problem.

Jeg beklager også, at man i betænkningen i samme åndedrag anbefaler, at kvinder skal have
let adgang til prævention og abort. Der sættes med andre ord lighedstegn mellem prævention
og abort som en enkel metode til at undgå graviditet. Der er en fornærmelse imod kvinder.
Det kan jeg ikke tilslutte mig, helt bortset fra at EU ikke har nogen beføjelser på dette
område – subsidiaritet forpligter! Jeg beklager, at nogle kvindelige medlemmer konsekvent
blander disse to ting sammen. Det er ikke nødvendigt.

(Taleren accepterede at tage et spørgsmål, jf. proceduren med blåt kort, i henhold til art. 149, stk.
8)
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Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne stille et
meget enkelt spørgsmål til fru Lulling: Mener hun ikke, at vejen til ligestilling mellem mænd
og kvinder, selv her i 2011, netop bliver blokeret på grund af synspunkter som hendes,
der derfor er en kvindes synspunkter, og som hun er så ivrig efter at dele med os, selv i dag?

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Fru formand! Det ved jeg ikke, jeg har ikke sagt noget før
2011, hvorfor skulle situationen være blevet værre? Den bliver ikke værre, hvis vi er
realistiske, men det bliver den, hvis vi følger en utopisk, urealistisk tilgang.

(Bifald)

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

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Fru formand! Fru Lulling, jeg kan naturligvis være meget
stolt over, at De takkede de få mænd, der er til stede under denne forhandling, for jeg er en
af de ganske få mandlige medlemmer af Udvalgt om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,
men jeg bliver endog særdeles vred, når De sætter mig bås med hr. Bloom. Jeg vil gerne
vide, om De kan se forskel mellem hr. Bloom og mig, eller om jeg med beklagelse skal se,
at De slår os sammen i samme kamp, for vi har helt klart diametralt forskellige holdninger.

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Fru formand! Hr. Tarabella, jeg her slet ikke nævnt hr. Bloom!
De har gjort hr. Bloom en stor tjeneste, for det var Dem, der stillede ham spørgsmålet og
gav ham lejlighed til at stå her og udbrede sig. Men også tak, fordi De stiller mig disse
spørgsmål, for så får jeg taletid, hvilket jeg gerne vil have.

Jeg kan dog sige til Dem, hr. Tarabella, at De er et fortræffeligt medlem af Udvalget om
Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Jeg kan altid stole på, at De taler med fornuftens
stemme, og jeg beklager, at De og jeg ikke blev hørt om nogle af punkterne i disse
betænkninger.

Zita Gurmai (S&D).   – (EN) Fru formand! På årsdagen for den internationale kvindedag,
hvor vi drøfter Plumb-betænkningen om fattigdom blandt kvinder og
Nedelcheva-betænkningen om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske
Union, og hvor institutionerne fokuserer på kvoter for kvinder i bestyrelser, så fokuserer
Socialdemokraternes kvindegruppe sin 2011-kampagne på pensionssystemer og fattigdom
blandt kvinder. Alle europæiske samfund står over for en aldrende befolkning, og
pensionssystemerne i hele Europa er ved at blive ændret. Derfor skal EU sende et signal
om, at almindelige kvinders liv er noget, der ligger os på sinde.

Vedrørende det grundlæggende spørgsmål om pensioner bør Kommissionen føre an og
få fjernet de strukturelle forskelle mellem kvinder og mænd. Kvinder bør ikke stilles ringere
af grunde, der ligger uden for deres kontrol, såsom lønforskelle, som min kollega nævnte,
at de tager sig af familiemedlemmer og ikke har et ordentligt arbejde. Vores primære opgave
er at øge kvinders bevidsthed. Vi skal understrege, at den kvindelige faktor kun meget
sjældent er blevet drøftet i de løbende diskussioner om pensioner. Politikerne skal kende
følgerne heraf og sørge for, at der udarbejdes nøjagtige data om kvinder og pensioner.

Kommissionen skal forske i kønsfaktoren i pensionsreformerne i Europa, og det er jeg
sikker på, at Viviane Reding vil gøre. Vi skal se på bedste praksis på nationalt plan og
undersøge en tilgang på europæisk plan. Tiden er inde til at se på, hvad vi har opnået i de
sidste 100 år. Vi skal have en klar fremtid for vores børn.
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Det er også vigtigt at huske på det, Clara Zetkin gjorde for hundrede år siden, for det med
at slå bro over kønskløften var hendes ide. Det er også meget vigtigt, at vi ændrer ved den
stil, der karakteriserede Ginger Rogers og Fred Astaire – vi skal huske på, at Ginger Rogers
skulle gøre det hele "baglæns og med høje hæle".

FORSÆDE: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Næstformand

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Fru formand! Betænkningerne om ligestilling
mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union indeholder mange forslag til, hvad der
bør gøres, og hvilke skridt der bør tages for at mindske disse uligheder. Jeg vil udtrykke
min dybtfølte tak til kommissær Reding for de foranstaltninger, hun tager på europæisk
niveau for at mindske forskellene mellem kvinder og mænd. De fleste af disse
foranstaltninger skal dog træffes på nationalt plan eller medlemsstatsniveau. Det er her, vi
ofte støder på arg modstand fra politikere, institutioner og den offentlige opinion.
Kvindeorganisationer beder derfor ofte Kommissionen om hjælp. Men græsrodsaktioner
er af stor betydning, som det var tilfældet i Polen, hvor det blev muligt at nedkæmpe
modstanden takket være en kvindes sociale bevægelse, som kaldes kvindekongressen. Vi
indsamlede over 100 000 underskrifter for et socialt og retligt initiativ, og som følge af
den brede debat, der mobiliserede den offentlige opinion, vedtog det polske parlament en
lov om 35 % kvinder på alle valglister, også til valget til Parlamentet. Jeg er meget stolt over,
at Polen nu er blandt de lande, hvor paritet er et retligt krav, og at det er den første af de
nye medlemsstater, der har indført denne vigtige ændring. Vi vil nu nøje se på, hvordan
dette påvirker kvinders politiske deltagelse. Jeg vil gerne sige helt klart, at vi skal sætte nye
mål med det samme, og disse mål skal være lige løn for de forskellige grupper af kvinder
samt paritet i andre beslutningstagende organer.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Fru formand, kære kommissærer, mine damer og herrer! Tak
til ordførerne. Også jeg vil dedikere denne 8. marts til kvinderne i Nordafrika og
Mellemøsten, f.eks. de mange kvinder, der lige nu demonstrerer i Cairo og Iran og kæmper
for demokrati og frihed i deres lande. Jeg håber, at der vil blive truffet faste foranstaltninger,
også i Kommissionens aktiviteter udadtil, for at skabe forbindelse til disse kvinder.

Selv i Europa er der en voksende bevidsthed om kvinders deltagelse, startende med krav
om respekt for kvinders værdighed i medierne og i mænds adfærd i institutioner, som det
blev sagt på byernes pladser og torve den 13. februar af 1 mio. italienske kvinder og mange
mænd.

Vedrørende de betænkninger, vi drøfter, bemærker jeg, at der er en tæt forbindelse mellem
stigende usikkerhed i unge kvinders arbejds- og familieliv, også selv om de er bedre
uddannede og mere kvalificerede, utilstrækkelig beskyttelse af atypiske kvindelige
arbejdstagere – for det er de fleste unge kvinder – under barsel og forældreorlov, mangler
i de nugældende politikker for sikring af balance og den lavere beskæftigelsesfrekvens for
kvinder, den større fattigdomsfrekvens blandt kvinder og børn og det lavere pensionsniveau
og deraf følgende udelukkelse fra beslutningstagningsprocesser.

Jeg tilslutter mig fru Redings initiativ vedrørende bestyrelsesmedlemmer, men er ikke så
glad for initiativer om forsikring, der risikerer at straffe især kvinder. Uden alt dette bliver
der ikke noget Europa 2020.
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Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Fru formand, fru kommissær, mine damer og
herrer! Først vil jeg sige, at kampen for lighed mellem mænd og kvinder for mig at se ikke
har noget med venstre og højre at gøre. Det er ikke mænds kamp mod kvinder. Det er en
kamp for samfundet som helhed.

Hvilket moderne samfund investerer i uddannelse af unge piger, som vi gør, for bare
bagefter at berøve sig selv 50 % af den tilgængelige intelligens på arbejdspladsen? Sådan
må de samfund, vi lever i, ikke være. Jeg opfordrer Kommissionen, Rådet og Parlamentet
til at mobilisere kræfterne, så vi efterlader et mere ligeligt, retfærdigere samfund, der gør
mere for at uddanne unge piger og udnytte deres intelligens.

Det andet, fru kommissær, vedrører lige adgang til positioner med ansvar. Som De ved, er
jeg fransk, og jeg er imod kvoter. Men efter 10 år har jeg indset, at vi ikke opnår noget uden
kvoter. Uden kvoter får vi aldrig så mange kvinder ind som mænd

(Bifald)

i positioner med ansvar. Jeg hørte Parlamentets formand støtte dette synspunkt i sidste
uge.

Vi er virkelig nødt til at indføre kvoter nu. De ved, at jeg var imod kvoter, fordi jeg synes,
at det er nedværdigende at være nødt til at beskytte kvinder, som burde kunne klare sig
selv på baggrund af deres kvalifikationer. Men nu er vi nødt til at benytte os af den taktik.

Det tredje og sidste punkt er nødvendigheden af at kæmpe for ligeløn for mænd og kvinder.
Tak for Deres bidrag.

(Bifald)

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Fru formand! I dag mindes vi kvinders kamp og
deres resultater gennem årene. Vi konstaterer det vedvarende demokratiske underskud,
som forværres af den økonomiske krise: fattigdom, menneskehandel, vold, arbejdsløshed,
seksuel udnyttelse, lønforskelle, nedladende behandling i medierne, videreførelse af
stereotypiske roller og underrepræsentation i magtcentre – der især rammer enlige mødre,
kvindelige indvandrere og handicappede kvinder.

Vi skal have koordineret handling på europæisk og nationalt plan. Vi skal have mere
effektive beskæftigelses- og socialbeskyttelsespolitikker for at bekæmpe fattigdom, flere
foranstaltninger til at skabe balance mellem familieliv og arbejde for at støtte arbejdende
kvinder og proaktive foranstaltninger og kvoter til at skabe en afbalanceret repræsentation
i magtcentre. Vi skal have gode uddannelser og bevidstgørelse for at fjerne vold og
stereotyper. Vejen er lang, men den er nødvendig, for kvinder fortjener bedre muligheder
uden forskelsbehandling.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Fru formand! Kvinder udsættes for forskelsbehandling
på alle livets områder. De udsættes for vold, og de bliver voldtaget. Halvdelen af alle
europæiske kvinder har været udsat for vold, og over en mio. udsættes dagligt for det. Der
arbejdes stadig med direktivet om vold mod kvinder, men samtidig er der lande i EU,
desværre Polen, som tillader lovligt sanktioneret vold imod kvinder inden for seksuel og
reproduktiv sundhed.

Manglen på ordentlig seksualundervisning og led adgang til prævention betyder, at kvinder,
der bliver gravide, også mindreårige piger, ved lov tvinges til at føde barnet. En gravid
behandles som en inkubator og berøves retten til selv at beslutte og retten til sundhed og
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privatlivets fred, som alle men har ret til. Forbuddet imod abort mindsker ikke antallet af
aborter. Antiabortlovgivningen bør fordømmes, da den er en form for statslig vold imod
kvinder og institutionel diskrimination mod kvinder. Hvis det var mænd, der blev gravide,
ville abort være et sakramente.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Fru formand! Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse
af og taknemmelighed over for alle de kvinder, mange kendte, som der er skrevet meget
om, men mange andre er anonyme, som har arbejdet og kæmpet i disse sidste 100 år for
at opnå den lighed, vi har nu.

Men der skal stadig gøres meget, og disse betænkninger handler om områder som balance
mellem familie- og arbejdsliv, problemer med at få adgang til arbejdsmarkedet eller kamp
imod kønsbaseret vold, som er en af de mange svøber, der findes i Europa og resten af
verden. Lighed mellem mænd og kvinder er stadig ikke en realitet. Derfor skal vi nu begynde
en ny fase, hvor løfter bliver til virkelighed.

De europæiske institutioner og resten af de europæiske samfund skal arbejde for at gøre
fremskridt i retning af ægte lighed mellem mænd og kvinder. Denne lighed kan skabe
mulighed for et mere retfærdigt og lige samfund, og ad denne vej er mænd vigtige. Der skal
stadig gøres meget, og det skal vi gøre sammen.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Fru formand! I dag er en mulighed for
at minde os om menneskets ret til ligebehandling uanset køn. Trods de mange
foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligeret, er der stadig ikke opnået ligeløn mellem
kvinder og mænd. Kvinders situation er stadig vanskeligere end mænds. Arbejdsgiverne
vurderer ofte kvinders egnethed til et job på grundlag af andet end deres kvalifikationer,
på grundlag af, om de har børn eller ikke, eller, hvis de har børn, hvem der så kan passe
dem, når de bliver syge. Ingen stiller mænd eller fædre den slags spørgsmål, når de bliver
ansat. Derfor vil jeg understrege behovet for at ændre systemet og træffe foranstaltninger,
der ændrer den måde, som samfundet opfatter dette problem på, og som sikrer, at kvinder
frigør sig selv fra den indre overbevisning om, at de er eneansvarlige for at opdrage børn,
for kun på den måde kan denne ulighed fjernes. Jeg kender fru Redings karisma og stålsathed
og er derfor overbevist om, at det også vil lykkes.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Fru formand! På denne den internationale kvindedag er det
værd at se på, hvordan ligheden rent faktisk gennemføres i Europa. Vi er fælles om en ny
bekymring, og det er feminiseringen af fattigdom. Skønt kvinder arbejder mere end mænd,
tjener mænd mere og få højere pensioner. Det er ikke i orden, at mænd bliver rigere og
kvinder fattigere. Det gælder især for ældre kvinder, og derfor skal de hjælpes på alle mulige
måder.

Aldring og det at blive gammel, især for kvinder, burde ikke være en byrde. Det bør ikke
betragtes som en byrde, men som noget, der beriger samfundet og Europa og er en ressource.
Verdens og Europas fremtid kommer især til at afhænge af kvinder og navnlig mødre. Det
er naturligvis godt, at mødres sønner og ægtefæller, hr. Bloom og jeg selv, har andet
meningsfuldt at gøre end at gå i krig. Tillykke!

(Bifald)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Fru formand! Wiens filharmoniske orkester, sandsynligvis
verdens bedste orkester for klassisk musik, tillod først kvinder at komme med for et par
år siden. Prøv at forestille Dem, hvordan vores orkester her, Parlamentet, ville se ud og
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lyde, hvis vi ikke havde vores kvindelige medlemmer til at sætte liv i det med deres karakter
og kvalificerede debat.

Det er klart, at en dag som i dag, en dag, der minder os om forskelsbehandlingen af kvinder,
er mere end nødvendig. På løndagen, den dag, hvor rollerne fordeles på arbejdspladsen,
og på alle dage, hvor det drejer sig om at passe børn og familie, udsættes kvinder for
forskelsbehandling. Vores ansvar i Parlamentet og vores kollegers ansvar i de nationale
parlamenter er at lave ordentlige love, der skaber lighed. Men jeg mener også, at vi fremmer
denne lighed ved at udvise omsorg og opmærksomhed over for kvinder i dagligdagen.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Fru formand! Det er vigtigt, at vi drøfter fattigdom blandt
kvinder i dag. Samtidig er det en skam, at vi i vores søgen efter en løsning holder fast i en
ensidig tankemåde.

At ophæve kvinders fattigdom kræver mere end blot tvungne indgreb i familiemiljøet. Den
seneste OECD-forskning viser, at sådanne indgreb kun har begrænset succes. Kvinder
bruger mere tid end mænd på husarbejde og børnepasning. Det gælder også, selv om
manden er på forældreorlov. Det gør de ikke, fordi de skal, men fordi de ønsker det. De
foretrækker deltidsbeskæftigelse.

Ifølge tal fra OECD fremgår 30-50 % af kvinders samlede økonomiske aktivitet ikke af de
nuværende målinger af velstand, såsom BNP pr. indbygger. At afskaffe fattigdom for kvinder
indebærer derfor også en erkendelse af, at kvinder arbejder inden for rammerne af solidaritet
mellem generationerne. Hvis vi anerkender dette arbejde, tager vi et grundlæggende skridt
hen imod at løse fattigdomsproblemet.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Fru formand! Jeg vil gerne sig noget andet. Jeg synes ikke,
der er noget at fejre i dag. I dag mindes vi de kvinder, der døde under opstandene i Amerika,
ikke for 100, men 157 år siden. Det må vi heller ikke glemme. Hvis vi skal gøre fremskridt,
skal tre grundforudsætninger være opfyldt:

- den første er støttestrukturer for kvinder i arbejde, dvs. vuggestuer og børnehaver

- den anden, kommissær Andor, er finansiel støtte til kvinder, og

- den tredje er at ændre holdningen i skolerne, og her foreslår jeg, kommissær Reding, at
vi indfører kvoter, ikke kun i skolebestyrelserne, hvilket svarer til at forsøge at reparere et
hus fra taget og nedad, men også for lærere i børnehaveklasser og skoler, så vi kan leve i
lighed mellem kønnene.

Til sidst opfordrer jeg Dem, fru formand, i Deres egenskab af kvindelig formand, til at omgå
reglerne og give ordet til de sidste ti talere i anerkendelse af denne særlige fejring af
kvindedagen.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer!
Både her i salen og på tilhørerpladserne har kampagnen for kvinders rettigheder på
arbejdspladsen, i familien, i demokratiet, for økonomisk uafhængighed for kvinder og
imod mænds vold mod kvinder, fattigdom blandt kvinder og diskrimination imod enlige
mødre, lesbiske og kvindelige indvandrere allerede stået på alt for længe. I dag fejrer vi
hundredårsdagen for den internationale kvindedag. Heldigvis skal vi også i fremtiden fejre
det, der er blevet opnået, samtidig med at vi ikke glemmer det arbejde, der stadig mangler.

Fru Morin-Chartier sagde, at hun ikke ville have troet særlig meget på kvoter for ti år siden,
men at hun har skiftet mening. Kvoter er vigtige. Tak for det. Kvoter er helt klart noget,
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kvinder har brug for, hvis de skal komme ud af stedet. Vi har mandekvoter i alle bestyrelser,
i alle myndigheder, i politik og i erhvervslivet. Mandenetværk fungerer uden problemer.
Mænd sidder ikke nødvendigvis i indflydelsesrige stillinger på grund af deres resultater –
nogle gør, men det gælder bestemt ikke for alle – men simpelthen, fordi de er med i disse
drengenetværk. Derfor skal vi have kvoter og ligeløn.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Fru formand! I dag er en meget vigtig dag. Vi fejrer
kvindedagen, dagen for de kvinder, vi elsker, de kvinder, vi respekterer, de kvinder, der er
vores mødre, koner, søstre og døtre, kvinder i arbejde og hjemmegående kvinder. Jeg vil
gerne sige tak til hele kvindekønnet og understrege, at jeg personligt støtter kvinders kamp
for lighed i samfundet og på arbejdspladsen, for ligeløn og for kvoter i magtcentre, og jeg
beklager alle former for vold imod og udnyttelse af kvinder.

Jeg stopper her, alt er allerede sagt. Tak til kvinderne, til Dem alle, både de tilstedeværende
og dem, der ikke deltager i dette møde.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I dag vil jeg især ære alle
de kvinder, der hver dag kæmper for at opnå respekt for deres rettigheder i moderne
samfund, alle de kvinder, der vælger at få et barn, velvidende at det vil gøre det vanskeligere
at forene arbejdsliv med deres nye rolle som mor, alle de kvinder, der i erkendelse af deres
talenter og evner beslutter at gå deres egen vej trods de mange hindringer.

Netop af den grund støtter jeg indførelsen af i det mindste i første omgang obligatoriske
kvoter for kvinder som et middel til at bryde med en kultur, der kun hjælper mænd. Jeg er
overbevist om, at det vil skabe den mulighed, som mange unge kvinder har ventet på, og
at de væbnet med deres faglige kvalifikationer og uddannelse bestemt ikke vil lade den
glide sig af hænde.

Jeg har en baby, der kun er et par måneder gammel, og jeg har en drøm: Jeg håber, at min
datter, Vittoria, ikke kommer til at kæmpe som os for at bryde gennem disse glaslofter, og
at kvinders talenter ikke længere bliver opfattet som en pligt, men snarere som en reel
værditilvækst.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Fru formand! Det var trotskisterne, der
ændrede den marxistiske klassekrig til en forurettet gruppekrigsførelse. Samfundet skulle
inddeles i grupper, som måske eller måske ikke vidste, at de havde et problem, indtil de fik
det forklaret af de hjælpsomme unge krigere. Grupperne kunne inddeles efter etnicitet,
religion, køn, seksualitet, alder eller handicap. De blev alle opfordret til at indgå i kollektive
kampe imod deres undertrykkere.

Trotskisterne blev, om ikke voksne, så dog ældre. I nogle tilfælde kom de ind i magtfulde
og indflydelsesrige stillinger. Deres ideer spredte sig meget hurtigere og bredere end de
selv. Ordet "diskrimination" blev, når det blev efterfulgt af mordet "mod", det ultimative
onde. I mange tilfælde kan en gerningsmand ikke identificeres. Diskriminatøren er resten
af samfundet. Vi er alle skyldige. Folk skal uanset deres reelle disfavør indse, hvornår de
bliver manipuleret, og skal så fjerne sig fra denne manipulation.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Fru formand, kære kommissærer! Hundredårsdagen
for den internationale kvindedag bør også være en lejlighed til at tænke og gøre status. I
dag vil jeg gerne udtrykke min tak til de pionerkvinder, der banede vejen for os og gjorde
det muligt for så mange kvinder at spille en rolle i det politiske liv og erhvervslivet.
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Men denne dag bør også være en advarsel for os om ikke at skabe risici for det, der hidtil
er opnået. Mange aspekter af programmerne i de forskellige medlemsstater, der nu
gennemføres under dække af budgetkonsolidering, er specifikt rettet imod kvinder, imod
kvinders uddannelsesmuligheder, imod kvinders muligheder for at få en ordentlig løn, de
kan leve af, imod kvinders muligheder for at spille en rolle i den politiske udvikling. Jeg
opfordrer især mænd, og jeg kan se, at der er mange til stedet blandt os nu, til sammen
med os at arbejde for at sikre, at vores ambitiøse mål kan nås, så den internationale
kvindedag virkelig bliver en dag, det er værd at fejre i fremtiden.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne takke
medlemmerne for at have sendt mig et klart og tydeligt budskab i dag. Jeg kan opsummere
det i en enkelt sætning. Flertallet af Dem vil ikke længere acceptere kvoten på 90 % mænd,
der leder vores virksomheder, men mener, at dette skal ændres.

(Bifald)

Lad os samarbejde for at skabe denne ændring.

næstformand i Kommissionen. – (EN) Når jeg efter at have hørt Deres ordfører og alle
indlæggene analyserer det, der er blevet sagt, tror jeg, at vi er enige om, at kvinder klarer
sig rimelig godt i politik.

Der er stadig lang vej igen, men vi er på rette spor.

Desværre klarer vi os ikke rimelig godt i økonomien. Vi er ikke med i
beslutningsprocesserne, og jeg har forstået Deres budskab om, at det skal vi have ændret.
Vi er til stede i lavtlønsjob, selv om 60 % af alle universitetskandidater er kvinder. De falder
af i svinget på vejen derhen, hvor vi har brug for dem i krisetider, hvis vi skal forbedre
tingene økonomisk.

Vi har ikke noget valg. Hvordan når vi en beskæftigelsesfrekvens på 75 %, hvis vi ikke
udnytter det uudnyttede potentiale i disse veluddannede kvinder? Vi skal omtænke den
måde, vi håndterer beskæftigelsen på, ved at give kvinder en chance og udnytte det talent,
vi har øvet og uddannet, og som er klar til beskæftigelse.

Jeg har noteret mig indlæggene om ofrene. Det er rigtigt, at ikke alle ofre er kvinder eller
børn. Det kan også være mænd – men ofrene er hovedsagelig kvinder, herunder små piger.
Det er derfor, jeg vil tage hensyn til dette forhold i den pakke for ofre, jeg fremlægger til
maj.

Kort tid derefter fejrer et hundrede år med den internationale kvindedag. Vi må ikke glemme,
at vi også mindes hundredåret for Marie Curies Nobelpris. Jeg vil gerne sige til alle kvinderne
i denne sal, at vi bør være stolte over at være kvinder.

(Bifald)

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg mener, at 100 års kamp
og 100 års fremskridt skal respekteres, men vi skal også erkende, at nutidens Europa stadig
er langt fra fuld lighed mellem mænd og kvinder. Mange af disse uligheder genspejles også
i ubalancen på arbejdsmarkedet, og forhåndsindtagelsen imod kvinder i mange segmenter
af og institutioner i arbejdsmarkedet.

Derfor mener jeg, at EU's politikker og finansielle instrumenter skal udnyttes til at forbedre
situationen på dette område og til at forbedre beskæftigelsesmulighederne og -vilkårene
for kvinder, hvis vi skal gøre fremskridt. Der kan tages mange konkrete initiativer. Med
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hensyn til europæiske midler vil det være meget vigtigt at stille et krav om lige muligheder,
og det ønsker vi at se nærmere på.

Men direkte jobskabelse er også vigtigt. En af hovedfaktorerne i jobskabelse i de kommende
ti år bliver de såkaldte hvide job, dvs. arbejdspladser i sundhedsvæsen og pleje. Her fokuserer
vi på at skabe muligheder, fordi meget af dette arbejde under alle omstændigheder udføres
af kvinder, men uden ordentlig løn og uden mulighed for at akkumulere rettigheder, heller
ikke pensionsrettigheder til alderdommen.

Vedrørende pensioner vil vi i hvidbogen om pensioner, der offentliggøres i tredje kvartal
i år, lægge mere vægt på kønsaspektet. En gruppe kommissærer arbejder med denne hvidbog
om pensioner, og med fru Redings bidrag og deltagelse vil vi kunne behandle kønsaspektet
i pensioner med større styrke end i den foregående grønbog.

Jeg er enig med fru Zimmer. Det handler også om at regulere arbejdstiden. Det er absolut
grundlæggende. Vi skal have en EU-forordning om arbejdstid, der gør det muligt at skabe
en bedre balance mellem arbejdskrav og familieansvar. En bedre balance mellem arbejde
og familieliv er afgørende. Det er en del af vores dagsorden for et anstændigt arbejde. Jeg
er enig med dem, der har fremhævet, at dette ikke kun vedrører landene i EU. Det er et
internationalt ansvar, vi skal forfølge.

For at understrege endnu en forbindelse, nemlig mellem arbejdsmarked og uddannelse,
skal vi grave dybere for at forbedre uddannelsernes kvalitet, øge bevidstheden, undervise
i rettigheder, også kvinders, og især – og det er meget vigtigt – rettigheder for europæiske
mindretal, uanset om de er indvandrere eller andre etniske mindretal.

Endelig havde jeg vedrørende spørgsmålet om kvoter i bestyrelser sidste uge mulighed for
at drøfte dette med den nye chef for den britiske arbejdsgiverforening – jeg er sikker på, at
hr. Bloom vil være interesseret i at høre det. Der er mange aspekter ved dette spørgsmål.
Vi drøftede bl.a. stereotyper og de organisatoriske og kulturelle aspekter, men også behovet
for at indrette familielivet anderledes på grund af de tidsmæssige krav til stillinger på det
højeste ledelsesniveau. Derfor skal vi handle på mange fronter. Vi skal ikke få denne
diskussion til kun at handle om arbejdsliv og offentligt liv. Hvis vi fortsætter diskussionen
og Kommissionen viderefører sin indsats og tager ansvar, kan vi gøre fremskridt i fremtiden.

Mariya Nedelcheva,    ordfører. – (FR) Fru formand, fru Reding, hr. kommissær! Jeg vil
gerne takke alle mine kolleger for deres bidrag og indlæg.

Igen beviser denne forhandling, hvor meget spørgsmålet om lighed mellem kønnene
optager os. Vi har alle fælles værdier og principper, nemlig respekt for menneskets
værdighed, for dem, der bekæmper ulighed og diskrimination.

Jeg har stor respekt for de personlige og ofte nationale konnotationer, som vi alle tager
med i disse værdier og principper. Deri ligger den rige europæiske vision for disse spørgsmål.
Men disse forskellige konnotationer må ikke få os til at tabe de fælles mål af syne. Vi skal
blive ved med at arbejde for at forbedre kvinders vilkår, både på arbejdspladsen og på det
personlige og familiemæssige plan. Deres adgang til arbejdsmarkedet bør fremmes, især
til ansvarspositioner, og nationale myndigheder, institutioner, politiske organer og
virksomheder bør gøres ansvarlige herfor. Det påhviler os at vise, at disse målsætninger
kan nås. Det er blevet sagt mange gange i dag, at bekæmpelse af ulighed mellem kønnene
er en daglig kamp. Der er behov for stor politisk vilje, som skal følges op med konkret
handling. Jeg bifalder alle de initiativer, Kommissionen har beskrevet, og takker også på
forhånd alle mine kolleger for den støtte, vi giver dem.
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En ting mere: Under forhandlingen blev jeg kritiseret for tekstens længde, den bliver åbenbart
længere år for år. Det skyldes naturligvis, at de foregående henstillinger ikke er blevet fuldt
gennemført. Vi skal sikre, at alle gennemfører dem. Jeg mener også, at det skyldes sagens
komplekse art og den dynamiske udvikling. Jeg vil understrege, at det er op til os at følge
med denne udvikling for at undgå at blive fastlåst i gammeldags ideer, så vi kan blive
styrende for udviklingen.

Til sidst vil jeg sige, at jeg mener, at lighed er noget, der vedrører os alle. Frem for alt mener
jeg, at vi hver især har vores frie vilje til at erkende dette og arbejde for, at lighed bliver en
realitet. 2011 er det europæiske år for frivilligt arbejde, og vores største fælles initiativ i år
burde være at opnå reelle fremskridt med at skabe lighed mellem kønnene.

Rovana Plumb,    ordfører. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissær Reding og
kommissær Andor for deres entydige tilsagn på dette vigtige område. Også tak til alle mine
kolleger for deres stærke budskab i denne vigtige forhandling i dag.

Først og fremmest vil jeg sige, at lighed mellem kønnene ikke kun drejer sig om social
retfærdighed, det drejer sig også om fremskridt, og vi skal sammen opbygge et mere
retfærdigt samfund for os alle. Derefter vil jeg sige, at jeg kraftigt støtter indførelsen af
kvoter. Ja, vi har brug for kvinder i topjob, men vi må ikke glemme fattigdom. Vi skal
håndtere, forebygge og reducere fattigdom, og vi har brug for konkrete foranstaltninger.
Forebyggelse og reduktion af fattigdom er en vigtig komponent i social solidaritet, og jeg
tror på kvinders solidaritet. Vi har brug for støtte fra alle borgere. Vi har brug for støtte fra
hele samfundet, og jeg vil gerne takke ngo'erne, arbejdsmarkedets parter og alle kvinder
og mænd i de forskellige samfund, der kæmper år efter år, dag efter dag, for at skabe lighed
mellem kønnene.

Vi skal gøre lighed mellem kønnene til virkelighed. Vi kan sætte farten op i dag. Sammen
skal vi få det til at ske. Og igen – held og lykke til alle kvinder.

Formanden.   – Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen om de to betænkninger finder sted kl. 12.00 i dag, den 8. marts.

Derefter fejres hundredårsdagen for den internationale kvindedag. Alle kvinder i salen, i
Parlamentet, i Kommissionen og i Rådet anmodes venligt om at være med på et fælles foto
efter ceremonien. Jeg håber, at denne meddelelse er blevet hørt af alle de damer og herrer
i deres kontorer, og at de går direkte i plenarsalen.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Efter festligholdelsen af hundredårsdagen for
den internationale kvindedag ville det ikke være at gå for vidt at understrege den berigende
rolle, som kvinder spiller i udviklingen af familien, af samfundet og af økonomien, om end
den ofte undervurderes og underbetales, hvilket øger risikoen for fattigdom betydeligt.

Et af de største problemer ligger i den begrænsede adgang til arbejde, i arbejdsforhold eller
endog i adgang til roller, der er forenelige med deres kvalifikationer. Den nuværende
økonomiske krise i EU's medlemsstater har forværret kvindernes beskæftigelsessituation,
fordi de ikke kan finde stabile job. Fremme af lighed omfatter også bekæmpelse af vold
mod kvinder, uanset om den er fysisk, mental eller seksuel, som skal bekæmpes og
fordømmes. Der skal derfor vedtages særprogrammer for at fremme en aktiv inddragelse
eller genintegration af kvinder på arbejdsmarkedet, samtidig med at der skal skabes
specifikke muligheder for livslang uddannelse med henblik på at give dem færdigheder og
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kvalifikationer, styrke deres selvtillid og udvikle de færdigheder, der er nødvendige i lyset
af Europa 2020-strategien.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) I dag, hvor vi fejrer den internationale
kvindedag, støtter jeg principperne i betænkningen om ligestilling mellem kvinder og
mænd – 2010. Jeg mener dog, at vi i den kommende periode skal gå videre fra retfærdige
principper til at få vedtaget konkrete foranstaltninger, der kan mindske de aktuelle
kønsbestemte uligheder. Rumænien, som jeg kommer fra, ligger i midten i det globale
ligestillingsindeks for 2010, helt nøjagtig på 64.-pladsen, for så vidt angår diskrimination
mellem kvinder og mænd. Generelt er rumænske kvinder bedre uddannede end rumænske
mænd, og der er en stadig stigning i andelen af kvinder blandt det samlede antal kandidater.
Nu er det sådan, at 60 % af alle kandidater er kvinder og kun 40 % mænd. Men kvinders
indtægt er stadig lavere end mænds. De kønsbestemte risici, der indvirker på kvinders
muligheder på arbejdsmarkedet, er stadig meget store; det gælder f.eks. større risiko for
fattigdom, hvilket hindrer adgangen til høje stillinger. I håbet om, at arbejdsmarkedet vil
behandle kvinder mere retfærdigt, vil jeg ønske, at også vi kan bidrage til at ændre på denne
situation. Denne betænkning er et vigtigt skridt i den retning.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    skriftlig. – (CS) Spørgsmålet om ligestilling fortjener stor
opmærksomhed, især her på hundredårsdagen for den internationale kvindedag. Jeg
personligt finder mange af de områder, der behandles i betænkningen, utrolig vigtige. Et
af de områder, jeg gerne vil understrege, er forskellene i pension mellem mænd og kvinder.
Denne kløft skyldes, at kvinder i arbejde afbryder deres karriere oftere end mænd for at
passe børn og syge eller ældre familiemedlemmer, og at de på grund af deres familiemæssige
forpligtelser er mere villige end mænd til at påtage sig deltidsarbejde eller tidsbestemte
arbejdsforhold. Det er denne faktor, der fører til forskellene i pensioner. Det er ikke mindre
vigtigt at rette opmærksomheden mod sårbare grupper af kvinder såsom handicappede
eller ældre, indvandrere, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle eller medlemmer af mindretal
og kvinder med lavere eller ingen kvalifikationer, som passer plejekrævende personer.
Sidst, men ikke mindst finder jeg det vigtigt at sikre adgang til støtteydelser, der skal
forebygge kønsbaseret vold og beskytte kvinder imod denne vold uanset deres retsstatus,
race, alder, seksuelle orientering, etniske oprindelse eller religion, hvilket betænkningen
også indeholder en opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Ligestilling er et grundlæggende princip
i vore dage, men der er stadig ulighed mellem mænd og kvinder. Andelen af kvindelige
forskere og ingeniører er faldet kraftigt. I EU udgør kvinder 59 % af alle kandidater og 41 %
af alle med en doktorgrad. Men dette paradoksale tal fortjener at blive set nærmere på.

Kvinder er underrepræsenterede i ledende roller i forskning. Kun 19 % af alle
universitetsprofessorer i EU er kvinder. Disse tal får en til at mene, at der er problemer med
kvinders adgang til de øvre lag i den akademiske verden. Det er vigtigt at finde løsninger,
der muliggør en vellykket videnskabelig karriere, som kan forenes med et stabilt familieliv.
Her tænker jeg f.eks. på brug af ny teknologi, der gør det muligt for kvindelige forskere at
arbejde hjemmefra. Kun sådan vil det lykkes os at skabe balance mellem mænd og kvinder
inden for videnskab og forskning, da uligheden fortsat er en hindring for EU's mål om øget
konkurrenceevne og maksimering af potentialet for innovation.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    skriftlig. – (SK) Den nuværende økonomiske og
sociale krise har en meget negativ indvirkning på mænds og kvinders levevilkår i EU. Det
er en alvorlig trussel mod den kvindelige del af befolkningen, navnlig inden for ligestilling,
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arbejdsvilkår og adgang til beskæftigelse. For så vidt angår beskæftigelsesvilkår eller
indtægtsniveauer, er kvinder blevet hårdt ramt, og medmindre der træffes hensigtsmæssig
foranstaltninger her og nu, er der en risiko for, at situationen bliver endnu værre.

Det er også vigtigt at tage hensyn til kvinders stilling i forbindelse med kampen mod
fattigdom. På globalt niveau – sammenlignet med den mandlige del af befolkningen – lever
op imod 17 % af alle kvinder i fattigdom ifølge statistikken. Kvinders bidrag til familiens
og samfundets udvikling er også undervurderet. Uligheden mellem mænd og kvinder, især
vedrørende adgang til uddannelse eller deling af familieansvar, er faktorer, som forværrer
kvinders fattigdom. Også lønforskellen eller det såkaldte glasloft mellem mænd og kvinder
har alvorlige følger og hindrer kvinder i at få lederjob.

Fremme af ligestilling er med til at bekæmpe vold mod kvinder. Det er bydende nødvendigt
at bekæmpe de forskellige former for vold, uanset alvoren af den fysiske, mentale eller
seksuelle vold. Også på dette område er det vigtigt, at EU's medlemsstaters regeringer og
de europæiske institutioner støtter mekanismer, der kan skabe ligestilling i de forskellige
dele af det sociale, økonomiske og politiske liv.

Ville Itälä (PPE),    skriftlig. – (FI) Det er naturligvis relevant, at vi drøfter ligestilling her på
den internationale kvindedag, men det er ikke nok. Vigtigheden af dette område skal også
understreges alle andre dage, når vi træffer beslutninger. En vigtig ingrediens i lighed er
også alle menneskers ukrænkelige ret til egen krop. Det omfatter også ret til prævention,
abort og et godt seksuelt helbred. Alt dette har været og vil naturligvis fortsat være synligt
i den måde, Parlamentet stemmer. Alt for ofte afspejler skænderierne desværre holdninger,
der forstærker undertrykkelsen af kvinder.

Filip Kaczmarek (PPE),    skriftlig. – (PL) Lighed er en af Europas grundlæggende værdier,
og det er en entydigt positiv værdi. Det eneste problem er, at lighed fortolkes meget
forskelligt, nogle gange er der tale om ekstreme fortolkninger, hvor der ikke tages hensyn
til de reelle forskelle mellem mennesker. De forskellige fortolkninger har betydet, at der er
opstået lighedsideologier i direkte forbindelse med denne term. Der har været tidspunkter,
hvor der blev begået forbrydelser, ja, endog folkedrab, i lighedens navn, forstået i specifik
og doktrinær betydning. Der er mindre risiko for dogmatik, når det handler om lighed
mellem kvinder og mænd, men der findes stadig personer, der har en overdreven radikal
holdning. Lighed mellem kvinder og mænd kan ikke begrænses til politiske erklæringer
og juridiske regler. Det er meget vigtigt at indføre standarder baseret på
ligestillingsprincippet, og det forudsætter mentalitetsændringer. Vi skal tilskynde til og
støtte uddannelses- og informationsforanstaltninger og fremme god praksis. Vi skal sikre,
at kendskab til ligestilling er reglen snarere end undtagelsen. Ægte ligestilling skal være
noget, der findes i alle, i deres holdninger og i deres daglige, spontane adfærd. Ligestilling
er heller ikke en isoleret værdi. Vi må ikke acceptere påstande om ligestilling, der er udformet
på en sådan måde, at den udelukker andre centrale værdier såsom frihed, værdighed og
retfærdighed.

Jan Kozłowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne begynde med at lykønske ordførerne
med deres betænkninger, der handler om det vigtige emne lige rettigheder. Som det afsløres
i en af betænkningerne, har over 20 mio. europæere, især kvinder, begrænset adgang til
arbejdsmarkedet, fordi de passer plejekrævende voksne. Vi ved også, at forældre har store
problemer med at forene børn med et fagligt arbejde. Jeg mener, at det er af største vigtighed,
at der træffes foranstaltninger for at forene karriere og familie, både for den sociale og den
økonomiske udvikling i Europa. Vi skal træffe foranstaltninger for at fremme indførelsen
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af lokale støttesystemer for familier, der passer børn og plejekrævende voksne, og revidere
lovgivningen samt gøre større brug af ny teknologi for at fjerne hindringerne for fleksible
arbejdsformer. Jeg mener, at EU skal gøre alt for at sikre en fuldstændig adgang til det
enorme potentiale, der ligger hos de kvindelige, veluddannede borgere.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne udtrykke min glæde over
de mange forskellige spørgsmål, der rejses i denne betænkning, og som har gjort det muligt
for os, uanset hvilket udvalg vi arbejder i, at finde en række indbyrdes sammenhænge, så
vi kan yde et større bidrag til at nå målene i EU 2020. Som De har konstateret, opfordres
der til at træffe foranstaltninger på nationalt og europæisk plan for at fremme
iværksætterånd blandt kvinder ved at skabe strukturer for uddannelse, faglig og juridisk
rådgivning og lette adgangen til offentlig og privat finansiering. Navnlig er jeg enig i, at der
er behov for at udvikle iværksætterånd på lokalt og regionalt niveau som hovedkilde til
jobskabelse og økonomisk udvikling. Kvinders potentiale i henseende til at drive
virksomheder udnyttes kun i meget begrænset omfang. Derfor mener jeg, at både Den
Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling skal støtte
initiativer, der styrker iværksætterånden blandt kvinder. Der er sikkert mange kulturelle,
materielle og økonomiske forskelle, som hindrer os i at gøre det. Men det er faktorer, vi
skal huske på, og vi skal skabe de nødvendige rammer for at håndtere dem.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Et hundrede år efter de første offentlige
kvindedemonstrationer i kampen for deres rettigheder har vi stadig ikke opnået de ønskede
resultater. Tværtimod. Den nuværende krise skubber historiens hjul et par meter tilbage
med hensyn til at skabe ligestilling mellem kvinder og mænd. Nu demonstrerer verdens
kvinder igen, lige som for 100 år siden. De går forrest i demonstrationer i Grækenland,
Spanien, Den Tjekkiske Republik og Belgien og også i de nordafrikanske lande. EU har
indtil for nylig pralet af at forbedre kvinders situation på arbejdsmarkedet, adgang til
uddannelse, anstændige levestandarder, adgang til sundhedsydelser for kvinder og større
repræsentation i forfatningsorganer, men den forværrede krise ser ud til at have henvist
dette til udkanten af EU's interesseområde. Kriseforanstaltningerne er især rettet mod den
mandlige befolkning. Kvinders behov opfattes som sekundære. De sidste 100 år har vist,
hvad kvinder har bibragt verden og fremskridtet, og at mange af dem har ofret livet i kampen
for fred, og de har også vist, hvor mange nye liv de har sat i verden. Det er ikke en ringe
bedrift. Men verden har stadig en gæld til kvinder. Det handler ikke om at gøre dem en
tjeneste, men om klart at indføre lige status i samfundet. Disse kvinder kæmper jo ikke for
sig selv, men for en bedre og mere human verden.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Først vil jeg udtrykke min beundring for den
måde, som min kollega, fru Nedelcheva, ordføreren for denne betænkning, har håndteret
denne enorme, dristige opgave på. Kampen for ligestilling er en daglig kamp, som pågår i
alle vores medlemsstater. Min generation var den første, hvor kvinder fik adgang til ledende
poster med ansvar, især til folkevalgte poster. Derfor glæder det mig at se, at kvinder nu er
til stede på så mange områder, der stadig var lukkede for dem for ikke så længe siden. Der
er dog endnu ikke ligestilling og stadig mange kampe, der skal kæmpes, ikke mindst kampen
imod den vedvarende lønforskel og kvinders manglende tilstedeværelse i store selskaber.
Til sidst vil jeg understrege vigtigheden af at give alle kvinder adgang til reproduktive
sundhedstjenester af høj kvalitet. Siden jeg indledte min politiske karriere, har jeg kæmpet
for kvinders adgang til abort i sikre, lægelige omgivelser. De skal også have let adgang til
prævention. Derfor ønsker jeg gratis prævention, især for mindreårige.
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Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) At forsøge at sælge kvoter for kvinder som en
milepæl er ikke andet end populisme. Det, kvinder virkelig har brug for, er ægte valgfrihed
i livet. De skal have sikkerhed for, at ingen af deres beslutninger bliver tillagt lavere værdi.
Et vigtigt skridt i den retning er at indføre gunstig indkomstbeskatning for ægtefæller i alle
medlemsstater, så det at skabe en familie ikke bliver en fattigdomsfælde. Støtte til
kvindekvoter i bestyrelser kommer kun fra kvinder, der allerede tjener masser af penge,
hvis der da overhovedet er nogen, der støtter det. Siden Norge indførte kvindekvotekrav
i bestyrelserne i børsnoterede selskaber, er disse pladser bare blevet besat af et lille antal
kvinder, som sidder i mange forskellige bestyrelser. I erhvervslivet bliver disse kvinder ofte
nedladende kaldt gyldne skørter, noget, der ikke ligefrem er gunstigt for arbejdsatmosfæren.
Vi skal begynde på områder, hvor kvinder virkelig er ugunstigt stillet. Vi skal se på ulønnede
karrierer, deltidsarbejde og den vanskelige situation for de mange kvinder, der arbejder
hårdt for at klare kravene fra familie og karriere.

Olga Sehnalová (S&D),    skriftlig. – (CS) Social solidaritet og den europæiske socialmodel
er værdier, der adskiller Europa fra samfund i andre dele af verden. Der er sat spørgsmålstegn
ved, i hvor stort omfang disse værdier er bæredygtige i forbindelse med kravet om global
konkurrenceevne baseret på mindskede lønomkostninger, svækkelse af
arbejdsmarkedslovgivning og af den sociale beskyttelse for arbejdstagerne samt statens
svækkede rolle. Vi kommer sikkert ikke til grundlæggende at forbedre den globale
konkurrenceevne på denne måde, det er meget mere sandsynligt, at vi gør ubodelig skade
på den sociale samhørighed og skaber splittelse i samfundet. Tag endelig ikke fejl. Kvinder
kommer grundlæggende i risikozonen med disse foranstaltninger. Lønforskel har stor
betydning, lige som nedskæringerne i offentlige sektors budget. I det lys skal pensions- og
sundhedsreformerne på nationalt plan være rimelige for begge køn. Det er ikke et tilfælde,
at fattigdom i Europa oftere rammer ældre kvinder. Kampen mod ulighed er ikke virtual
reality. Det handler om levende mennesker.

Jutta Steinruck (S&D),    skriftlig. – (DE) Vi diskuterer i dag betænkningen af
fru Nedelcheva, på hundredårsdagen for den internationale kvindedag, så det er på høje
tid, at vi endelig sætter handling bag ord. De europæiske kvinders ugunstige situation kan
kun afhjælpes effektivt, hvis vi indfører bindende og ikke frivillige forpligtelser. Det omfatter
bindende kvindekvoter for virksomhedsbestyrelser og på alle andre niveauer, konsekvent
bekæmpelse af usikre arbejdsforhold, der rammer kvinder langt oftere end mænd,
forbedrede karrieremuligheder for kvinder under uddannelse gennem en systematisk
forøgelse af antallet af karrierer, der er åbne for kvinder, forbud med at stille kvinder
ugunstigt rent beskatningsmæssigt, obligatoriske ligestillingsplaner i erhvervsliv og industri
for at styrke kvinders position samt regelmæssig kontrol af og rapportering om eventuelle
fremskridt i Europa.

Til sidst vil jeg sige følgende. Efter 100 år med den internationale kvindedag vil vi kvinder
ikke længere stille os tilfredse med bare at snakke mændene efter munden. Vi ønsker
bindende lovregler, og vi ønsker endelig anerkendelse af, at kvinders arbejde er et afgørende
bidrag til vores velstand.

(Mødet udsat et par minutter)
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FORSÆDE: Jerzy BUZEK
Formand

8. 100-året for den internationale kvindedag

Formanden.   – Jeg er utrolig glad for at kunne være formand i Parlamentet sammen med
mine kvindelige kolleger. Der er seks kvindelige næstformænd i Parlamentet, to kvæstorer,
og næstformanden i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling sidder ved siden af
mig. Det er mig en særlig ære og et stort privilegium.

Jeg genoptager mødet. Næste punkt på dagsordenen er hundredåret for den internationale
kvindedag. Vi begynder med en kort film om denne berømte dags historie. Start venligst
forevisningen.

(Filmforevisning)

Kære gæster, mine damer og herrer! En film på to minutter kan ikke vise alt det, der er sket
i løbet af de sidste 100 år. I løbet af den tid har vi ændret Europa, og vi europæere kan være
stolte, når vi sammenligner Europa med mange andre steder i verden, men samtidig ved
vi, at rejsen ikke er slut endnu. Der er stadig for få kvinder i politik, og her i Parlamentet
tegner vores kvindelige medlemmer sig kun for 35 % af alle medlemmer. Ganske vist er
dette tal noget højere end i de nationale parlamenter, men det er stadig ikke nok. Heldigvis
ligger tallet i Parlamentets vigtigste beslutningstagende organer et stykke over 40 %, og
det er vi meget glade for. Sådan er det også med hensyn til antallet af udvalgsformænd.

Men Parlamentets sammensætning om tre år, dvs. efter det næste valg, afhænger
hovedsagelig af de nationale parlamenter og den måde, de udpeger kandidater til Parlamentet
på. Det er vores nationale parlamenter, der skal sikre, at antallet af kvinder i Parlamentet
stiger. Det opfordrer vi dem i dag til at gøre, og vi opfordrer vores kolleger i de nationale
parlamenter til at sørge for, at man har passende juridiske løsninger og træffer passende
beslutninger for at gøre det lettere at få flere kvinder ind i Parlamentet.

Vi kan også være et godt eksempel, når talen falder på beskæftigelse af kvinder. I
Parlamentets personale er 59 % kvinder, og samtidig behandler over 50 % af disse kvinder
sager af betydning. Jeg har stor erfaring på dette område og kan prale med, at jeg, da jeg
var ansvarlig for mit lands regering, havde omkring 50 kvinder ansat i de højeste stillinger
i ministerierne og som direktører for de vigtigste statskontorer. Denne rekord er aldrig
blevet slået, hverken før eller i de ca. 12 år, der er gået siden da.

Som formand for Parlamentet har jeg også opfordret til at få flere kvinder i Kommissionen
og i højtstående stillinger i EU. Vi kan glæde os over, at den højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik er en kvinde.

Situationen i europæiske virksomheder har også ændret sig, og det har været vældig godt
for ikke blot kvinder, men især for den måde, disse virksomheder fungerer på. Vi skal også
sikre, at kvinder og mænd, der ansættes i samme slags stillinger og har samme
kvalifikationer, får samme løn. Her mangler der stadig meget.

Vi er udmærket klar over, at kvinder også kan kæmpe for demokrati og
menneskerettigheder. Jeg vil gerne hylde alle vores kvindelige kolleger her i Parlamentet
og tænker på kvinderne i Nordafrika og Mellemøsten, som udviser stort mod i deres kamp
for demokrati. Lad os også huske på de tidligere vindere af Sakharov-prisen, som omfatter
fantastiske kvinder som Aung San Suu Kyi, Leyla Zana og Kvinder i Hvidt. Jeg vil derfor
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gentage, at vi ikke vil være med til at berøve kvinder deres værdighed i et retssystems, en
religions eller en kulturs navn. Vi vil ikke være med til, at kvinder har færre rettigheder end
mænd, hverken i Europa eller andre steder i verden. Vi vil protestere, hvis kvinder behandles
uretfærdigt.

Den 3. november 1793, dvs. for 218 år siden, blev Olympia de Gouges halshugget her i
Europa, fordi hun lavede en erklæring om kvinders og kvindelige borgeres rettigheder. Det
var den eneste grund. Et hundrede år senere, i 1906, fik kvinder stemmeret. Det første land,
hvor det skete, var i Finland. Det må vi ikke glemme. I løbet af det følgende århundrede
har vi gjort enorme fremskridt med at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg vil
gerne understrege noget, der er meget vigtigt for mig personligt, nemlig at den 8. marts er
en feriedag for kvinder. Det er rigtigt. Men denne feriedag tjener primært til at minde os
om, at vi skal huske på det vigtigste spørgsmål i Europa i dag, nemlig lige rettigheder for
kvinder og men, i løbet af årets resterende 364 dage. De principper, vi ønsker at styrke den
8. marts, bør også gælde årets øvrige 364 dage. Det er vores største udfordring. Det er ikke
nok bare at fejre den 8. marts. Vi skal tænke over denne sag alle årets andre dage også.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Hr. formand! Da den internationale kvindedag
blev indført, var lighed for kvinder en splinterny og revolutionær tanke. Siden da er
ligestilling blevet et af grundprincipperne i moderne samfund. Kilden hertil ligger i den
ukrænkelige menneskelige værdighed, der gælder lige meget for mænd og kvinder. Men
som med alle andre resultater er det ikke nok bare at sige det. Menneskelig værdighed,
herunder kvinders karakteristiske værdighed, har været genstand for forskellige krænkelser
på forskellige tidspunkter og forskellige steder. Vores fokus og ansvar skal være på linje
med det.

Det er meget sigende, at denne festligholdelse sker efter en forhandling om en betænkning
med titlen "Fattigdom blandt kvinder i Den Europæiske Union". Fattigdom og Den
Europæiske Union. For nogen tid siden ville dette have været en usandsynlig sammenstilling.
Den økonomiske krise rammer mindre beskyttede grupper særlig hårdt.
Overrepræsentationen af kvinder i denne kategori skaber i sig selv visse udfordringer, for
ikke at nævne den typiske skæbne, der rammer masser af kvinder, hvilket giver fattigdom
et kvindeligt ansigt uden for Europa, på globalt plan. For at låne den hellige Frans af Assisis
ord: fru Fattigdom. Kvinder med små børn, der flygter fra krig eller sult, opløste familier i
slum, der lever uden fædre, kvinder og unge piger, der tvinges ud i prostitution, selv i EU,
osv.

Mange af det ungarske formandskabs prioriteringer, kan, hvis de gennemføres, få en positiv
indvirkning i form af øget beskæftigelse for kvinder. Her skal især nævnes
Europa 2020-strategien med dens beskæftigelsespolitiske mål såsom genopretning efter
den økonomiske krise og reduktion af fattigdom. Beskæftigelse af kvinder styrker kvinders
værdighed. Det hjælper dem med frit at træffe deres beslutninger og forme deres liv.

Flagskibsinitiativet "Platform mod fattigdom" understreger, at der i foranstaltningerne for
at bekæmpe fattigdom også skal tages hensyn til forskellene i kvinders og mænds situation.

Det ungarske formandskab mener, at den beslutning, som Rådet for Beskæftigelse,
Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik traf i går om at forlænge pagten for ligestilling
mellem kvinder og mænd inden 2020, er et vigtigt resultat. Ud over økonomipolitiske
foranstaltninger må vi ikke glemme kvinders særlige rolle i samfundet. Vi skal give kvinder
mulighed for at skabe balance mellem karriere og familieliv og mulighed for at vælge.
Derfor arbejder vi med en revision af direktivet om iværksættelse af foranstaltninger til

41Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



forbedring af sikkerheden og sundheden og sikkerhed under arbejdet for arbejdstagere,
der er gravide, som lige har født eller som ammer. Den relevante statusrapport vil blive
udarbejdet til Rådets møde i juni.

Det ungarske formandskabs prioriteringer omfatter øget kendskab til familiens rolle i
forbindelse med at løse sociale, økonomiske og demografiske problemer. Derfor afholder
vi en demografisk uge med deltagelse af ngo'er og med et uformelt familieministermøde.
Formålet er at drøfte, hvad man kan gøre for at øge fødselstallet. I alt dette spiller kvinder
og naturligvis deres valg en helt særlig rolle.

Der skal sættes særligt fokus på situationen for kvinder, der tilhører ugunstigt stillede
grupper, inden for rammerne af EU-medlemsstaternes roma-strategier, som vi forventer
vedtaget på Det Europæiske Råds møde i juni, og hvor fru Járóka og andre, ordførerne og
assistenterne har ydet et meget værdifuldt bidrag i Parlamentet. Vi forventer også en
erklæring fra Rådet om roma-kvinders store betydning for at holde sammen på familien,
hvilket vil være et godt grundlag, når vi skal finde løsninger på roma-befolkningens
problemer.

Tillad mig her til sidst kort at komme ind på et andet emne. Historien har vist, at der ikke
kan være et stærkt civilsamfund uden aktiv inddragelse af kvinder. Som hr. Buzek også
sagde, var der kvinder blandt de demonstranter, der krævede frihed på Tahrir-pladsen i
Cairo. Også de ønsker at være med til at skabe de forandringer, der finder sted. EU skal
støtte dem i deres indsats, gavmildt, frit for ideologiske stereotyper, åbent og med sympati.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Hr. formand, fru Győri, mine
damer og herrer! I dag mindes vi de kvinder, som den 19. marts 1911 begav sig ud på den
lange vej i Tyskland, Østrig, Danmark og Schweiz mod kvinders rettigheder, valgret og
bedre arbejdsforhold.

I dag mindes vi hundrede års kamp og den succes, som har været til fordel for os alle. Hvor
ville vores demokratier og især det europæiske demokrati, som er repræsenteret her i
Parlamentet, være uden kvinders fulde deltagelse i det offentlige liv? Hvor ville vores
samfund og økonomier være uden kvinders talent?

På mange måder er europæiske kvinder rollemodel for resten af verden. Kvinders plads i
Europa og vores samfund er en kilde til inspiration for kvinder i resten af verden. Her vil
jeg gerne nævne de nordafrikanske kvinders modige kamp. De gør, skulder ved skulder
med mændene, alt, hvad de kan for at modstå diktaturer og indføre demokrati. Den aktive
rolle, som europæiske kvinder nu spiller i EU's økonomiske og politiske liv, er resultatet
af deres faste beslutsomhed. Vi glæder os over europæisk integration, der som et af
grundprincipperne har ligestilling mellem mænd og kvinder, et princip, der er fuldt
anerkendt i Lissabontraktaten. I årenes løb har vigtige love om ligebehandling og inddragelse
af kønsaspektet i europæiske politikker gjort det muligt for os at nærme os et mere lige
samfund og arbejdsmarked.

Men vi skal også forbitres over det, der stadig er skuffende, uacceptabelt eller endog utåleligt.
Her tænker jeg på kvinders gennemsnitlige beskæftigelse på 62,5 % imod 80 % for mænd,
øget akademisk succes for kvinder, hvis karriereudsigter ikke er gode nok. Dette er skuffende
og skal ændres. Kvinder er overrepræsenterede i usikre lavtlønsjob og underrepræsenterede
i stillinger med ansvar. Forskellen mellem kvinders og mænds løn er 18 %, og det betyder
også, at 22 % af alle kvinder over 65 risikerer at komme under fattigdomsgrænsen, fordi
de ikke har en ordentlig pension. Det er uacceptabelt og skal ændres. Ifølge skøn har
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20-25 % af alle kvinder i EU været udsat for vold mindst en gang i deres liv. Det er
uacceptabelt og skal ændres.

I dag kan vi forny vores løfte om fortsat at samarbejde, så ligestilling bliver til virkelighed.
Det er til alles fordel, det styrker den sociale og økonomiske samhørighed, bæredygtig
vækst og konkurrenceevnen.

I september 2010 vedtog Kommissionen en strategi med fem indsatsområder for perioden
2010-2015: ligestilling på arbejdsmarkedet, samme økonomiske uafhængighed for mænd
og kvinder, ligeløn, lige adgang til ledende stillinger og fremme af ligestilling uden for EU.

Kommissionen vil fortsat stå side om side med kvinder fra alle verdensdele, som kæmper
en daglig kamp for at få adgang til uddannelse og ret til arbejde, med dem, der kæmper for
demokratisering og frihedsrettigheder samt politiske og borgerrettigheder. Kommissionen
vil gøre alt, den kan, for at sikre, at disse mål bliver til virkelighed. Men vi må ikke glemme,
at lovgivning, uanset hvor godt den gennemføres, ikke er svaret på alt. Adfærd og holdninger
skal også ændres.

I dag fejrer vi kvinders ret til ligestilling. I vore dages Europa kan vi sige, at EU ikke ville
være muligt uden de europæiske kvinder, alle europæisk kvinder! De bidrager til vores
projekt på grundlag af værdier, også værdier som ligestilling.

Eva-Britt Svensson,    formand for Udvalget om Kvinders rettigheder og Ligestilling. – (SV) Hr.
formand! "Man fødes ikke kvinde, man bliver det". Dette citat viser, at vores opfattelse af,
hvad kvinder og mænd er, danner grundlag for alle vores valg i livet – valg afhænger af
vores køn, ikke vores interesser, værdighed, engagement osv. Kønsstereotyper sætter mænd
og kvinder i forskellige båse, og hundrede års kamp for ligestilling har ikke kunnet ændre
på disse kønsstereotyper.

Men vi nægter at vente hundrede år mere, for det er disse kønsstereotyper, disse normer,
der bl.a. er skyld i, at 97 % af alle store virksomheder ledes af mænd, at kvinder lider under
lønforskelle og har usikre job, hvis de da overhovedet har et job, og at det er kvinder, som
er ansvarlige for det ulønnede arbejde i hjemmet. Det er kvinder, der har hovedansvaret
for børnene. Kvinder udsættes for vold, også inden for rammerne af tætte forhold og i form
af seksuel vold, og kvinder sælges som varer i sexhandel. Fattigdom feminiseres. Det har
sin oprindelse i de forskellige normer, som et samfund består af.

Der er gjort store fremskridt under disse hundrede års kamp. Hvis jeg sammenligner de
muligheder, jeg har haft med de forskellige livsvalg, og min mors og bedstemors muligheder,
kan jeg se, hvor store fremskridt der er gjort, men der skal stadig gøres meget. Derfor
fortsætter kampen hver dag i året, ikke kun den 8. marts.

(Bifald)

Lívia Járóka,    for PPE-Gruppen. – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! I dag fejrer vi
hundredåret for den internationale kvindedag og mindes de kvindelige arbejdere, der i
midten af det 19. århundrede demonstrerede for ligeløn i New York. Det mål, de satte sig
for over 150 år siden i 1857, nemlig at skabe lige løn for lige arbejde, er stadig relevant i
dag. I EU tjener kvinder 15 % mindre end mænd. Dette tal er 16,5 % i mit eget land Ungarn,
og selv om over halvdelen af verdens samlede befolkning består af kvinder, får de kun 10 %
af verdens samlede indtægt.

Ud over at afskaffe lønforskellene skal vi styrke kvinders rolle i familien og sikre
gennemførelse af princippet om ligebehandling. Vi kan ikke tillade, at børn udgør en
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fattigdomsrisiko i Europa, og at det at være kvinde eller mor stiller et menneske ugunstigere.
Uanset om vi ser på de initiativer, som er iværksat under FN eller EU, er der stadig ikke
opnået reel ligestilling mellem mænd og kvinder de fleste steder. Vi lægger ikke megen
vægt på situationen for kvinder, der lever tæt på fattigdomsgrænsen, på fænomenet flerfoldig
diskrimination og på bekæmpelse af vold i hjemmet og vold mod kvinder.

Britta Thomsen,    for S&D-Gruppen. – (DA) Hr. formand, kære kolleger! I dag er det 100
år siden, vi første gang fejrede den internationale kvindedag. For 100 år siden handlede
kampen bl.a. om kvinders valgret, hvilket vi i dag opfatter som en helt naturlig ting. Men
der er stadig lang vej igen til fuld ligestilling, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af at
få kvinder repræsenteret i beslutningsprocesserne på alle niveauer. Kvinderne skal være til
stede i politik, men kvinderne skal også være til stede i det økonomiske liv. Kvinderne skal
også være til stede i bankerne!

Man kan ikke lukke halvdelen af befolkningen ude fra vigtige økonomiske beslutninger.
Det er ikke demokrati. Vi er nødt til at bruge hele talentmassen! Det er ganske enkelt vores
konkurrenceevne, der også står på spil. Derfor hilser jeg kommissær Viviane Redings
initiativ "Women on the Boardplace for Europe" velkommen. Det er meget positivt, at EU
igen har førertrøjen på, når det gælder ligestilling, men vi er nødt til at have bindende
lovgivning, hvis kvoter til bestyrelser skal være andet end symbolpolitik, og jeg håber, at
De har modet til det! Tak.

Silvana Koch-Mehrin,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer!
At alle mennesker er lige, er knæsat i de første to artikler i FN's verdenserklæring om
menneskerettigheder. Her står der følgende: "Alle mennesker er født frie og lige i værdighed
og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre
i en broderskabets ånd". Sikke en vidunderlig sætning. Men selv her hundrede år efter den
første internationale kvindedag har vi stadig ikke opnået dette. Der er stadig ikke tegn på
nogen ægte lighed mellem mænd og kvinder.

Det er rigtigt, at vi har opnået meget i Europa. I dag er vores primære bekymring ikke
længere retlig frihed for kvinder. Den frihed har vi i vid udstrækning opnået. Jeg vil gerne
udtrykke min taknemmelighed over for feministerne, både mænd og kvinder, for deres
arbejde i fortiden. I dag er vores hovedbekymring frihed til handling, at mennesket skal
tage ejerskab over balancen mellem arbejde og familieliv, og at kvinder i toppen af
erhvervslivet eller det politiske liv skal være noget dagligdags.

Det er fantastisk at se, hvordan befrielsesbevægelserne i Nordafrika bruger os, kvinder i
Europa, som eksempel. De bruger os som eksempel til at spille en pionerrolle. Det er utrolig
vigtigt, at vi ikke mister dette mål af syne, friheden til at leve vores liv efter vores egne
begreber. Så er det først, at lighed bliver noget, vi tager for givet, og hvor den internationale
kvindedag bliver lavet om fra en mindedag til en dag, hvor vi fejrer frihed.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Den
situation, vi nu befinder os i, giver os faktisk ikke anledning til at fejre noget, men burde
tilskynde os til nok en gang at enes om at indføre ægte lighed. Vi kvinder bør benytte denne
hundredårsdag til at se tilbage og gøre status.

Min status ser sådan ud: Lighed skal nedfældes i forfatninger og
menneskerettighedserklæringer som det fremmeste princip. Men vi skal hav love og regler
for at gøre disse principper til virkelighed. Det kræver efter min mening også kvoter.
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Hvis vi ser på de europæiske institutioner, kan vi se, at det ikke ser bedre ud her end i toppen
af erhvervslivet. Der er næsten ikke nogen kvinder i de øverste, de allerøverste lederstillinger.
Hvis det er det, vi ønsker, fru Reding, hr. Barroso, skal vi have reelle, barske
kvotereguleringer. Jeg ville gerne have haft en realistisk vurdering fra Dem af den manglende
lighed for kvinder i de europæiske institutioner, for så ville De have indset vigtigheden af
disse kvoter.

(Bifald)

Jeg synes, det er en skam, at der stadig ikke er plads til kvinder ved bordet, uanset hvor
velkvalificerede de er, når der træffes ledelsesbeslutninger, og de strategiske politikker
planlægges. Kvoter er det instrument, vi kan bruge til at nå dertil.

I dag, hundredårsdagen for den internationale kvindedag, opfordrer vi Dem, fru Reding,
til at forpligte Dem til at gøre alt, hvad De kan, for at fremme en reel kvote for kvinder i
lederstillinger, sådan som man allerede har det i Norge, Spanien og Frankrig. Jeg forstår
slet ikke, hvorfor hr. Barroso overhovedet kom ind på det i sin tale.

Marina Yannakoudakis,    for ECR-Gruppen. – (EN) Hr. formand! I Det Forenede Kongerige
holdt Lord Davies i sidste uge sin tale til regeringen om, hvordan man kan øge kvinders
deltagelse i bestyrelserne. Hans forslag bestod af frivillige mål for virksomhederne. Ingen
kan være uenige i, at vi skal have flere kvinder i bestyrelserne. Det, jeg ikke kan acceptere,
er, at vi skal have kvoter for at opnå det. Er det måske ikke formynderisk? Næsten lige så
formynderisk som det var at give de tilstedeværende kvinder en rose, da de kom ind. Tja,
jeg gav min rose til en mand.

Mere positivt er det, at Det Forenede Kongerige virkelig gør fremskridt med at udligne
lønforskellene mellem mænd og kvinder. De seneste tal viser, at lønforskellen mellem
mænd og kvinder i fuldtidsjob er faldet til 10 %, det laveste, siden man begyndte at registrere
det.

Endelig vil jeg på den internationale kvindedag komme med et par mindeord om
moderskabet. Ægte lighed betyder retten til at vælge og til ikke at blive dømt for sine valg.
Uanset om en kvinde er bestyrelsesformand, kirurg, deltidsansat sygeplejer, bilmekaniker
eller husmor og mor, har hun ret til at træffe sit eget valg.

(Bifald)

Ilda Figueiredo,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Hr. formand! Vi bifalder kvinders kamp
for frihed, social fremgang og fred i en tid, hvor vi vejrer 100-årsdagen for den internationale
kvindedag. Kvinder har kæmpet og opnået meget i løbet af de 100 år, men det har ikke
været nok til at fjerne de eksisterende uligheder, den diskrimination, der fortsat ses i
adgangen til job med ansvar, lønforskellene, der afspejles i pensionerne, vanskeligheden
ved at skabe sig en karriere og opnå fagligt avancement, hindringerne for at få adgang til
lederjob og beslutningstagende stillinger i den økonomiske, sociale og politiske aktivitet.
Tendensen er, at denne situation bliver værre i tider med økonomisk og social krise.

Skønt moderskab er en social funktion, der er uundværlig for samfundets udvikling,
diskrimineres kvinder, fordi de er mødre og arbejdstagere, og dét er skandaløst, her langt
inde i det 21. århundrede. Vi bør bekræfte vores gruppes solidaritet med kvindernes kamp
her. Vi vil fortsat kræve, at der sættes en stopper for ulighed og diskrimination, en stopper
for al vold mod kvinder og en stopper for kønsstereotyper. Det kræver ikke blot et brud
med neoliberale politikker, men også et seriøst engagement i alternative politikker, der
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kan sætte menneskerettigheder og ligestilling i centrum for beslutningsprocessen og EU's
politik.

Mara Bizzotto,    for EFD-Gruppen. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Mange mål
er nået, men nogle kampe er end ikke startet. I dag er det vigtigste spørgsmål de kvinder
fra andre kulturer, der lever i Europa og rundt omkring i verden under forhold, hvor de
kæmper for at opnå selv et mindstemål af værdighed og menneskelighed.

Vi kan ikke fejre i dag uden at tale om kvinder i den arabisk-muslimske verden, for ellers
bliver vi ved med at ignorere et problem, som er deres i dag, men meget vel kan blive vores
også. Vi kan ikke ignorere de mange, der er involveret i en krise, som bliver værre år for
år, i Europa, i vores byer og i skolerne, hvor børnene vokser op.

Der har længe været en stigning i antallet af voldstilfælde af alle former, som begås over
for muslimske kvinder i deres egen familie. Derfor har jeg gennem længere tid – og det gør
jeg også nu – anmodet Europa om at indføre målrettede politikker imod udbredelsen af
islamisk radikalisme, imod tvangsægteskaber, æresrettigheder, kvindelig omskæring og
vold i hjemmet.

Vi europæiske mænd og kvinder skal kæmpe for de kvinder, der bor i og uden for Europa,
som ikke har nogen stemme, og som undertrykkes af islamisk fundamentalisme.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Hr. formand! Også jeg vil gerne ære alle kvinder rundt
omkring i verden og alle de kvinder, der har kæmpet for ligestilling i de sidste hundrede
år. Det var i 1893, at New Zealand gav kvinder stemmeret. Hvis jeg må sige et par ord om
mit eget land, var det i 1970, at en vis Labour-politiker, Barbara Castle, fik gennemført den
første lov om ligeløn i den vestlige verden. Det var naturligvis Det Forenede Kongerige,
der havde den første kvindelige premierminister i Europa.

Men jeg synes, at Parlamentet er kommet ud af trit med virkeligheden. Jeg er imod
forskelsbehandling af enhver form, selv positiv, da det uundgåeligt fører til, at nogle bliver
ofre. Kvinder skal ikke umyndiggøres med kvoter, men hindringerne for deres
karrierefremgang skal fjernes. Medlemsstaterne skulle hellere fokusere på f.eks. behovet
for bedre børnepasning.

Domstolen har for nylig afsagt en dom om bilforsikring, der saboterer traditionelle,
afprøvede og testede fornuftige risikovurderingsmetoder. Trods EU's holdning til positiv
forskelsbehandling til fordel for kvinder er denne sag et eksempel på politisk korrekt
eurosludder med en tåbelig dom, der rent faktisk gør livet sværere og dyrere for kvinder.
Almindelig sund fornuft er ikke noget, man støder på hver dag i EU.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

9. Afstemningstid

Formanden.   – Vi går nu over til afstemning.

(Resultater og andre oplysninger vedrørende afstemningen: se protokollen)
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9.1. Anmodning om ophævelse af Elmar Broks parlamentariske immunitet
(A7-0047/2011, Francesco Enrico Speroni) (afstemning)

– Før afstemningen:

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Fru formand! De kender selv denne situation, da De selv
blev desavoueret af Domstolen i en sag om immunitet vedrørende mig.

Jeg håber, at den mildhed, vi viser hr. Brok i en finanssag, også gælder for ytringsfriheden
for de medlemmer af Parlamentet, som tilhører et mindretal.

Den lighed, der fandtes for 20 år siden her i Parlamentet, gjorde både det og Retsudvalget
ære. Desværre er immunitetssystemet blevet til et partipolitisk spørgsmål. Det beklager
jeg personligt og håber, at vores institution vil tage sig sammen.

(Bifald)

Francesco Enrico Speroni  , ordfører. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil
bare præcisere en statistisk oplysning. På grund af en misforståelse er tallet 2 900 EUR
anført i betænkningernes begrundelse, men det rigtige tal er 2 356,41 EUR.

9.2. Produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning (A7-0033/2011,
Christel Schaldemose) (afstemning)

9.3. Håndtering af H1N1-influenza (A7-0035/2011, Michèle Rivasi) (afstemning)

9.4. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Hr. Harald Wögerbauer – AT)
(A7-0048/2011, Inés Ayala Sender) (afstemning)

9.5. Aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet
(A7-0023/2011, Crescenzio Rivellini) (afstemning)

9.6. Innovativ finansiering på globalt og europæisk plan (A7-0036/2011, Anni
Podimata) (afstemning)

– Før afstemningen om ændringsforslag 1:

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Fru formand! Jeg beklager, at der er en vis forvirring i
denne betænkning af fru Podimata, som rejser en række vigtige aspekter af innovativ
finansiering. Jeg vil gerne bede Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater
i Parlamentet om at trække deres alternative forslag tilbage, så vi kan afslutte det fælles
arbejde med udkastet.

For det andet beklager jeg, at der er skabt en lidt kunstig modsætning vedrørende
spørgsmålet om en skat på finansielle transaktioner, og at der er to meget enslydende
ændringsforslag. Jeg beklager, at Parlamentet af den grund ikke kan udtrykke overvældende
støtte til denne skat under forhold, der er rimelige med hensyn til Europas konkurrenceevne.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Fru formand! Jeg kan sige følgende til hr. Gauzès: Ja, vi
agter at trække forslaget til alternativ beslutning tilbage. Det anbefalede jeg min gruppe af
en meget enkel grund, nemlig at følgende ændringsforslag, der er underskrevet af
120 medlemmer fra alle grupper, viser, at forslagene vedrørende en skat på finansielle
transaktioner ikke er forbeholdt en bestemt gruppe, uanset om det er Socialisterne, de
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Konservative, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) eller Gruppen
De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance. Sagen er, at vi stiller et institutionelt forslag og
sender et institutionelt signal om, at Parlamentet på tværs af partier og grupper kan sige,
at vi ønsker, at den private sektor betaler sin andel af håndteringen af krisens byrde. Det
er ikke et krav fra Socialdemokraterne eller PPE-Gruppen, det er vores fælles ønske. Hvis
det lykkes os at sende dette signal i dag på et institutionelt grundlag, er det en stor succes
for Parlamentet. Derfor trækker vi vores forslag tilbage.

(Bifald)

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Fru formand! I går fremsatte Det Europæiske
Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) et andet forslag her i salen, som også kan være
et kompromis. Det var, om det kan gøres klart, at der vil blive kanaliseret ressourcer til
EU's budget og støttemekanismen? Vi fremsatte forslaget under forhandlingen i går, og vi
venter på et svar, så vi kan nå frem til et kompromis og sende et positivt budskab til EU's
institutioner.

9.7. Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet (A7-0032/2011, Edite Estrela)
(afstemning)

– Før afstemningen:

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Madam Fru Formand! Dette er specielt til danskerne.
I den danske oversættelse af "equitable" er der kommet til at stå "ligelig". Det er ikke nogen
god oversættelse, fordi folk da tror, at det betyder "ensartet". Derfor kommer der nu i den
endelige betænkning til at stå "retfærdig". Det giver en anden betydning, og jeg vil selvfølgelig
anbefale alle vores kolleger i den danske delegation – måske har svenskerne det samme
problem – at stemme for, at ordet kommer til at stå korrekt i betænkningen.

9.8. Samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på
skatteområdet (A7-0027/2011, Eva Joly) (afstemning)

9.9. Landbrug og international handel (A7-0030/2011, Georgios Papastamkos)
(afstemning)

9.10. EU's proteinunderskud (A7-0026/2011, Martin Häusling) (afstemning)

– Før afstemningen:

Martin Häusling,    ordfører. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Denne betænkning
beskriver, hvordan proteinunderskuddet i EU på 80 % kan sænkes ved at fremme dyrkning
af proteinafgrøder i Europa. Formålet med betænkningen er ikke at starte en debat om
nultolerance og heller ikke at gøre det lettere at importere genetisk modificeret soja. Jeg
beder Dem derfor stemme imod punkt 3 og 9. Disse ændringsforslag vil give betænkning
en helt anden karakter. Hvis disse to ændringsforslag vedtages, bliver jeg nødt til at slette
mit navn.

– Efter afstemningen:

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand! Fordi resultatet af afstemningen har
ændret betænkningen, vil jeg bede Dem slette mit navn fra dokumentet. Jeg vil gerne levere
betænkningen tilbage.

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA48



(Bifald)

9.11. Ligestilling mellem kvinder og mænd – 2010 (A7-0029/2011, Mariya
Nedelcheva) (afstemning)

– Før afstemningen om punkt 66:

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I
punkt 66 efter sætningen "understreger, at kvinder skal have kontrol over deres seksuelle
og reproduktive rettigheder, navnlig via let adgang til svangerskabsforebyggelse og abort"
vil jeg med dette mundtlige ændringsforslag foreslå, at følgende tekst indsættes efter ordet
"abort": "erkender det ufødte barns ret til liv og opfordrer medlemsstaterne og
Kommissionen til at gennemføre foranstaltninger og aktiviteter til støtte for en fortsættelse
af graviditeten i form af specifikke social- og velfærdspolitikker, der, hvor det er muligt,
hjælper kvinder med at håndtere de årsager, der har ført dem til at vælge abort".

Formålet med dette mundtlige ændringsforslag er at sikre kvinders frihed til at få sikker
adgang til at afslutte en graviditet, men også til at bekræfte princippet om, at abort ikke er
en forsinket præventionsmetode eller et middel til at undgå graviditet.

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

9.12. Fattigdom blandt kvinder (A7-0031/2011, Rovana Plumb) (afstemning)

Formanden.   – Afstemningstiden er afsluttet.

10. Stemmeforklaringer

Mundtlige stemmeforklaringer

Betænkning: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne
takke fru Schaldemose for hendes betænkning, der især bør roses for at indeholde forslag
til konkrete foranstaltninger til at styrke overvågningssystemerne for bevægelser i det fælles
europæiske marked af produkter, der er sikre for de europæiske forbrugere.

Det er en initiativbetænkning, men den går i den rigtige retning, nemlig at fuldføre det
indre marked og beskytte europæiske forbrugere. Sikkerhed betyder at indføre
sporbarhedssystemer, der er pålidelige gennem hele produktets livscyklus. I den
sammenhæng indeholder betænkningen effektiv forslag om oprettelse af en
informationsdatabase om produktsikkerhed, styrkelse af fællesskabssystemet for hurtig
udveksling af oplysninger (RAPEX) vedrørende ikke-sikre produkter fra tredjelande og
flere ressourcer til tilsynsmyndigheder til tilbagetrækning fra markedet af produkter med
alvorlige risici.

Jeg vil slutte med at understrege, at det er vores opgave at sikre, at de produkter, der
cirkulerer på de europæiske markeder, er sikre for de mest sårbare forbrugere, især børn,
ældre og handicappede.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Fru formand! Der har været megen diskussion om
forbrugernes sikkerhed i relation til fødevareprodukter, men alligevel glemmer vi, at
almindelige ting, vi bruger hver dag, kan udgøre en lige så stor sundhedstrussel, en trussel
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imod livet, især for små børn. De basisværktøjer, der bruges til at føre tilsyn med varer,
som kommer på markedet, er løbende markedsovervågning, og hensigtsmæssig lovgivning
er afgørende, især med hensyn til tilsyn med e-handel.

Det er indlysende, at det også er vigtigt at etablere et godt samarbejde mellem
forbrugerorganisationer, nationale myndigheder, producenter og sælgere. Men lad os nu
ikke forivre os, men i stedet roligt finde en definition på et farligt produkt. Vi må ikke
glemme, at det ikke kun er vigtigt, at ting, der skal fungere, designes ordentligt, og at der
bruges sikre materialer til at fremstille dem. Det er lige så vigtigt, at man bruger dem med
sund fornuft, og at der føres ordentligt tilsyn med børn, der har adgang til dem.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I dag har Parlamentet vedtaget
en betænkning om produktsikkerhed i almindelighed, og det er endnu et skridt i retning
af at styrke beskyttelsen af europæiske forbrugere.

I betænkningen understreges vigtigheden af sporbarhed gennem et produkts livscyklus,
og Kommissionen anmodes om at træffe foranstaltninger til at vurdere og bedømme ny
teknologi for på den måde at garantere forbrugersikkerhed til optimerede omkostninger.
Hvis de europæiske forbrugere kan få kendskab til alle aspekter af et produkt, øger man
deres bevidsthed og styrker deres beskyttelse. Jeg mener, at man kan bruge ny teknologi
til at bekæmpe forfalskede produkter, især i tekstilsektoren.

Formålet med denne betænkning er at beskytte forbrugerne, men også at beskytte alle
virksomheder, der opererer i Europa, som ikke bar besluttet at outsource deres aktiviteter.
Med denne betænkning kan vi bestemt finde en fremragende løsning på den løbende disput
om fuld sporbarhed for produkter, der ikke er lavet i EU.

Betænkning: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Vedtagelsen af fru
Rivasis betænkning er resultatet af en vurdering af håndteringen af H1N1-influenza i
2009-2010, og målet er at få indført generelle standarder, der skal gælde for håndteringen
af alle fremtidige globale sundhedskriser.

Efter en lang, vellykket revisionsfase har hovedprincipperne for betænkningen været
samarbejde, uafhængighed og gennemsigtighed. Der opfordres til mere og bedre samarbejde
mellem medlemsstaternes sundhedsmyndigheder og de europæiske institutioner for at
sikre en harmoniseret, hensigtsmæssig risikostyring.

Målsætningerne er at ændre medlemsstaternes strategi for deres nationale planer for
håndtering af influenza, herunder vaccinelagre, offentliggørelse af navnene på de eksperter,
som de europæiske sundhedsmyndigheder konsulterer, og et effektivt tillidsforhold til
medier med ansvar for formidling af budskaber om folkesundhed. Derfor stemte vi for
den.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Vi ved udmærket godt, hvad der skete
med A-influenzaen, og det bør vi alle tage ved lære af. Jeg ved ikke, om De kan huske,
hvordan det hele startede, men sandheden er, at det startede, og den efterfølgende reaktion
stod slet ikke i forhold til problemets omfang.

Derfor er den betænkning, vi har stemt om i dag, så vigtig. Vi er nødt til at tage ved lære af
det, der skete, så det ikke gentager sig. Vi har ret til at vide, hvem der traf beslutningerne,
hvordan det hele skete, og hvem der besluttede, at det skulle ske på den måde. Vi har også
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ret til at vide, hvilke lande der reagerede hvordan, og hvorfor de ikke reagerede på en
gennemsigtig måde uden at give os skygge af tvivl, for vi nærer stadig tvivl om, hvorvidt
der blev gjort forretninger. Vi er nødt til at garantere, at der ikke er spor tilbage, uanset om
der blev gjort forretninger i forbindelse med influenza.

Derfor mener jeg, at alle risici for folkesundheden skal håndteres, men ikke uanset hvordan,
eller hvem der betaler.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Fru formand! En af hovedkonklusionerne i den betænkning,
vi har vedtaget om håndteringen af H1N1-influenza, er, at der ikke blev udført en uvildig
evaluering af de nationale og europæiske sundhedsorganer. Det resulterer i dårlige
beslutninger om folkesundhed. Det er alarmerende, at den tidligere direktør for ECDC,
Zsuzsanna Jakab, ikke mener, at nogen sinde før er blevet givet markedsføringstilladelse
til en vaccine med så få tilgængelige data om on dens virkninger. Det siger hun som svar
på et spørgsmål om hjælpestoffernes sikkerhed i vaccinen mod H1N1-pandemien. Der er
brug for mere gennemsigtighed i beslutninger, der vedrører folkesundhed. I Polen besluttede
sundhedsministeren at undlade at købe vacciner eller gennemføre et vaccinationsprogram
trods pres fra medierne og mange andre grupper. Man kunne godt fristes til at spørge sig
selv om, hvor belastende det var for borgerne dagligt at blive bombarderet med omlysninger
om, at de burde lade sig vaccinere. Man kan også fristes til at spørge, om det er etisk alene
at fokusere på overskud og ignorere borgernes sundhed og dermed også underminere
tilliden til de offentlige anbefalinger vedrørende vaccinationer, som skal beskytte os imod
epidemier.

Betænkning: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Til dato er
henstillingerne fra Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet blevet omsat
til EU-lovgivning på et foreløbigt grundlag i form af årlige forordninger om
fiskerimuligheder. Det er foranstaltninger til bevaring, forvaltning, udnyttelse, overvågning
og markedsføring af fiske- og akvakulturprodukter i Middelhavsområdet.

Men disse henstillingers permanente karakter kræver et mere stabilt retsinstrument for
deres gennemførelse i EU-lov. Det er derfor hensigtsmæssigt at gennemføre de pågældende
henstillinger i en enkelt lovtekst, som man så kan supplere med fremtidige henstillinger.
Det er det, vi har gjort i dag, og det vil skabe større sikkerhed og er samtidig et stort skridt
i retning af forenkling.

Nu er parterne til denne aftale forpligtede til at sikre fuld gennemførelse af de vedtagne
foranstaltninger fra og med ikrafttrædelsesdatoen. Rettidig gennemførelse var derfor
nødvendig for at gøre disse internationale foranstaltninger direkte gældende for juridiske
eller fysiske personer i EU og skabe retssikkerhed i den henseende.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Fru formand! Vores gruppe tilsluttede sig denne
betænkning, da den er en absolut vigtig komponent i planerne for en fremtidig fælles
fiskeripolitik. På grund af de ændringer, der forestår os, er regionalisering yderst vigtig, og
vi skal sikre, at denne politik bygges på grundlag af netop denne regionalisering.

Vi kan se frem til en debat om udsmid, en skamløs debat om en sjusket lov. Lovgivning
bør være baseret på denne slags foranstaltninger eller med andre ord på regionalisering,
og vi bør skabe en fælles fiskeripolitik, hvor der er taget hensyn til dette.
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Syed Kamall (ECR).   – (EN) Fru formand! Hvis vi ser historisk på vores fælles aftaler, den
fælles fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik, så kan borgerne jo klart se resultaterne.

På nogle områder har de fået os til at øge produktionen til kunstige priser, vores
fiskebestande er blevet udtømt, og vi har haft problemer med udsmid. Det er helt tydeligt,
at systemet har svigtet. Nu må vi erkende, at den bedste fremgangsmetode er et system
baseret på ejendomsrettigheder og på ejendomsrettigheder, der kan overføres af hensyn
til fremtidige generationer, som har interesse i at sikre ressourcerne til deres egen generation
og fremtidige generationer.

Hvis bare vi kunne lære retsstatsprincippet, og hvis bare vi kunne anvende
ejendomsrettigheder på fiskeripolitikker, ville vi få bæredygtige fiskeripolitikker, ikke kun
i EU, men globalt, og så havde vi ikke brug for disse aftaler.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Fru formand! Hver dag hældes tusindvis af ton døde fisk
ud over siden på fiskerfartøjer til søs. De synker til bunds, fiskeben og -skel tilstopper
havbunden, og "hver del har havet forvandlet brat, alt blev en kostelig, sjælden skat", som
Shakespeare skrev. For en gangs skyld er metaforen det modsatte. Nu er Kommissionen
endelig – for sent – vågnet op, år efter at dette problem med udsmid opstod, og har forsøgt
at gøre noget ved det.

Men enhver løsning, som Kommissionen foreslår, vil have sine egne negative incitamenter
– man kan begrænse dage til søs, man kan begrænse nettenes maskestørrelse, man kan
tvinge skipperne til at lande hver eneste lille brisling, de fanger. Alt det er baseret på det
eksistentielle problem for den fælles fiskeripolitik, nemlig netop det, at det er en fælles
politik: Den definerer fiskeri som en fælles ressource, som alle lande har lige adgang til.
Ingen har ejerskab, og derfor har ingen incitament til at behandle fisk som en vedvarende
ressource.

Vi skal efterligne det, Island, New Zealand og Falklandsøerne og andre har gjort, nemlig
give skipperne incitament til at bevare bestandene og give dem ejendomsrettigheder. Den
eneste måde, man kan gøre det på, er at genindføre national kontrol over territorialfarvande.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
Næstformand

Betænkning: Anni Podimata (A7-0036/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Hr. Hr. Formand! Tak Hr. Formand. Et stort flertal Parlamentet
har endnu en gang vedtaget, at vi her i dette hus skal gå ind for en "finansiel transaction
tax". Af alle de beskatninger, man overhovedet kan vedtage, er den såkaldte "Tobin tax"
den dummeste! Og det eneste positive, man kan sige om den skat, er, at den aldrig bliver
til noget, for hvis den havde været det store dyr i åbenbaringen, mon så ikke den var blevet
gennemført for mange år siden?

Første gang, den kom på tapetet, var helt tilbage i begyndelsen af 1970'erne. Mænd hver
gang der er en krise, bliver det gamle dyr hevet frem, og efter nogen tid ender det jo med,
at man finder ud af, at det ikke er nogen god idé. Og det er da slet ikke nogen god idé at
gennemføre en beskatning alene i Europa, fordi vi får "safe havens", og kapitalen derved
kan flytte andre steder hen i Europa. Det er en skat på handel i stedet for på overskud.
"Tobin tax" er ikke løsningen på noget som helst, og det erkendte selv Tobin for nogle år
siden. Tak, hr. Formand.
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Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den aktuelle
økonomiske og finansielle krise har afsløret alvorlige mangler i reglerne for og tilsynet
med det globale finanssystem.

I EU blev finanskrisen efterfulgt af en omfattende statsfinansiel krise, hvor en vigtig faktor
var det overdrevne og ofte uberettigede pres fra markederne på statsobligationer. Det var
nok en gang kortsigtede og yderst spekulative transaktioner, der var i krisens centrum, og
som understregede den tydelige forbindelse mellem ineffektiv finansregulering på den ene
side og tilsynet med og bæredygtigheden af de offentlige finanser på den anden.

Krisens økonomiske omkostninger er endnu ikke endeligt opgjort. Men hvad der står klart,
er, at verden og EU ikke har råd til og ikke bør tillade en ny krise af et lignende omfang.

For at finde omfattende, integrerede løsninger på krisen skal vi have nye, innovative
finansieringsmekanismer, der kan begrænse spekulation og genoprette finanssektorens
primære rolle. Derfor skal der indføres yderst positive forandringer.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Jeg er for indførelsen af en global
transaktionsskat. Kommissionen må ikke tøve med at lave en konsekvensanalyse af, om
der i første fase kan indføres en sådan skat på EU-plan, og når undersøgelsen foreligger,
bør der træffes beslutninger på EU-plan.

Hvert år indbringer en supplerende børsafgift 7 mia. EUR ekstra i London. Det er ikke helt
det samme som den transaktionsskat, vi diskuterer her, men resultaterne fra London og
deres indvirkning er opmuntrende, så Kommissionen bør øjeblikkelig udarbejde en
konsekvensanalyse, og så skal vi have truffet beslutninger på EU-plan.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den økonomiske
og finansielle krise, som har hersket i Europa i de seneste år, har afsløret alvorlige mangler
i lovrammerne.

Vi skal udvikle nye instrumenter, der kan begrænse spekulation og genoprette
finanssektorens rolle. Vi skal opfylde realøkonomiens behov og støtte langsigtede
investeringer, samtidig med at vi sikrer en retfærdig byrdefordeling mellem de største
finansielle aktører. Sådan kan vi skabe nye ressourcer og dermed håndtere globale og
europæiske udfordringer som klimaændringer og nå målene i Europa 2020-strategien.

Jeg håber dog, at der kommer øget opmærksomhed på foranstaltninger, som skal sikre
offentlig overvågning af og gennemsigtighed i innovative finansieringssystemer, da disse
er en forudsætning for indførelsen af dem.

Salvatore Caronna (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg synes, at
vedtagelsen af fru Podimatas betænkning er et stort fremskridt i retning af en mere
balanceret, mere progressiv og stærkere økonomi- og finanspolitik i Europa.

Det står nu klart for alle, at Europa som koordinerende myndighed for de 27 lande skal
have de rette økonomiske og finansielle instrumenter til at kontrollere økonomien og ikke
blot underlægge sig den. Derfor har den foreslåede beskatning af finanstransaktioner skabt
stort furore og været genstand for megen opmærksomhed og diskussion. Det forhold, at
flertallet her i Parlamentet har stemt for denne forordning, er vigtigt og betydningsfuldt,
for for første gang bliver tingene ikke bare overladt til sig selv, i stedet har vi taget et stort
skridt fremad.

Jeg håber virkelig, at Kommissionen og Rådet fortsætter ad denne vej.
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Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den aktuelle økonomiske
krise har afsløret alvorlige mangler i rammerne for overvågning af finanssektoren og
behovet for at reagere med nye instrumenter og nye finanspolitikker.

Finanssystemet er begyndt at tjene penge på spekulationstransaktioner, og det er absurd,
at denne sektor ikke beskattes. Vi skal have en kur, en transaktionsskat, og derfor stemte
jeg for betænkningen.

For andre politikker som energi- og miljøpolitik er det lykkedes Europa at blive førende
på verdensplan og være et eksempel og en inspirationskilde for lande uden for EU. Jeg
synes, vi skal gøre det samme med finanssystemet. Jeg håber, at Kommissionen vil reagere
hurtigt og fremlægge lovforslag, der kan opfylde borgernes forventninger, for det er dem,
der er ramt af krisen.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! At indføre en ny skat er altid
en foranstaltning, der skal overvejes meget omhyggeligt. Selv om det på den ene side gør
det muligt at indføre et system med incitamenter, der mindsker risikoen og de negative
eksterne virkninger, skaber det helt klart fordrejninger, der kan skade de europæiske
finansmarkeder.

Jeg er overbevist om, at indtægter fra spekulationsaktiviteter og finansielle transaktioner
skal beskattes, men jeg er lige så overbevist om, at det er hensigtsmæssig at foretage en
omhyggelig vurdering af fordele og ulemper, og at en skat af denne art skal undersøges til
bunds, så den får den ønskede virkning uden at den samtidig ophører med at skabe velstand.

Samtidig er det logisk, at EU, hvis vi handler isoleret, kan miste konkurrenceevne og ikke
har de praktiske midler til at få andre økonomiske aktører til at følge trop. Det er grunden
til, at jeg er for beskatning, forudsat at den indføres globalt og efter diskussion i G20.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I dag har vi til
min store glæde vedtaget de foranstaltninger, fru Podimata har foreslået. For de af os i den
italienske delegation fra partiet Italia dei Valori i Gruppen Alliancen af Liberale og
Demokrater for Europa var det et øjeblik fyldt med tilfredshed, for det viser, at Parlamentet
ved, hvordan vi skal omsætte vores principper til praksis.

Så tidligt som i forhandlingen om fru Berès' betænkning om den finansielle, økonomiske
og sociale krise sagde vi, at vi gerne ville have indført en skat på finansielle transaktioner.
Det fik vi i dag, så vi kan med glæde sige, at vi stemte for, fordi denne skat vil flytte finansielle
ressourcer fra den finansielle økonomi – og dermed væk fra finansspekulation – til
realøkonomien. Skatten vil også bidrage til at nå årtusindudviklingsmålene og til store
europæiske projekter i infrastruktur, forskning, økologisk omstrukturering og vores
produktionssystem.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Hr. formand! Når vi ser tilbage på denne finanskrise, skal vi
tage ved lære af den. Vi skal f.eks. erkende, at utilstrækkelig regulering undertiden kan
skabe problemer, som det var tilfældet med den amerikanske geninvesteringslov. Her blev
banker tilskyndet til at låne penge til kunder, som ikke var kreditværdige. Da hver tiende
kunde ikke kunne opfylde deres forpligtelser, kom subprimekrisen, og vi har lidt under
følgerne lige siden.

Vi er nødt til at forstå følgerne af, at man bare trykker flere pengesedler og holde renten
kunstigt nede, så folk investerer på grundlag af forkerte beslutninger, og følgerne af en
manglende erkendelse af, at penge også har en værdi. Som den østrigske økonom Ludwig
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von Mises sagde – hvis man træffer forkerte beslutninger og foretager forkerte investeringer,
så er alle tabere, når markedet retter sig, og kreditforløbet brydes. Det er lige netop, hvad
der skete. Vi skal også erkende, at banker aldrig mere må få lov til at blive for store til at gå
konkurs.

Hvis vi indfører denne skat for at skaffe penge, hvilket budskab sender det så til bankerne?
Bankerne siger til sig selv, at de kan fortsætte som før uden at ændre på noget, og at de kan
gå konkurs uden videre, og så betaler skatteyderne bare.

Det er på høje tid, at vi tager ved lære af finanskrisen.

Betænkning: Edite Estrela (A7-0032/2011)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Det klare bevis for,
at retten til europæisk borgerskab stadig ikke er sikret, findes i de store uligheder, der stadig
består mellem medlemsstaterne. Sammenlignet med andre steder kan retten til sundhed
ikke udøves i samme omfang i Bulgarien eller Rumænien, så det er klart, at denne beslutning
med alle dens komplikationer kan blive et nyttigt referencepunkt.

I dag fejrer vi den internationale kvindedag, og der er ingen tvivl om, at adgang til behandling
og støtte stadig er meget mere kompliceret for kvinder. Derfor skal vi have mere
information, mere prævention, behandling og rehabilitering samt også sundere livsstile.

Hensigtsmæssigt valg af livsstil er det, vi har brug for, så vi skal sige nej til afhængighed,
nej til fedme, nej til alkohol, nej til røg og nej til smitsomme sygdomme. Det forudsætter,
at vi har en reel samhørighedspolitik, der handler om retten til sundhed som et ægte
europæisk mål.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Hr. formand! Vores primære bekymring skal altid være at
sikre sundhed og sekundært at genoprette sundhed. Uddannelse er nøglen i alle
medlemsstater. Sund mad og fysisk aktivitet samt et højt alment uddannelsesniveau er
særlig vigtigt. Det er hovedsagelig et område for medlemsstaterne. Europa skal fremme
erfaringsudveksling i relation til sundhedsuddannelse på forskellige områder. Jeg stemte
imod denne betænkning trods dens mange gode ideer. Jeg er fuldstændig imod punkt 25,
26 og 29. De vigtige etiske og moralske beslutninger, som medlemsstaterne træffer, såsom
om reproduktionsteknikker og abort, hører slet ikke hjemme her. At nævne abort i samme
sætning som prævention uden overhovedet at tænke på retten til liv afspejler ikke det
kristne Europas vilje.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Det er helt rigtigt, at der er store forskelle
på sundhedsområdet i EU. Medlemsstaterne er meget forskellige, og det er deres praksis
og traditioner også. Det er klart, at vi, hvis vi ser fremad og ønsker at udligne denne forskel
mellem sundhedsydelserne i EU, skal have mere uddannelse og større bevidsthed om, hvad
det er, der påvirker sundheden.

Den samfundsøkonomiske status har naturligvis fået stor opmærksomhed i denne
betænkning, men jeg mener også, at vi bør fokusere på meget grundlæggende spørgsmål
såsom adgang til sundhedsydelser, fysisk aktivitet, kost og sådan noget. Det er det, vi skal
belyse og understrege vigtigheden af, hvis vi ser fremad og ønsker at opbygge et bedre og
sundere Europa. Vi skal have en udveksling af god praksis.
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Jeg afholdt mig fra at stemme om betænkningen, fordi jeg mener, at den indeholder en
masse, der er irrelevant. Jeg håber, vi kan koncentrere os om at indsnævre forskellene på
sundhedsområdet generelt her i EU.

Betænkning: Eva Joly (A7-0027/2011)

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Hr. formand! En af de ting, der har bekymret mig mest i de
sidste par år, når vi har drøftet beskatning på internationalt niveau, har været angrebet på
lande som Cayman Islands, når det eneste, de har gjort, er at følge de råd, vi har givet dem
om udviklingsforhold. Vi har i mange år fortalt østaterne i Vestindien og andre
udviklingslande, at de skal gå væk fra at producere sukker og bananer og begynde at gå
opad i værdikæden og tilegne sig ekspertviden på tjenesteydelsesområdet.

Det har Cayman Islands gjort, og nu ligger 40-50 % af deres økonomi inden for finansydelser
takket være deres system med skatteneutralitet. Ikke skatteunddragelse, men
skatteneutralitet. De dobbelt- eller tredobbeltbeskatter ikke de midler, de beslutter at placere
der. Men hvad gør EU's hykleriske imperialister, når Cayman Islands beslutter at konkurrere
med dem om beskatning? De beslutter at handle som tidligere tiders imperialister og
forsøger at angribe Cayman Islands for at ønske at konkurrere med EU. Skam få denne
EU-imperialisme!

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Hr. formand! Jeg fandt det meget vanskeligt at støtte min ven
fru Jolys betænkning, fordi hun begyndte at tale om en europæisk og global skat.

Midler til en værdi af 880 mia. USD forlader udviklingslandene gennem forskellige lovlige
og ulovlige metoder og placeres i europæiske og vestlige banker. Til gengæld placerer vi
60-70 mia. af europæiske skatteyderes penge i udviklingslande til fattigdomsbekæmpende
programmer. Hvis de penge – de 880 mia. USD, der sendes ud af udviklingslandene og
placeres i vores banker – var forblevet i disse udviklingslande for at udvikle dem, ville det
så ikke have gjort det muligt for dem at vokse hurtigere, erhverve kapitaldannelsesevner,
få ejendomsrettigheder og skabe en handelspraksis?

Betænkning: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I en tid, hvor EU
opfordres til at reformere sin fælles landbrugspolitik, bliver det stedse vigtigere at sikre
konsekvens mellem landbrugs- og udenrigshandelspolitik.

Landbrug og handel er to sammenhængende politiske dagsordener. Deres dynamik påvirker
og påvirkes i stigende grad af regler på multilateralt, interregionalt, regionalt og bilateralt
niveau. Men disse regelrammer er ikke statiske, de skaber hierarkier og udvikler sig gennem
forhandlinger.

Forskellige regler, divergerende kommercielle interesser, handelsspændinger og -tvister
afspejler de komplekse nationale landbrugspolitikker og international handel. Da landbrug
ikke bare er en økonomisk aktivitet, og landbrugs- og fødevarepolitikker skal opfylde
grundlæggende mål såsom fødevare- og forbrugersikkerhed, er den største udfordring nu
at afbøde handelsmæssige og ikkehandelsmæssige bekymringer.

Vores handelspolitik kommer derfor til at spille en afgørende rolle, når vi skal beslutte, om
landbruget stadig skal yde et positivt, fuldt bidrag til disse mål uden at påvirke dets dynamik.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Hr. formand! Fødevaresikkerhed er en prioritering i
den fælles landbrugspolitik. For at skabe reel fødevaresikkerhed skal vi sikre det rette forhold

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA56



i international handel. Fair konkurrence skal have en central rolle i den sammenhæng. De
europæiske landmænd og fødevareproducenter skal overholde overdrevent høje
EU-standarder og bruge mange penge på at tilpasse deres produkter for at opfylde restriktive
standarder og regler.

Men EU har i praksis ingen kontrol over producenter og landmænd fra tredjelande, hvorfra
vi importerer store mængder fødevareprodukter. For det første er sådanne aftaler urimelige
for vores egne producenter, og for det andet er en sådan politik også farlig for de europæiske
forbrugeres sundhed, da EU ikke har nogen reel kontrol over kvaliteten af disse produkter,
og det skal vi øjeblikkelig have lavet om på.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne sige, at jeg stemte for
denne betænkning, fordi jeg synes, at den giver en meget klar beskrivelse af de problemer,
som EU's landbrugssektor og landmænd står over for, især på det handelspolitiske område.

Lad mig sige helt klart, at EU's landbrugssektor ikke bør ofres for at sikre handelsaftaler
med f.eks. Mercosur. Men jeg føler desværre, at det er i netop den retning, at udviklingen
går. Der ser ud til at være en opfattelse af, at europæisk landbrug kan bruges som en brik
i forhandlingerne. Hvis det forholder sig sådan, får vi store problemer i mange
landbrugssektorer, især i husdyrsektoren. Med hensyn til tilsvarende standarder bør ingen
føle sig truet af det, vi kræver, nemlig at importen til EU skal opfylde de samme standarder
som vores egne producenter. Vi har bestemt et ansvar over for vores forbrugere for at sikre
dette.

Jeg kan bestemt heller ikke lide Kommissionens indstilling til Parlamentet i denne
sammenhæng. Det er uacceptabelt, at de forsøger at holde os udenfor. Forhandlingerne
fortsætter, og jeg vil bede Kommissionen om at inddrage Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Hr. formand! Papastamkos-betænkningen indeholder nogle
vældig gode forslag. EU er forpligtet af mange multilaterale og bilaterale
handelsforhandlinger med forskellige grupper som f.eks. Verdenshandelsorganisationen.
Handel med landbrugsprodukter spiller en central rolle her, især med hensyn til adgang
til EU's markeder.

EU er nettoimportør af landbrugsprodukter. I de første fire år efter reformen af
sukkermarkedet gik vi fra at være nettoeksportør til nettoimportør. Vi importerer 70 % af
vores landbrugsprodukter, produkter, der eksporteres af udviklingslandene. Vi har et
handelsunderskud med Mercosurlandene. Som hr. Kalinowski sagde, importeres der
landbrugsprodukter, som fremstilles efter andre standarder, til EU's markeder, mens
europæiske landmænd skal betale enorme omkostninger til dyrevelfærd og miljøbeskyttelse.

Vi må ikke ødelægge de gode resultater af den fælles landbrugspolitik, der finansieres over
EU's budget, med beslutninger, der gør denne politik mindre effektiv. Vi skal sikre, at der
er den nødvendige synergi mellem den fælles landbrugspolitik og EU's handelspolitik.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Også jeg vil sige et par ord om denne
betænkning af hr. Papastamkos, der er meget grundig. Jeg vil også sige, at den giver et godt,
bredt billede af, hvordan EU's landbrugspolitik og handelspolitik hænger sammen, og af,
hvordan landbrugspolitikken fungerer som en slags politisk værktøj i EU.

Det er naturligvis korrekt, og det kan vi også se i vores budget, at landbruget er en vigtig
del. Derfor dukker landbruget altid op, når der er tale om EU-politik. Her er det værd at
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huske, at vi også importerer mange fødevarer til EU fra forskellige tredjelande, og at vi
derfor skal overholde disse etiske standarder. Renlighed er et meget vigtigt aspekt i den
henseende.

Det er også vigtigt at huske, at vi skal tage os af landbrugsproduktionen i alle dele af vores
eget kontinent, også i lande i randområder som Finland, hvor der er stor ekspertviden, rene
produkter osv. Når vi taler om landbrugspolitik, og hvis vi i fremtiden fortsat investerer i
landbruget, skal vi fastholde disse høje etiske standarder.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg stemte for
Papastamkos-betænkningen. Jeg vil gerne udtrykke min beundring for denne betænkning,
og jeg er glad for, at Parlamentet har udtrykt sig klart til fordel for at forsvare Europas
fødevaresikkerhed, der er i fare på grund af for mange indrømmelser i internationale
handelsforhandlinger om fødevarer.

Der er en stærk lobbygruppe i EU, som arbejder for at mindske fødevareproduktionen i
Europa og øge fødevareimporten fra tredjelande, fordi de tjener penge på denne eksport.
Det blev f.eks. klart under reformen af sukkermarkedet. EU bør ikke give efter for denne
lobbygruppe, men gå imod den af hensyn til vores egen fødevaresikkerhed. En politik med
at give efter for denne lobbygruppe i en tid med øget efterspørgsel efter fødevarer er en
selvmorderisk politik på lang sigt.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Fair handel med landbrugsprodukter er en af
de vigtigste drivkræfter i den økonomiske udvikling i udviklingslandene. Det er også vigtigt
at reducere fattigdom og forebygge fødevarekriser. Mange regioner og lande i Europa er
afhængige af landbruget, især de nyeste medlemsstater, hvor landbruget modtager betydelig
færre direkte betalinger end repræsentanter for de ældre medlemsstater. Og disse regioner
skal endda også konkurrere med producenter i Latinamerika, som ikke skal overholde de
samme strenge kvalitetsstandarder, og som drager fordel af lempede toldsatser. Denne
situation forringer i høj grad vores landmænds konkurrenceevne og overskud. Derfor
støttede jeg denne betænkning, fordi den indeholder en opfordring til at revidere EU's
handelspolitik, til at indføre en regelmæssig evaluering, anvende ensartede standarder for
landbrugsprodukter fra tredjelande og kun åbne markedet for landbrugsprodukter fra
tredjelande, hvis vores landmænd får kompensation for tab, der skyldes den øgede import
af landbrugsprodukter fra tredjelande.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Hr. formand! Når jeg taler med mine venner i mange af de
fattigere lande i verden og spørger dem, hvordan vi bedst kan hjælpe dem med at mindske
og håndtere fattigdommen i deres land, siger de tit, at bistand ikke er løsningen. Det, der
ville hjælpe dem, er, hvis vi hjælper iværksættere i deres land med at skabe velstand lokalt,
og at de kan handle med os i EU. Vi kan hjælpe ved at åbne vores markeder.

Et af de store problemer med det er, at vi har den fælles landbrugspolitik. USA har også
alle mulige former for støtte. Vi prædiker åben handel, men vi er hykleriske, når vi lukker
vores markeder for mange gode produkter fra udviklingslande. Og oven i købet bruger vi
noget, vi kalder sanitære og fytosanitære standarder. Naturligvis ønsker vi alle sikrere
fødevarer, men disse standarder bruges ret ofte som ikkehandelsmæssige hindringer imod
import fra udviklingslande.

Der er på tide, at vi stoler på forbrugerne. Så længe fødevarer er sikre, så lad forbrugerne
beslutte, om de ønsker fødevarer, der er dyrket i Europa eller andre steder. Lad os holde
op med at støtte urentable og uholdbare industrier i Europa.
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Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Hr. formand! EU's fælles landbrugspolitik har ikke sin lige
med hensyn til spild, korruption, byzantinsk bureaukrati, egoisme, hykleri og amoral.

I slutningen af 1950'erne blev Argentinas ambassadør i EU udnævnt til talsmand for
udviklingslandene. Han sagde, at hvis Europa var nødt til at yde støtte til sine landmænd,
kunne de godt forstå det, og de var ikke glade for, at vi holdt deres produkter ude, men de
kunne godt forstå det, men han bad os ikke om oven i dette at dumpe vores overskud på
deres markeder. EU hørte ikke efter dengang, og det gør EU stadig ikke.

De sidste WTO-forhandlinger fik den optimistiske titel "Alt undtagen våben". Naturligvis
degenererede de hurtigt til alt andet end landbrug, for EU er fast besluttet på at bevare sin
beskyttede og understøttede position i denne ene nichesektor.

Regn selv ud, hvad der er sket. Den fælles landbrugspolitik har eksisteret siden 1960. Det
er den ældste EU-politik. Hvis det er, hvad vi har opnået – den økologiske katastrofe,
fattigdommen, de inflatoriske konsekvenser af højere fødevarepriser osv. – hvad tænker
vi så på, når vi giver disse samme institutioner flere beføjelser?

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Hr. formand! Normalt er jeg helt enig med min ven, hr. Kamall,
men i dag er jeg det altså ikke. Efter at have tænkt længe og indgående er jeg kommet til
den holdning, at fødevaresikkerhed er et meget vigtigt aspekt af vores globale
befolkningsvækst. EU bør tage hånd om sin egen fødevaresikkerhed. Det betyder
selvforsyning. Ikke overproduktion, hvor vi dumper varer i udviklingslandene, ikke
underproduktion, hvor vi tager fødevarer fra sultne mennesker.

Vi skal satse på selvforsyning i Europa, selvforsyning i Asien og selvforsyning i Afrika og
USA. Hvis vi har selvforsyning som mål i vores programmer, kan alt andet komme i spil i
international handel. Fødevarer er noget, vi ikke må tage let på.

Betænkning: Martin Häusling (A7-0026/2011)

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Hr. formand! Jeg stemte for Häusling-betænkningen. Protein
er vigtig for sundt dyrefoder. Europa skal gribe ind for at sikre en pålidelig forsyning af
protein. Vi skal spille på mange strenge her, fra støtte til forskning og dyrkning til
information og uddannelse til landmænd vedrørende fordelene ved etableret praksis og
vekseldrift. Lad os ikke glemme det velkendte princip om fremme af den industrielle
symbiose (circular economy). Kommissionen skal genoverveje forbuddet imod at give
animalsk protein til ikkedrøvtyggere, samtidig med at vi skal overholde forbuddet mod
kannibalisme. Den skal især overveje at bruge animalsk protein til benmel til svin og fjerkræ.
Disse materialer skal produceres ifølge de aktuelle strenge regler for beskyttelse af
dyresundhed og miljø. Værdifulde proteinkilder ødelægges, simpelthen fordi vi ikke kan
finde ud af at håndtere disse produkter korrekt.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Hr. formand! Jeg beklager, at
Häusling-betænkningen, der er en god betænkning, ikke en gang kan få støtte fra ordføreren
på grund af ukloge ændringsforslag. Også jeg stemte imod dens vedtagelse. Jeg mener ikke,
at der er nogen grund til at bruge ændringsforslag til denne betænkning til at fremme
indrømmelser vedrørende gmo'er i EU, og vi skal heller ikke fremme gmo'er. Europa skal
forsvare traditionelt, naturligt landbrug. Genetisk modificerede afgrøder er en trussel imod
landbruget i Europa og imod fødevaresikkerheden, og derfor er jeg enig med ordføreren.
Jeg fulgte hans eksempel i denne sag.
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Betænkning: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg
takke ordføreren, fru Nedelcheva, for hendes bidrag. At tale om ligestilling mellem mænd
og kvinder i vore dages arbejdsverden er ikke og bør ikke være blot en øvelse i retorik.

Tværtimod er kvinder i beskæftigelse et strategisk spørgsmål for Europa, både kulturelt og
økonomisk. Som det fremgår af foreliggende data, vil bruttonationalproduktet stige med
30 %, hvis beskæftigelsesfrekvensen for kvinder var den samme som for mænd. Den aktuelle
krise må derfor ikke tvinge os til tilbageskridt, men skal tværtimod få os til at gå fremad
og skabe aktive politikker vedrørende kvinders beskæftigelse. Vi har derfor brug for
målrettede beskæftigelsespolitikker, så vi kan måle krisens følger for kvinder og overveje
konjunkturudlignende løsninger.

Betænkningen har desuden den fordel, at den fokuserer på positive politikker til fremme
af kvinders beskæftigelse, spørgsmålet om erhvervsuddannelse og kvindelige iværksættere.
Til sidst vil jeg sige, at der også er en anden udfordring, nemlig det alvorlige problem med
vold mod kvinder. Europa skal have et omfattende direktiv om forebyggelse og bekæmpelse
af alle former for vold mod kvinder.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Hr. Formand! Når man har lyttet til debatten om kvoter for
kvinder i børsnoterede virksomheders bestyrelser, kan man notere sig, at der her i salen
udspiller sig en skyttegravskrig gang på gang, og det er faktisk synd. Jeg skal ikke lægge
skjul på, at jeg er meget imod lovgivningsmæssige kvoter, dels fordi jeg synes, det er dårligt
for virksomhederne, men også fordi det er dårligt for den kvalificerede kvinde, der
automatisk vil blive marginaliseret i bestyrelserne – så nej til kvoter. Mænd man kunne jo
godt tage den pragmatiske indgang at diskutere, om vi ikke kunne pålægge børsnoterede
virksomheder at lave en ligestillingspolitik og lave nogle egne målsætninger, idet de selv
bestemmer, hvad det skal være for nogle målsætninger. Det vil være godt for kvinderne,
der så kommer ind og repræsenterer i bestyrelserne, men også for virksomhederne, fordi
de får ejerskab af de målsætninger, de skal føre ud i livet. Jeg tror, vi skal prøve med lidt
pragmatisme for virksomhedernes og for kvindernes skyld.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg stemte for
betænkningerne om ligestilling mellem kvinder og mænd og fattigdom blandt kvinder i
Europa, og det glæder mig meget, at denne forhandling finder sted på selve den dag, hvor
vi fejrer hundredårsdagen for den internationale kvindedag.

Uanset direktiv 2002/73/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd
og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse
samt arbejdsvilkår skal der stadig gøres mere for at opnå korrekt gennemførelse af det.
Skønt kvinders uddannelsesniveau er steget betydeligt i de senere år, og antallet af kvindelige
kandidater nu er højere end mandlige, er kvinder stadig koncentreret i traditionelle
kvindesektorer og får ofte mindre i løn og har færre stillinger med ansvar i alle dele af
samfundet.

Den manglende adgang til støttetjenester for dem, de tager sig af, såsom børn, handicappede
og ældre, til gode orlovsordninger og fleksible arbejdsvilkår hindrer kvinder i at tage et
arbejde.

Til sidst vil jeg mindes de kvinder i verden, som kæmper for de mest grundlæggende
rettigheder, og jeg vil bede Parlamentet udtrykke solidaritet med de iranske
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kvindeforeninger, som i dag demonstrerer i gaderne og opfordrer kvinderne til at
demonstrere uden hijab.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne kort forklare, hvorfor jeg ikke
støtter beslutningen om en vurdering af 2010 i et ligestillingsperspektiv.

I beslutningen udtrykkes der støtte til ligestilling mellem kvinder og mænd på mange
områder, men samtidig støttes abort, dvs. afslutning af et nyt liv, også. Teksten strider mod
FN's resolutioner om, at abort aldrig må bruges som en form for prævention.

Med vedtagelsen af denne beslutning blander Parlamentet sig ikke blot i nationalstaternes
anliggender, men frem for alt tilsidesætter vi retten til liv, der er knæsat i chartret om
grundlæggende menneskerettigheder.

Jeg beklager, at et flertal i Parlamentet har støttet denne tekst. Det er et alarmerende signal,
og jeg opfordrer nationale organisationer og sammenslutninger til at protestere over for
det medlem, der repræsenterer dem her i Parlamentet.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi taler
om ligestilling mellem kvinder og mænd i Parlamentet, og ikke blot i dag, hvor vi fejrer en
særlig dag. Vi skal tale om ligestilling hele tiden. Det er utrolig vigtigt at huske, at vi skabes
som mænd og kvinder. Det er en kilde til rigdom, men det betyder ikke, at man, hvis man
er mand eller kvinde, på en eller anden måde er dårligere eller svagere. For vi er også skabt
lige. Derfor er det meget vigtigt at sikre, at vi nu endelig i 2010'erne vil være lige i Europa,
hvilket betyder, at mænd og kvinder også behandles ens på arbejdsmarkedet. Naturligvis
er situationen nu, at kvinder altid har været dårligere stillet med hensyn til løn osv., og det
kan vi ikke acceptere i et civiliseret samfund. I stedet skal vi sørge for at gennemføre
ligestilling i ordets sande betydning.

Med hensyn til kvoter er de nødvendige, så længe vi mener, at alle er lige, og så er det i
sidste instans kompetence, der er den bestemmende faktor på arbejdsmarkedet.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Hr. formand! I dag har vi vedtaget endnu et
initiativ, men som kommissæren sagde, skal vi nu gå fra ord til handling.

Trods foranstaltninger er der stadig ikke ligestilling. Kvinder er veluddannede. Ifølge de
seneste data fra universiteterne opnår de bedre resultater, men vi bliver stadig
forskelsbehandlet. Det gælder især for kvinder, der er handicappede, ældre eller indvandrere,
som lider under en dobbelt diskrimination.

Ud over initiativet har vi i dag hørt mange erklæringer, men vi er ikke rede til at være et
godt eksempel. Vi behøver bare se på formanden for Kommissionen eller medlemmerne
af Rådet, de skiftende formandskaber, formanden for Rådet, formanden for Parlamentet
og formanden for Revisionsretten – de er alle mænd. For første gang er der heller ingen
kvinder blandt medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks bestyrelse. Vi behøver bare
se på formændene for de forskellige politiske grupper her i Parlamentet. Eller på manglen
på kvinder i nogle landes delegationer.

Europæisk politik er stadig et billede af mænd. Vi har meget langt igen. Derfor stemte jeg
for dette initiativ. Jeg mener, at kvoter er en måde at komme længere ad denne svære vej,
og frem for alt tror jeg på det motto, jeg begyndte med: fra ord til handling.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Hr. formand! Skønt situationen med hensyn til kvinders
rettigheder er blevet bedre, vil jeg alligevel henlede opmærksomheden på mindst tre
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aspekter. For det første er der stadig store lønforskelle, og under krisen er disse forskelle
blevet større, fordi vi har valgt at støtte bankerne og ikke skoler og børnehaver, der især
beskæftiger kvinder. For det andet er støtten til kvinder, vordende mødre og kvinder med
nyfødte, utilstrækkelig, især i de nye medlemsstater. Der er også diskrimination på
arbejdsmarkedet. Det tredje punkt gælder politik, hvor det ideelle mand-kvinde-forhold
er 50:50, men hvor kvinders andel stadig er betydelig mindre. Samme fænomen kan ses i
lederstillinger. Jeg tror ikke, at denne betænkning kan bidrage til at få løst disse problemer.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Hr. formand! Jeg stemte for betænkningen og også
for kvoter. Her vil jeg gerne takke fru kommissær Reding for at have foreslået – eller måske
skulle jeg sige, at hun har fremsat et ultimatum – at hun vil gøre noget, medmindre der er
kommet flere kvinder ind i børsnoterede selskabers bestyrelse et år fra nu. Dermed
gennemfører kommissæren kun EU's traktater og direktiver om, at mænd og kvinder er
lige.

Jeg ved, at kvoter bliver mødt med blandede følelser, og at de ikke er udtryk for et ordentligt
demokrati, men det er den situation, vi befinder os i nu, heller ikke. I Finland blev der indført
kvoter i lokalstyreorganer for 10-15 år siden. Man protesterede imod dem, og de blev
opfattet et udtryk for ringeagt for kvinder, og man mente ikke, at der var kvinder nok til
at udfylde disse poster. Men der var kvinder nok, og erfaringen viser, i det mindste i Finland,
at disse kvoter har fungeret udmærket på lokalt plan.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Hr. formand! Tak, fordi De trådte til og har fungeret som
formand for dette møde, og tillad mig også at takke medarbejderne og tolkene. Den nylige
dom om, at forsikringsselskaber ikke må diskriminere på grund af køn med hensyn til
forskelle i køreegenskaber og forskelle i levetid, er behæftet med fejl på så mange niveauer,
at det er svært at vide, hvor man skal starte. Lad os først se på udgifterne. Det kommer til
at koste 1 mia. GBP mere. Præmierne stiger, og færre personer tegner en forsikring.

Lad os dernæst se på den dårlige retspraksis, hvordan EU-Domstolen træffer sine afgørelser
på grundlag af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols præcedens. Lad os for det
tredje se på ond tro. Da direktiverne om ligestilling og forskelsbehandling blev vedtaget,
var det med en klar forståelse af, at sondringer konstateret på aktuarbasis stadig ville være
berettigede.

Lad os for det fjerde se på dommernes aktivisme, den måde de ser bort fra det, der står i
loven, til fordel for det, de mener, at der burde stå i loven. Lad os for det femte se på frie
kontrakter. Hvis De ønsker at forsikre mig, og jeg kan acceptere Deres betingelser, er det
ikke op til staten at komme mellem os og sige, at vores transaktion er ulovlig.

Og lad os for det sjette se på det afgørende argument: Hvad har alt det her at gøre med EU?
Hvert land kan sagtens udarbejde sine egne regler for ligestilling i overensstemmelse med
sine egne demokratiske mekanismer og procedurer. En domstol med en mission er en
trussel. En højesteret med en mission er et tyranni.

Betænkning: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Fattigdom blandt
kvinder er et gammelt problem med historiske årsager og bestemt ikke resultatet af en
økonomisk krise.

Derfor stemte jeg fru Plumbs betænkning, da jeg er overbevist, at det er nødvendigt at
bevare et stærkt engagement, både i Europa og på nationalt niveau, for at skabe større
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lighed mellem kønnene. Jeg tror, at foranstaltningerne i betænkningen bliver en god støtte
– måske ikke udtømmende, men et skridt fremad – til strategierne for gennemførelsen af
den europæiske ligestillingspagt, som Det Europæiske Råd har vedtaget, og til rammerne
bestræbelserne på at skabe ligestilling.

Medlemsstaternes særprogrammer til fremme af aktiv inddragelse eller genintegration af
kvinder på arbejdsmarkedet er den bedste beslutning i den henseende. Men det er vigtigt,
at disse programmer ikke kun koordineres på lokalt, nationalt og europæisk niveau, men
også at finde måder at koordinere dem med partnere uden for EU.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Hr. formand! Kvinder har altid gjort det usynlige
arbejde – husarbejde og følelsesmæssig støtte, noget, man ikke kan købe, og som man ikke
kan ansætte nogen til. Men vi har ikke værdsat det.

Nu kommer kvinderne ind på arbejdsmarkedet. Men vi risikerer stadig at havne i fattigdom
en situation, der forværres under økonomiske kriser. Jeg stemte for dette initiativ, da vi
har pligt til at afskaffe fattigdom blandt kvinder. Det kan gøres ved at styrke
lovgivningsinstrumenter og -foranstaltninger, så vi kan mindske lønforskellen mellem
mænd og kvinder.

Vi skal gennemføre aktive beskæftigelsespolitikker i kvinders favør og revidere sociale
beskyttelsessystemer med særligt hensyn til ældre kvinder og handicappede kvinder.

Lad os få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet, for de kan skabe øget overskud, og lad os
mindske den kønsbestemte lønforskel, for det vil øge bruttonationalproduktet med 13 %,
hvilket en række undersøgelser har vist.

Det handler om retfærdighed, men er frem for alt en mulighed for at styrke
konkurrenceevnen i Europa.

Skriftlige stemmeforklaringer

Betænkning: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Under den tyske straffelov og skattelov kan
skatteunddragelse kun straffes, hvis skatteyderen ved, at der er tale om skatteunddragelse
og gør det bevidst. I denne sag var der helt klart ikke nogen hensigt om skatteunddragelse,
da den pågældende sum blev betalt helt åbent, krediteret et medlems nuværende konto,
efter at han havde faktureret selskabet Speakers Agency for den. Desuden er det ret
almindeligt, at tilfældig undladelse af at opgive små summer som i dette tilfælde ofte alene
behandles inden for rammerne af administrative sager.

Det forhold, at denne undladelse blev behandlet på den måde, og at hr. Brok ikke engang
blev direkte informeret om, at han var blevet anklaget, er ganske usædvanligt. At den
offentlige anklager ikke en gang har talsat det nøjagtige skyldige skattebeløb, også ved ikke
at betale renter, gør dette eksempel på fumus persecutionis endnu værre. Under disse
omstændigheder er det upassende at ophæve et medlems immunitet.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg kan tilslutte mig betænkningens ord
om, at det er upassende at ophæve medlemmets immunitet. Der er fremsat anklager imod
en velkendt politisk skikkelse vedrørende et beløb og under forhold, som, hvis der var tale
om en almindelig borger, kun ville have medført en administrativ sag. Dette er et tilfælde
af fumus persecutionis, da det ser ud til, at sagen alene er anlagt for at skade det pågældende
medlems ry.
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Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte imod at ophæve Elmar Broks immunitet,
da der er fremsat anklager imod en velkendt politisk skikkelse vedrørende et beløb og
under forhold, som, hvis der var tale om en almindelig borger, kun ville have medført en
administrativ sag. Desuden har den offentlige anklager ikke alene søgt at tilbageholde viden
om anklagen fra hr. Brok på et falsk og yderst nedsættende grundlag, men han har også
sørget for, at sagen er blevet meget omtalt i medierne, hvilket har påført det pågældende
medlem størst mulig skade. Dette er et tilfælde af fumus persecutionis, da det ser ud til, at
sagen alene er anlagt for at skade det pågældende medlems ry og derfor under
omstændigheder, der er ganske uegnede til at medføre ophævelse af medlemmets immunitet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg afholdt mig fra at stemme om denne betænkning.
På den ene side har jeg den største beundring for det arbejde, hr. Brok har udført, men på
den anden har jeg store problemer med at bruge af den parlamentariske immunitet til at
undgå en retssag om skatteunddragelse.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) At betale skat er en pligt, som ingen
borger må kunne unddrage sig. Det er hr. Brok blevet gjort klart. Formålet med immunitet
er ikke at tilbyde beskyttelse imod straffesager, men at beskytte ytringsfriheden. Derfor
glæder det mig, at han har rettet op på sin fejltagelse.

Men betænkningen er alligevel ubehagelig på flere punkter. Hr. Speroni, 5 000 EUR er ikke
noget ubetydeligt beløb, og ingen har tvunget hr. Brok ud i denne situation. Derfor er
påstandene om anklage for "uforsætlig undladelse af at anmelde små beløb" efter min
mening fuldstændig forkerte. Jeg stemmer imod.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er Parlamentets ansvar at forsvare medlemmernes
mandater og disses uafhængighed, og denne uafhængighed må ikke komme i fare. Med
hensyn til påstandene er medlemmet genstand for fumus persecutionis, så anklagerne
imod ham er med andre ord alene fremsat for at skade det pågældende medlems ry. Jeg
synes derfor ikke, vi skal ophæve hans immunitet.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig  .  – (EN) Selv om jeg personligt ikke bryder mig om
Elmar Brok på grund af hans upassende adfærd og antiukrainske retorik, mener jeg, at der
skal være tvingende grunde til at ophæve hans immunitet. Det er almindelig kendt, at
anmodningen om ophævelse blev fremsat i et brev fra den offentlige anklager i Bielefeld,
hvor han påstod, at hr. Brok i sin selvangivelse for 2005 ikke havde medtaget et honorar
på 5 000 EUR for en tale, han havde holdt i München den 28. oktober 2005 på "Europa
Forum", arrangeret af HypoVereinsbank Group, idet der skulle afholdes skat i
størrelsesordenen 2 900 EUR. Det er også almindelig kendt, at hr. Brok ikke betalte disse
penge og blev pågrebet på grund af denne misforståelse. I dag bruges immunitet som en
slags knippel til at gøre op med nogen eller som en "handelsvare", der kan bruges til at
manipulere medlemmerne af Parlamentet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den tyske offentlige anklager har
anmodet os om at ophæve et medlems, hr. Broks, immunitet. Sagen drejer sig om manglende
opførelse af en indtægt i en selvangivelse, nemlig et honorar for en tale holdt i München,
som han ikke havde betalt skat, 2 900 EUR, af, et beløb, han nu har betalt. Men der henvises
til en juridisk udtalelse om, at den pågældende sag ikke ville være blevet behandlet på
samme måde, hvis det havde drejet sig om en almindelig borger, og meget tyder på, at der
er tale om politisk forfølgelse. Under disse specifikke omstændigheder, og da der er tale
om fumus persecutionis, stemte jeg ikke for at ophæve hr. Broks parlamentariske immunitet.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Med denne betænkning har
Parlamentet besluttet ikke at ophæve Elmar Broks immunitet.

Betænkning: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning. Det indre
markeds funktion kræver sikre produkter og tillidsfulde forbrugere. Hovedpunktet er at
gøre det sikrere, og det bør ikke bruges som en hindring for en udvidelse. Der er vedtaget
en fælles tilgang til at definere produktspecifikationer, hvilket er et fremskridt, fordi det
styrker den generelle produktsikkerhed i det indre marked, men der kan stadig gøres
forbedringer, da der opstår alt for mange ulykker med tragiske følger på dette område,
som især involverer børn.

Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, der regulerer de generelle krav
til produktsikkerhed, blev vedtaget for ca. 10 år siden, så derfor bør vi prioritere en revision
af det, så der ikke længere findes to niveauer med forskellige regler for markedsovervågning
af harmoniserede varer, afhængigt af om det drejer sig om forbrugsgoder eller ikke. De
relevante lovrammer består af tre elementer: en ny lovramme, direktivet og
harmoniseringsdirektiver for de enkelte sektorer. Derfor er det vigtigt at harmonisere denne
komplekse situation.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) EU's borgere skal kunne have tillid til, at alle
varer, der sælges på EU's markeder, er sikre, og der skal altid anvendes høje standarder for
sundhed og sikkerhed.

Dette er en relevant, vigtig betænkning, og jeg kan tilslutte mig dens indhold, især
vedrørende udveksling af oplysninger om undersøgelser af produktsikkerhed, så der skæres
ned på overlappende tjenester og dermed spares tid og ressourcer.

De europæiske forbrugere skal være sikre på, at de produkter, der importers til EU, har
samme standard som dem, der laves her, og at øget handel ikke påvirker
produktsikkerheden. Jeg støtter betænkningens anmodning til Kommissionen om at gøre
mere i International Consumer Product Safety Caucus for at sikre, at der ikke indføres
farlige materialer i det indre marked. Det er vigtigt, at det indre marked kan håndtere
online-markedet og dets følger for produktsikkerhed og markedsovervågning.

Det forlyder, at der har været en stigning i antallet af produkter, som købes online fra
tredjelande, og som ikke overholder EU's standarder og dermed udgør en risiko for EU's
forbrugere.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette vigtige dokument.
Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed 2001/95/EF, der regulerer de almindelige
sikkerhedskrav til produkter, blev vedtaget for næsten 10 år siden og er endnu ikke blevet
revideret, selv om der er sket store forandringer globalt og i EU i de sidste ti år. Der er stadig
mange udfordringer på dette område, som skal håndteres, for at EU's borgere kan føle sig
sikre. Produkter til børn kræver særlig omhyggelig regulering. Hvert år sker der ulykker i
EU, når børn bruger usikre produkter, og undertiden resulterer de endog i dødsfald. Styrket
markedsovervågning skal være et centralt punkt i revisionen af direktivet om
produktsikkerhed i almindelighed, så vi sikrer sporbarhed for produkter og producenter
og får vedtaget og anvendt principper for standardisering, hvilket vil skabe en bedre
beskyttelse af vores forbrugere og give dem klarere, mere nøjagtige oplysninger om de
produkter, de har købt.
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Regina Bastos (PPE),    skriftlig.  –  (PT) En revision af direktiv 2001/95/EF sigter imod at
forbedre sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsen for forbrugerne, idet der bør lægges særlig
vægt på de mest sårbare forbrugere, nemlig børn og ældre. Målet er at skabe
gennemsigtighed og en mere aktiv markedsovervågning samt mulighed for hurtigere at
gribe ind, så produkter, der betragtes som farlige, kan blive trukket tilbage fra markedet.
Det indre markeds funktionsmåde kræver sikre produkter og informerede forbrugere, der
har mulighed for at vælge. Derfor støttede jeg denne betænkning.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Efter min mening handler det indre europæiske
markeds funktionsmåde også om produktsikkerhed og forbrugertillid.

Bestræbelserne på at skabe fri bevægelighed for varer og en yderligere udvidelse af
produktmangfoldigheden må ikke aflede opmærksomheden fra forbrugerbeskyttelse. I en
tid med markedsglobalisering, hvor flere og flere produkter kommer fra udlandet – og især
fra Kina – bliver internationalt samarbejde om produktsikkerhed en prioritering.

Direktiv 2001/95/EF regulerer de almindelige sikkerhedskrav til varer. Men medlemsstaterne
har ikke gennemført dette direktiv på samme måde og har rejst en række spørgsmål
vedrørende både dets anvendelsesområde og de faktiske farer i tilknytning til produkterne.
Jeg mener derfor, at det er afgørende at revidere det, så vi kan finde frem til og blokere
usikre produkter og dermed sikre fuldstændig beskyttelse af de europæiske borgeres
interesser.

Endelig støtter jeg fuldt fru Schaldemoses forslag om at vedtage konkrete foranstaltninger
for produkters sporbarhed. Jeg mener, at disse foranstaltninger vil gøre det muligt for
myndigheder, virksomheder og forbrugere at identificere produkter, der, når at de er
kommet ind på det europæiske marked, viser sig ikke at være sikre.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) I dag mere end nogen sinde har det europæiske
indre marked behov for reguleringsinstrumenter, der skaber ensartede kontroller af
sikkerheden af de varer, der sælges i vores lande.

Det er der et presserende behov for, for vi skal beskytte vores forbrugere imod den bølge
af produkter, især fra lande som Kina, der meget ofte er lavet og emballeret uden det mindste
hensyn til slutbrugerens sikkerhed. Vi skal føre tilsyn med varer, der kommer ind på vores
markeder, dels deres kvalitet, dels om de overholder vores forbrugersikkerhedsstandarder,
og frem for alt skal vi samle national markedsovervågningspraksis – hvor der undertiden
er store forskelle mellem landene – i et enkelt instrument.

Hvis forslagene i denne betænkning omsættes til praksis, får vi hurtigst muligt en tekst,
der kan løse de aktuelle problemer i den europæiske lovgivning, hvor flere direktiver
overlapper hinanden, undertiden uden at dække alle anvendelsesområder og alle mulige
case studies om solgte varers sikkerhed. Man kan forvente gode resultater af udvekslingen
af god praksis blandt medlemsstaterne, hvilket anbefales kraftigt i betænkningen, i den
endelige oversigt over forslagene i fru Schaldemoses tekst. Derfor vil jeg stemme for
fru Schaldemoses betænkning.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Der er kommet stedse flere produkter
i det indre marked i de sidste 10 år. Det var dengang, direktivet om produktsikkerhed i
almindelighed trådte i kraft. Det regulerer de generelle krav til sikring af, at produkter ikke
udgør en fare for en persons sikkerhed. Derfor er forslaget til revision af dette direktiv mere
end relevant. Vi har i øjeblikket et direktiv, der kun delvist overlapper de nye lovrammer,
som blev vedtaget i midten af 2008. Hvis forordningerne samordnes, får vi flere muligheder
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for at skabe et sammenhængende indre marked for både harmoniserede og
ikkeharmoniserede produkter, og samtidig vil vi få en omfattende beskyttelse af forbrugernes
interesser. Desuden skal disse forordninger være helt gennemsigtige, så de er tilgængelige
for producenterne. Derfor er det vigtigt, at vi kommer af med de to overlappende lag af
forskellige markedsovervågningsbestemmelser, der gælder for harmoniserede varer,
afhængigt af om der er tale om forbrugsvarer eller ikke.

Markedsovervågning hænger tæt sammen med produktsikkerhed, da det er et centralt
element i sikringen af, at produkter overholder kravene i den relevante
EU-harmoniseringslovgivning, og at de ikke er farlige.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning og dens forslag
om at revidere direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Jeg er fast overbevist om,
at det indre marked kun kan fungere godt, hvis vi styrker forbrugernes tillid og forsyner
dem med sikre produkter. Direktiv 2001/95/EF, der regulerer de almindelige
sikkerhedsstandarder for varer, blev vedtaget for 10 år siden. Nu er tiden inde til at ajourføre
det, da der er kommet mange nye produkter på markedet. Forbrugersikkerhed og
-beskyttelse har altid været en prioritering i vores politiske aktiviteter, og derfor er det
vigtigt at revidere dette direktiv ved at ajourføre sikkerhedskravene til produkter og
samordne lovgivningen om de nye reguleringsrammer.

Jeg er enig i, at der skal gennemføres visse foranstaltninger. Her tænker jeg f.eks. på
nødvendigheden af at styrke markedsovervågningen, træffe konkrete foranstaltninger
vedrørende produkters sporbarhed, herunder brug af moderne teknologiske værktøjer til
at oprette en database med oplysninger om forbrugerproduktsikkerhed, og vi skal være
mere opmærksomme på produkter til børn. Kort sagt – hvis disse foranstaltninger
gennemføres snart, vil forbrugerne få større tillid til det, de køber i det europæiske marked.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg støtter initiativet til at forbedre og
styrke europæiske foranstaltninger, der skal give os sikre produkter på markedet, og vi bør
især fokusere på forbrugernes velfærd og beskyttelse. Jeg synes, at de foranstaltninger, der
foreslås på lokalt plan (producenter og virksomheder), især vedrørende sporbarhed,
produktsikkerhed og e-handel, er relevante og vigtige for at få udjævnet forskellene i den
europæiske tilgang til dette område og følgelig til de indre markeds funktionsmåde. Jeg vil
også fremhæve vigtigheden af samarbejde mellem medlemsstaterne, hvilket vil bidrage til
at harmonisere sikkerhedsniveauet og styrke markedsovervågningen.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da jeg finder det
vigtigt, at alle produkter, der sælges i det indre marked, giver en høj forbrugerbeskyttelse.
Medlemsstaterne skal i samarbejde med Kommissionen indføre koordinerede sanktioner,
herunder store bøder, for økonomiske spillere, der bevidst sætter farlige produkter eller
produkter, der ikke overholder sikkerhedskravene, på markedet.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig.  –  (PT) For at øge forbrugertilliden er det vigtigt med strenge
regler for kvaliteten af produkter, der sælges i EU, og vi har også EU-bestemmelser, som
med en vis succes har skullet nå dette mål. Efter min mening skal disse regler være underlagt
to betingelser, som blot er to sider af samme sag: i) på den ene side må de ikke være mere
restriktive for europæiske producenter end for deres internationale konkurrenter, der
sælger produkter på det samme marked uden at skulle overholde de samme regler, og ii)
de må ikke være så krævende, at de kan skade den økonomiske konkurrenceevne. På
baggrund af disse to betingelser skal Kommissionen derfor revidere direktivet om
produktsikkerhed i almindelighed og om markedsovervågning med særlig vægt på de mest
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sårbare forbrugere, især børn. Vi ved, at flertallet af de mange ulykker, der skyldes, at der
findes usikre produkter på markedet, involverer børn, og derfor kræves der konkrete
foranstaltninger, ikke kun vedrørende slutproduktets sikkerhed, men også vedrørende
dets egnethed for en bestemt målgruppe.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Denne betænkning vedrører
nødvendigheden af at revidere direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og
markedsovervågning, der blev vedtaget for 10 år siden. I de sidste ti år er der gjort store
fremskridt på dette område i EU, og det er således almindelig anerkendt, at det både er
muligt og ønskeligt at forbedre lovgivningsrammerne for produktsikkerhed, således at
man på en gang gavner både forbrugere og virksomheder. Frem for alt skal direktivet
tilpasses de nye lovgivningsrammer. Den lovgivningsmæssige overlapning på nogle områder
og den manglende dækning på andre i direktivet og lovgivningsrammerne skal fjernes.

Jeg er enig med ordføreren i, at bestemmelserne om produktsikkerhed skal ajourføres og
harmoniseres med lovgivningsrammerne for at optimere forbrugerbeskyttelsen – ved at
sikre kvalitetsprodukter – og skabe fuldstændig gennemsigtighed for producenterne.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (PT) Denne betænkning indeholder et sæt
retningslinjer for den kommende revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed
og markedsovervågning. Vægten ligger på højere produktsikkerhed, hvilket kræver mere
overvågning, og der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til overvågningsmyndighederne
for bl.a. at give mulighed for sporbarhed i hele forsyningskæden. Det vigtige spørgsmål
om et produkts oprindelsesland og den ansvarlige producent er også behandlet. Ud over
at forsvare forbrugernes ret til oplysning beskytter dette også industrierne i EU-landene.
Vi har kritiseret følgerne af udviklingen og uddybningen af det indre marked for at skabe
økonomisk og social ulighed i EU. Men de konkrete forslag i betænkningen – der fokuserer
på forbrugernes interesser – fortjener vores tilslutning.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (PT) Trods vores modstand mod udviklingen
af det europæiske indre marked, som denne betænkning er baseret på, forbedrer de konkrete
forslag og det vigtige spørgsmål, den analyserer, forbrugernes vilkår og sikkerhed.

Det konkrete mål er at udarbejde retningslinjer for den kommende revision af direktivet
om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning.

Ordføreren har lagt stor vægt på behovet for øget overvågning for at sikre et højre
produktsikkerhedsniveau. Hun har også fremhævet, at der skal afsættes tilstrækkelige
ressourcer til overvågningsmyndighederne for at sikre sporbarhed i hele forsyningskæden,
da dette er vigtigt for at kunne bestemme et produkts oprindelsesland og den ansvarlige
producent, hvilket i forbindelse med importerede produkter også beskytter EU's industrier.

Derfor stemte jeg for.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) På baggrund af min danske kollega fru
Schaldemoses gode arbejde stemmer jeg for betænkningen om direktivet om
produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning. Betænkningen har min støtte,
fordi den omfatter foranstaltninger vedrørende sporbarhed, som kan bruges til at standse
produkter, der kan være skadelige for forbrugerne, og også fordi der lægges vægt på streng
kontrol med produkter fra tredjelande og især Kina.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Alle varer og produkter, der sælges i
EU, skal være af høj sikkerhedsstandard for at beskytte EU's forbrugere.
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Małgorzata Handzlik (PPE),    skriftlig. – (PL) Produktsikkerhed er noget af det, der optager
forbrugerne mest, for de ønsker ikke, at de produkter, de køber, udgør en trussel for deres
sundhed. Produktsikkerhed afhænger naturligvis hovedsagelig af producenterne og dem,
der importerer produkterne. Markedsovervågning spiller også en enorm rolle i sikringen
af, at kun produkter, der opfylder de krævede standarder, når frem til markedet. Parlamentet
sender et stærkt budskab med denne nu vedtagne betænkning, der indeholder en opfordring
til at skabe overensstemmelse mellem direktiverne om produktsikkerhed og anden
lovgivning, hvilket vil sikre et bedre fungerende markedsovervågningssystem og klare,
gennemsigtige forordninger for producenterne. Forbrugerne får garanti for, at det produkt,
de har i hænderne, opfylder kravene i lovgivningen.

Der har været et alarmerende højt antal anmeldelser via RAPEX-systemet, og langt det
overvejende flertal har handlet om produkter fra Kina. I min udtalelse om betænkningen
for Udvalget om International Handel er et af mine krav, at samarbejdet om
produktsikkerhed med vores vigtigste handelspartnere skal styrkes, og at
RAPEX-KINA-systemet skal udbygges. Jeg håber, at et øget samarbejde med Kina vil forbedre
kvaliteten af produkter, der importeres til EU's markeder fra Kina.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed
2001/95/EF, der fastlægger de generelle EU-niveau for sikkerhedskrav til
forbrugerprodukter, skal revideres, så det kommer i overensstemmelse med de nye
lovgivningsrammer fra 2008, og især skal forordningen om markedsovervågning medtages.
Lovgivningsrammerne for produktsikkerhed og markedsovervågning består af tre lag af
retsakter (direktivet, lovgivningsrammerne og de sektorspecifikke harmoniseringsdirektiver),
hvilket skaber usikkerhed og forvirring i det indre marked. Markedsovervågningsniveauet
varierer meget blandt medlemsstaterne og mange af dem har ikke afsat de nødvendige
ressourcer til en effektiv markedsovervågning og har en forskellig fortolkning af, hvilke
produkter der udgør en alvorlig risiko, hvilket kan skabe hindringer for varernes frie
bevægelighed, fordreje konkurrencen og mindske forbrugernes sikkerhed i det indre
marked. De nuværende lovgivningsrammer for markedsovervågning er ikke
sammenhængende nok og bør derfor revideres og koordineres. Jeg afholdt mig fra at
stemme for dette dokument, fordi jeg mener, at vi ved kun at tage hensyn til
forbrugersikkerhed reducerer den frie bevægelighed og det brede udbud af produkter. De
vedtagne foranstaltninger skal være tilstrækkelige, men vi skal samtidig også se på
forbrugernes sikkerhed og den frie bevægelighed for og udbuddet af produkter. Det er også
klart, at markedsovervågning er en udfordring for en række medlemsstater, da de ikke kan
afsætte de nødvendige ressourcer til en effektiv markedsovervågning.

Edvard Kožušník (ECR),    skriftlig. – (CS) Jeg støtter den endelige udgave af betænkningen
om en revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning.
Det glæder mig, at den endelige udgave ikke indeholder forslag om oprettelse af flere
agenturer, og at den derfor ikke vil stille flere krav til budgettet. Jeg vil gerne fremhæve, at
der i betænkningen er lagt vægt på standardisering som et regulerende instrument, hvilket
er et eksempel på "intelligent regulering" og derfor regulering, som ikke er pålagt fra oven,
men som kommer nedefra, fra de berørte parter. Det er netop af den grund, at jeg gerne
vil opfordre til i højere grad at inddrage markedsovervågningsorganer i udformningen af
sikkerhedsstandarder, da dette er en mulighed for på en hensigtsmæssig måde at sikre, at
deres ekspertviden får indflydelse på standardiseringsprocessen. I forbindelse med de større
muligheder for at indføre produktsikkerhedsstandarder finder jeg det vigtigt at fokusere
på stabiliteten i det europæiske standardiseringssystem, forenkle de europæiske standarder
og reducere den tid, det tager at lave standarder.
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Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Først vil jeg lykønske fru Schaldemose med hendes
arbejde. Den betænkning, som Parlamentet har vedtaget i dag, handler om et vigtigt emne,
nemlig produktsikkerhed og følgelig om beskyttelse af borgerne. EU's store engagement
i at beskytte forbrugerne imod defekte, farlige produkter har allerede betydet, at der er lavet
gode standarder, men der er stadig plads til forbedringer, især i relation til såkaldt sårbare
forbrugere som børn, ældre og handicappede. På dette område er det vigtigt at styrke
markedsovervågningssystemet med en foranstaltning, der forbedrer grænsekontrollernes
effektivitet og sikrer fuldstændig sporbarhed af produkterne gennem hele forsyningskæden.
Til sidst vil jeg gentage, at det er nødvendigt at revidere de gældende lovgivningsrammer,
repræsenteret ved direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, i overensstemmelse
med de retningslinjer, vi har vedtaget i dag i Parlamentet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Der er stadig for mange usikre produkter på
markedet. Jeg bifalder denne betænkning, hvor det hedder, at RAPEX (EU's varslingssystem
for farlige forbrugerprodukter) skal forbedres. Mere specifikt skal medlemsstaterne forbedre
effektiviteten og synligheden af toldregler og -myndigheder med hensyn til håndteringen
af produktsikkerhed.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Skønt der er gjort ubestridelige fremskridt i de
sidste 10 år med hensyn til produktkrav i det indre marked i EU – til dels takket være en
fælles tilgang – skal der stadig gøres meget. Det er vigtigt at revidere den gældende
EU-lovgivning på området. Det er klart, at direktivet om produktsikkerhed i almindelighed,
der blev vedtaget for over 10 år siden, nu trænger til at blive revideret. På den måde vil de
nye lovgivningsrammer fra 2008 også kunne blive anvendt på produkter. Markedet skal
overvåges tættere, for dette går hånd i hånd med produktsikkerhed. Men det største problem,
vi skal løse, og det, der prioriteres højst i betænkningen, er, at vi skal rette opmærksomheden
mod produkter, der er beregnet for børn, og produkter, der appellerer til dem. Det vil være
klogt, hvis Kommissionen stiller forslag til en god forordning om produktsikkerhed og
markedsovervågning. Det skal omfatte vigtige elementer som konkrete foranstaltninger
vedrørende sporbarhed, og producenterne skal forpligtes til at udarbejde en detaljeret
risikoanalyse i designfasen, eller igen strenge regler for salg af produkter online.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Konsolidering af det indre marked er vigtigt, hvis vi
ønsker en tilfredsstillende økonomisk udvikling i EU. Men det bliver først muligt, hvis
produkterne på markedet er sikre, og hvis forbrugerne har tillid til dem. Vores nuværende
mål med at sikre fri bevægelighed og et bredere produktudbud på markedet kan ikke ses
isoleret fra sikkerhed for forbrugerne. Der er gjort store fremskridt i de seneste par år med
hensyn til produktsikkerhed. Men der er behov for flere forbedringer, især i forbindelse
med produkter til børn, som er mere udsatte, hvis sikkerhedsbestemmelserne ikke
overholdes.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Denne betænkning, der blev enstemmigt
vedtaget i Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, er en slags bidrag fra
Parlamentet til revisionen af direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed.
Det vigtige er, at betænkningen understreger vigtigheden af at få revideret den nugældende
EU-lovgivning, så usikre produkter kan identificeres og standses. Dette og andre
foranstaltninger skal give EU's befolkning beskyttelse imod, at der dukker farlige produkter
op på markedet, og derfor stemte jeg for betænkningen.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Omkring 60 % af de produkter, der anmeldes til
RAPEX-systemet, kommer fra Kina. De fleste farlige produkter kommer således fra et
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marked, som det er næsten umuligt for EU at kontrollere. Jeg håber, at dette nye
RAPEX-Kina-system vil være med til at afhjælpe denne situation. EU skal stå fast for at
beskytte forbrugerne og deres helbred. Farlige produkter skal trækkes tilbage hurtigere og
mere effektivt, og sporbarheden skal forbedres gennem hele produktionskæden. Denne
betænkning er et skridt i den retning, og derfor stemte jeg for den.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Det enormt store europæiske marked kræver
effektive, specifikke forordninger for at skabe sikre forbrugerprodukter, og derfor mener
jeg, at EU skal ajourføre sine egne forordninger om markedsovervågning. Betænkningen
af fru Schaldemose, som jeg stemte for, bekræfter behovet for at revidere direktivet fra
2001 i lyset af de problemer, som medlemsstaterne har haft med at gennemføre det. Ved
ikke at anvende direktivet siden 2004 har medlemsstaterne skabt problemer med
overvågningen af produkter og har ikke garanteret certificering i det omfang, de kunne
have gjort. Jeg bifalder, at der i betænkningen er lagt vægt på at bekæmpe forfalskede
produkter gennem bedre identifikation af produkter i henseende til forbrugersikkerhed
gennem brug af ny teknologi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Denne betænkning vedrører en
revision af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning. I takt
med fri bevægelighed og en konstant forøgelse af udbuddet af produkter på markedet er
det vigtigt, at vi ikke mister forbrugersikkerheden af syne. Både regeringer og virksomheder
har pligt til at skabe større produktsikkerhed. Lovgivningen på europæisk plan har altid
været vellykket og har højnet den generelle produktsikkerhed i det indre marked. Der er
dog stadig plads til forbedringer, da der er huller på dette område, som kan reducere
forbrugersikkerheden og få skadelige følger. Jeg stemte for denne betænkning, da jeg er
enig i ordføreren forslag, hvor hun lægger vægt på vigtigheden af at revidere den nugældende
europæiske lovgivning om produktsikkerhed, så farlige produkter kan identificeres og
trækkes tilbage fra markedet til gavn for slutforbrugeren. Især vil jeg understrege
ændringsforslaget om sikkerhedsbestemmelser for produkter rettet mod de mest sårbare
forbrugere i det indre marked, nemlig børn, ældre og handicappede.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne lykønske fru Schaldemose med
hendes fremragende arbejde.

Forbrugerne skal beskyttes bedre imod defekte og potentielt farlige produkter. Med denne
betænkning fortæller vi Kommissionen, at vi skal have revideret direktivet, have styrket
markedsovervågningssystemet og have en markedsovervågning, der er ensartet i hele det
indre marked.

For effektivt at kunne undgå defekte produkter i det fælles marked finder jeg det vigtigt at
forbedre grænsekontrollen, især i havnene. Jeg beder Kommissionen og vores nationale
regeringer indføre strengere sanktioner for import fra tredjelande, der overtræder vores
sikkerhedsstandarder.

Fuld sporbarhed for produkter gennem hele forsyningskæden er en anden forudsætning
for, at det bliver muligt at fjerne defekte produkter fra markedet, selv på det tidspunkt,
hvor de fremstilles. Derfor skal grænsemyndighederne have tilstrækkelige ressourcer.
Desuden vil jeg anmode om større opmærksomhed om onlinesalg, der er stigende, især
salg af produkter, der kan skade forbrugeren direkte, såsom lægemidler og fødevarer.

Robert Rochefort (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om en revision
af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Jeg ønsker en afklaring af de nugældende
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lovgivningsrammer for produktsikkerhed, der består af tre lag af retsakter. For at undgå
usikkerhed for markedsovervågningsmyndighederne skal vi indføre fælles europæiske
rammer for alle produkter, der findes på eller kommer ind på det indre marked. Vi må
heller ikke glemme, at det for at afholde økonomiske aktører fra at handle ulovligt er vigtigt
at gribe ind, både med sanktioner til dem, der bevidst sætter farlige produkter eller
produkter, der ikke overholder sikkerhedskravene, på markedet, og med hensyn til
gennemsigtighed. Alle forbud mod produkter bør således offentliggøres. Et andet vigtigt
aspekt i denne betænkning er produktsikkerhed i et globalt perspektiv. Her skal EU sætte
sig som mål at forbedre informationsudvekslingen om farlige produkter fra tredjelande
såsom Kina og Indien for at skabe produktsikkerhed og sporbarhed, før produkterne
kommer ind på det europæiske marked.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Et velfungerende indre marked vil
også være ensbetydende med sikre produkter og forbrugertillid. Vi må ikke miste fokus
på forbrugernes sikkerhed i bestræbelserne på at opnå fri bevægelighed og et stadig mere
varieret udbud af produkter på markedet. Når man ser på produktsikkerhed generelt, kan
der i løbet af det sidste årti konstateres fremskridt på dette område i EU. Både regeringerne
og virksomhederne tager ansvar for at opnå sikrere produkter, og der har takket være
EU-lovgivning været en fælles tilgang til produktkrav, som har forbedret produkternes
generelle sikkerhed i det indre marked. Selv om der er sket fremskridt, er der stadig plads
til forbedringer. Det må der tages fat på, for hvis man svigter på dette område, kan det
bringe forbrugernes sikkerhed eller somme tider sågar deres liv i fare.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Med vedtagelsen af denne beslutning understreger
Parlamentet, hvor vigtigt det er at forbedre grænsekontrollen, især i havnene, for effektivt
at undgå defekte produkter i det fælles marked.

Her anmodes Kommissionen og vores nationale myndigheder om at indføre strengere
sanktioner for import fra tredjelande, der ikke overholder sikkerhedsstandarderne. Vi skal
også være mere opmærksomme på onlinesalg, et fænomen, der er i stigning, og især salg
af produkter, der kan skade forbrugerne direkte, såsom lægemidler og fødevarer.

Fuld sporbarhed for produkter gennem hele forsyningskæden er også vigtigt for at have
mulighed for at tilbagetrække defekte produkter fra markedet, allerede på
fremstillingstidspunktet. Derfor skal vi sikre, at grænsemyndighederne har tilstrækkelige
ressourcer til at foretage kontrol.

Det er vigtigt at understrege kravet om, at produktionsvirksomhederne skal kontrollere
eventuelle muligheder for sikkerheds- og sundhedsrisici i designfasen og for at oprette en
offentlig database om produktsikkerhed.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Revisionen af direktivet har til formål at ensrette og
harmonisere standarderne for forbrugergoder, der overlapper hinanden og er forskellige
med hensyn til markedsovervågning.

I en globaliseret verden med bevægelighed for varer og personer er der et stigende behov
for systematiske kontroller af salgbare produkter.

Opmærksomheden bør især rettes mod produkter fra tredjelande, hvis hygiejne- og
sundhedsstandarder, produktionsprocesser og brug af materialer ikke er godkendt i Europa,
og som indebærer en risiko for at indeholde forurenede stoffer, der kan ende på vores bord
eller i vores hænder.
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Især skal vi teste børns legetøj for giftige stoffer, da de ofte putter legetøjet i munden, og
dette krav er så meget desto vigtigere, fordi næsten alt legetøj bliver lavet i Kina, et land,
der desværre er kendt for sine lave produktionsomkostninger og dårlige kvalitetskontrol.
Af særlig interesse er sporbarhed, der kan bidrage til at stoppe bevægeligheden for produkter,
der kan være usikre for forbrugerne.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning og dens
forslag om at forbedre varslingssystemet for farlige forbrugerprodukter i EU. Mere effektive
og synlige toldbestemmelser vil gøre det lettere at håndtere dårlig produktsikkerhed og i
sidste instans være en fordel for forbrugerne.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    skriftlig. – (EN) Et sikkert indre marked
er en prioritering for vores borgere, og denne betænkning understreger manglerne i
lovgivningen om produktsikkerhed og markedsovervågning, og hvordan denne
gennemføres i både EU og på nationalt plan. Den nuværende mangel på sikkerhed, der
betyder, at forskellige retsinstrumenter finder anvendelse på forskellige produktkategorier,
samtidig med at der er huller på andre områder, hæmmer markedssikkerheden og det indre
markeds funktionsmåde. Direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og
bestemmelserne om markedsovervågning bør erstattes af en enkelt forordning, som skal
være det retsinstrument, der giver den største klarhed og ensartethed.

Derfor mener jeg, at dette er en af de centrale prioriteringer, der skal med i betænkningen
af Correia De Campos om et indre marked for europæere, som jeg er skyggeordfører for.
Da flere og flere borgere endvidere foretager deres indkøb på internettet, skal lovgivningen
om produktsikkerhed og markedsovervågning ajourføres og omfatte foranstaltninger om
onlinesalg, så vi styrker forbrugernes tillid på dette område.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for fru Schaldemoses beslutningsforslag,
da dette er et alvorligt og aktuelt emne. De eksisterende mekanismer i forbindelse med
generel produktsikkerhed skal forbedres, da dette vil hjælpe med til at garantere et højt
beskyttelsesniveau for forbrugernes helbred og sikkerhed.

Da jeg kommer fra et land, som er et geografisk knudepunkt, anser jeg dette forslag for at
være særligt konstruktivt, idet mange produkter, der importeres fra tredjelande, ikke
overholder de sundheds- og kvalitetskrav, som klart er fastsat i EU-lovgivningen. Vi vil kun
være i stand til virkelig at være effektive og hjælpe med at rense markedet og gavne
forbrugerne, hvis disse produkter er underlagt sådanne forebyggelses- og
overvågningsmekanismer.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen om revision af
direktivet om produktsikkerhed i almindelighed og markedsovervågning, idet jeg generelt
støtter en styrkelse af markedsovervågningen til fordel for en effektiv forbrugerbeskyttelse.
Jeg mener, at det er vigtigt at beskytte børn, ældre og handicappede, da Fællesskabet har
et særligt ansvar over for disse grupper. Efter et slip på 10 år var det på tide med en udførlig
revision af direktivet og få indføjet nye kommercielle kanaler såsom internethandel.

Betænkning: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, da jeg er
enig i, at der er behov for bedre samarbejde om imødegåelse af pandemier, og jeg er enig
i, at der er behov for en revision af EU's og medlemsstaternes forebyggelsesplaner. Der er
et presserende behov for, at WHO revurderer sin definition af en pandemi, således at der
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ikke kun tages hensyn til den geografiske spredning, men også til, hvor alvorlig pandemien
er. Jeg mener, at dette emne bør håndteres bedre ved at vurdere anbefalede
vaccinationsstrategier, og at dette kun kan ske, hvis Det Europæiske Center for Forebyggelse
af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) udøver sine beføjelser mere effektivt som et
uafhængigt organ, der skal have tilført tilstrækkelige midler til gennemførelsen af dette
formål.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg glæder mig over dette initiativ, hvormed
man vil skabe øget bevågenhed og fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til vurderingen
af lægemidler, som anbefales i sundhedsmæssige nødsituationer, og forbedre vaccinations-
og kommunikationsstrategier til forebyggelse og bekæmpelse af pandemier. Jeg mener, at
EU skal bevilge flere midler til forskning og udvikling i forebyggende foranstaltninger inden
for den offentlige sundhedspleje for at øge de investeringer, der er øremærket til en bedre
evaluering og foregribelse af virkningerne af en influenzavirus, både i perioderne mellem
pandemier og i begyndelsen af en pandemi. Derfor stemte jeg for denne betænkning.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) EU havde en forpligtelse til at tage ved lære af den
kontroversielle håndtering i 2009-2010, af H1N1-influenzaen i Europa og til at vedtage
de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at forebygge yderligere
uforholdsmæssige reaktioner. Det er grunden til, at jeg stemte for denne tekst, som
indeholder bestemmelser om mere samarbejde, mere uafhængighed og mere
gennemsigtighed med henblik på at takle eventuelle fremtidige pandemier effektivt. Mere
samarbejde i den forstand, at der ifølge teksten skal foretages en revision af EU's
forebyggelsesplaner, en revision af de vigtigste aktørers roller og ansvar, og der skal indføres
en procedure, som gør det muligt for medlemsstaterne at foretage fælles indkøb af vacciner
og lægemidler. I denne tekst opfordres WHO også til at indføje kriteriet om en sygdoms
sværhedsgrad i sin definition af en pandemi. Mere uafhængighed i den forstand, at det
fastsættes i teksten, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
bør udøve sine beføjelser som et uafhængigt organ, således at der gennemføres
videnskabelige undersøgelser, hvor lægemiddelvirksomhederne ikke har en finger med i
spillet. Og endelig mere gennemsigtighed i den forstand, at der i teksten opfordres til en
vurdering af vaccinationsstrategiernes effektivitet. Derfor vil denne betænkning give
mulighed for en mere konsekvent kommunikation mellem medlemsstaterne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning. I henhold
til tallene fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
fra slutningen af april 2010 forårsagede influenza A (H1N1) 2 900 dødsfald i Europa i
2009. Disse tal er lave i forhold til de officielle skøn over dødsfald som følge af sæsonbestemt
influenza, som af Kommissionen blev anslået til 40 000 i et moderat år og 220 000 i en
særlig slem sæson. De er også langt under de mest optimistiske prognoser fra
sundhedsmyndighederne i EU-medlemsstaterne. Der blev givet varsel om højeste
alarmberedskab i forbindelse med denne virus, hvilket i nogle medlemsstater udløste en
bunke meget dyre foranstaltninger (f.eks. anslås udgifterne i Storbritannien til 1
300 mio. EUR og i Frankrig ti1 990 mio. EUR - sammenlignet med 90 mio. EUR til
sæsonbestemt influenza), som i disse tilfælde var ude af proportioner med virussens faktiske
alvor. Jeg er enig i, at WHO bør revidere definitionen af en pandemi, således at der ikke
kun tages hensyn til den geografiske spredning, men også til, hvor alvorlig den er, for at
give mulighed for mere relevante reaktioner og for at beskytte EU's borgere mod reelle
farer. Jeg mener, at der på dette område er et behov for et bedre samarbejde mellem
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medlemsstaterne og de ansvarlige institutioner og organisationer samt en mere gennemsigtig
ansvarsfordeling mellem de vigtigste aktører.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Influenza A (H1N1), der fremkaldes af influenza A
H1N1-virus, blev i første omgang opdaget i Mexico i slutningen af marts 2009 og blev
efterfølgende spredt til forskellige lande. I maj 2009 erklærede WHO, at sværhedsgraden
af influenza A (H1N1) var moderat, og i juni samme år fastsatte WHO alarmniveauet til
6, hvilket svarer til en pandemisk fase. WHO's varsel om højeste alarmberedskab gav
anledning til en række foranstaltninger i Europa. I nogle tilfælde var disse meget dyre (f.eks.
blev udgifterne anslået til 1,3 mia. EUR i Storbritannien og 990 mio. EUR i Frankrig
sammenlignet med 87 mio. EUR til sæsonbestemt influenza). Reaktionen var ude af
proportioner. De enkelte medlemsstater reagerede hver for sig uden den store sammenhæng
eller solidaritet. Denne betænkning, som jeg støttede, kommer frem til de rigtige
konklusioner, når der anbefales en større koordination mellem medlemsstaterne og de
europæiske sundhedsinstitutioner samt en præcisering og en revision af de vigtigste aktørers
og ledelsesstrukturernes roller og ansvar i forbindelse med trusler mod sundheden på
europæisk plan. Endelig anerkendes behovet for undersøgelser af vacciner og antivirale
lægemidler, der er uafhængige af medicinalvirksomhederne, herunder også med hensyn
til overvågning af vaccinationsdækningen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) I lyset af reaktionerne fra adskillige
EU-lande med hensyn til bekæmpelsen af en mulig pandemi af H1N1-virus er jeg enig i,
at der er behov for forbedringer i reaktionerne, som skal være baseret på de videnskabelige
oplysninger, der er tilgængelige i denne form for situationer. Jeg støtter derfor en revision
af reaktions- og forebyggelsesplanerne i tilfælde af en pandemisk risiko. Ved enhver revision
skal der sigtes mod bedre samarbejde og koordination mellem medlemsstaternes
sundhedsmyndigheder og de europæiske institutioner. Et andet aspekt, som efter min
mening er ekstremt vigtigt, er kravet om gennemsigtighed både med hensyn til de anvendte
lægemidler og sundhedsmyndighedernes videnskabelige rapporter for at forhindre
interessekonflikter og sikre borgernes sikkerhed og adgang til oplysninger.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) EU var den region i verden, som var bedst forberedt
og havde den bedste reaktive kapacitet til at takle dette udbrud, selv om de betragtelige
forskelle i de enkelte medlemsstaters beredskab og manglen på et egentligt samarbejde
mellem dem var en hæmsko. Beredskab og indsats over for helbredsrisici inden for EU er
medlemsstaternes ansvar, og det er således altafgørende, at samarbejdet og koordinationen
mellem dem, institutionerne og internationale og regionale organisationer forbedres, især
i de tidlige stadier i en virussygdoms udbrud for at vurdere dets alvor og for at være i stand
til at træffe passende forvaltningsmæssige beslutninger og sikre en sammenhængende
tilgang. EU's og medlemsstaternes forskellige anbefalinger, for så vidt angår de prioriterede
målgrupper til vaccination, viser den betydelige usikkerhed og de afvigende synspunkter,
som fortsat hersker med hensyn til en passende indsats. De temmelig store omkostninger
kunne også være blevet reduceret via et større samarbejde medlemsstaterne imellem og
mellem medlemsstaterne og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med
Sygdomme. Jeg er enig i, at der bør udarbejdes en europæisk adfærdskodeks for udøvelse
af hvervet som videnskabelig ekspert i alle europæiske myndigheder, der har ansvaret for
sikkerhed, forvaltning og forebyggelse af risici, for at undgå flere tilfælde af korruption.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Håndteringen af H1N1-influenzaepidemien,
som var blevet varslet på forhånd, var en fiasko. Vi bør derfor lære af denne krise, så vi kan
håndtere alle fremtidige pandemitrusler med større effektivitet. Medlemsstaterne skal
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tydeligvis samarbejde mere med hinanden, men også med de europæiske institutioner, for
at indsatsen i tilfælde af en pandemi bliver mere effektiv. Samtidig skal vi præcisere, hvilken
rolle der spilles af de strukturer på EU-niveau, som håndterer trusler mod sundheden, og
sikre, at WHO reviderer definitionen af kriterierne for at afgive en global pandemialarm.
Endelig synes det relevant at etablere et system med fælles offentlige indkøb af vaccine for
medlemsstaterne. Sidst, men ikke mindst er der behov for fuldstændig gennemsigtighed i
forbindelse med de eksperter, som rådgiver offentlige europæiske sundhedsmyndigheder
for at sætte en stopper for potentielle interessekonflikter.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over afstemningen om denne
betænkning, som jeg blev udpeget som skyggeordfører for for Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater). Af hensyn til de ca. 500 mio. borgere, som vi repræsenterer,
bør vi lære af denne krise, så vi kan håndtere alle nye pandemitrusler med større effektivitet.
Den tekst, som blev vedtaget i går, er et fint kompromis med hensyn til sundhedssamarbejde,
uafhængighed og gennemsigtighed.

I lyset af det mislykkede samarbejde om sundhed mellem medlemsstaterne var det
nødvendigt at sikre en konstruktiv og praktisk tilgang med følgende foranstaltninger:

Styrket samarbejde mellem medlemsstaterne og bedre koordination mellem
medlemsstaterne og de europæiske institutioner for at sikre en mere effektiv indsats i
tilfælde af en fremtidig pandemi.

Præcisering af roller og strukturer på EU-niveau til håndtering af trusler mod
folkesundheden.

WHO opfordres til at revidere definitionen af kriterierne for at afgive en global
pandemialarm.

Vurdering af de vaccinations- og kommunikationsstrategier, som benyttes i medlemsstaterne
for at genvinde borgernes tillid.

Etablering af et system med fælles offentlige indkøb af vaccine for medlemsstaterne for at
forebygge forskelle.

Offentliggørelse af interesseerklæringer for de eksperter, som rådgiver europæiske offentlige
sundhedsmyndigheder for at forhindre eventuelle interessekonflikter.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at
der er behov for bedre koordination på EU-niveau i indsatsen mod epidemiologiske risici.
H1N1-influenzaen har sat fokus på den mangelfulde risikostyring på globalt plan, som
hovedsagelig skyldes utilstrækkelig sammenhæng mellem alarmniveauerne og den egentlige
fare, hvis konsekvens var et stort spild af midler. I denne sammenhæng mener jeg, at det
er nødvendigt, at EU indfører et uafhængigt system til vurdering af pandemirisici samt en
bedre koordination af styringen af disse risici. I denne forbindelse skal Det Europæiske
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme forsynes med den nødvendige
kapacitet for at være i stand til at spille så aktiv en rolle som muligt på dette område.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning om håndteringen
af H1N1-influenzaen, fordi den sætter fokus på det vigtige i at styrke samarbejde,
uafhængighed og gennemsigtighed i håndteringen af fremtidige pandemikriser, især ved
at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme udøver sine
beføjelser bedre som et uafhængigt organ.

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA76



Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) I 2009 blev verden grebet af frygt for en virus med stort
pandemisk og muligvis dødeligt potentiale, nemlig influenza A. Heldigvis blev den værste
frygt med hensyn til sygelighed og dødelighed gjort til skamme. I Europa var H1N1-virussen
ansvarlig for 2 900 dødsfald, langt under antallet af dødsfald efter sæsonbestemt influenza.
Som et resultat af WHO's alarmer og frygt traf medlemsstaterne imidlertid ekstraordinære
foranstaltninger såsom massevaccinationer, hvilket resulterede i store omkostninger for
sundhedssystemerne. Det er vigtigere at drage konklusioner af håndteringen af influenza
A frem for at fokusere på fejl. Den vigtigste konklusion er efter min mening, at det trods
alt er bedre at fejle ved at overdrive end ved at undlade. Dernæst bør vi høste erfaringer til
håndteringen af fremtidige, eventuelt mere aggressive pandemier for at forstå, hvordan og
hvornår der skal handles, og hvilke forholdsregler der skal tages.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Heldigvis forårsagede H1N1-influenzaen
i henhold til tal fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
(ECDC) færre dødsfald end oprindeligt antaget og betragtes nu som en ikke så alvorlig
sygdom i EU. Det skabte en vis ængstelse i starten af udbruddet, hvilket fik adskillige
medlemsstater til at foretage betragtelige investeringer i vaccinationsprogrammer, som
viste sig at være overdrevne, idet dødeligheden i lande som f.eks. Polen, der ikke traf nogen
ekstraordinære foranstaltninger, var på samme niveau som i de lande, der kastede sig ud i
nationale vaccinationskampagner med omkostninger skønnet til mange millioner euro.

I henhold til denne betænkning var "indkøbspolitikken for vacciner allerede fastlagt i
forhåndsindkøbsaftaler, der blev undertegnet med medicinalvirksomheder helt tilbage i
2007". Dette afslører en mangel på gennemsigtighed i denne procedure, som skyldes
medlemsstaternes uacceptable afhængighed af medicinalvirksomhederne. Jeg må således
give ordføreren ret og håber, at Kommissionen og samtlige medlemsstater tager højde for
hendes anbefalinger, især vedrørende oplysningernes pålidelighed og
forsigtighedsprincippet, – som snarere skal være til gavn for patienterne end
virksomhederne.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I lyset af den problemfyldte håndtering af den
erklærede influenza A (H1N1) pandemi og de anerkendte antal (2 900 dødsfald forårsaget
af H1N1-influenza, mens sæsonbestemt influenza var skyld i 40 000 dødsfald samme år)
opfordres der i betænkningen til gennemsigtighed, hvilket vi finder prisværdigt. Dette
gælder både for det, der skete – med en fuldstændig præcisering af de indførte procedurer
og ansvar – og for tilgangen til fremtidige situationer. Jeg vil særlig nævne følgende punkter,
nemlig spørgsmålet om indkøb af vacciner og antivirale behandlinger, oplysninger om
registrerede tilfælde og sværhedsgraden heraf, sikring af adgang til dokumenter vedrørende
kliniske forsøg, forskningsprotokoller og lægemidlers bivirkninger (gennem Det Europæiske
Lægemiddelagentur) og interessekonflikter blandt specialister, som rådgiver europæiske
offentlige sundhedsmyndigheder. I betænkningen "anmodes om, at EU's og
medlemsstaternes forebyggelsesplaner vedrørende fremtidige influenzapandemier tages
op til fornyet overvejelse med henblik på at opnå større effektivitet og sammenhæng, og
for at de kan blive tilstrækkelig selvstændige og fleksible". Det anbefales ligeledes, at
samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område styrkes med hensyn til både
definitionen af alvoren ved en virussygdoms udbrud og beslutningstagning. Samlet set
anser vi betænkningen for at være positiv, og derfor stemte vi for den.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I denne fase af vurderingen af, hvad der
skete i forbindelse med håndteringen af H1N1-influenzaen, er der behov for at lære af
erfaringerne, og det bør anerkendes, at landene har brug for offentlige sundhedssystemer

77Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



og rådgivningstjenester på folkesundhedsområdet, som kan operere på forskellige områder,
særlig:

– udarbejdelse og vurdering af videnskabelige undersøgelser, der er uafhængige af
medicinalvirksomhederne, vedrørende effektivitet, sikkerhed og forholdet mellem fordele
og risici ved antivirale vacciner og lægemiddelprodukter og vedrørende anbefalede
målgrupper

– ved vurderingen af oplysninger om den anbefalede medicinske behandling i tilfælde af
sundhedsmæssige nødsituationer, især i tider med pandemiske tilstande

– ved styrkelsen af kapaciteten for styring og imødegåelse af risici og i forbindelse med
forskning og udvikling på disse områder samt med hensyn til forebyggende offentlige
sundhedsforanstaltninger.

Der er også et behov for at forbedre samarbejdet mellem de forskellige nationale tjenester
og mellem disse og de relevante internationale og regionale institutioner og organisationer.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg støtter fru Rivasis betænkning om evaluering
af håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU, fordi den sætter fokus på EU's
overdrevne og unødig pessimistiske holdning, når et problem evalueres. Jeg går ind for at
give anliggender vedrørende EU-borgernes sundhed stor opmærksomhed, men ikke for
at indtage overdrevne og unødig pessimistiske holdninger, som så resulterer i kæmpestore
offentlige sundhedsudgifter. Derfor stemte jeg for betænkningen.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Det beslutningsforslag, som vi har vedtaget, har
lagt fundamentet for særdeles påkrævede overvejelser om EU's reaktion på spredningen
af svineinfluenza.

Som enhver vil huske, forskansede medlemsstaterne sig på daværende tidspunkt bag
individualistiske holdninger i stedet for at finde frem til fælles løsninger. De forskellige
nationale regeringers reaktioner var meget divergerende og gik fra storstilede vaccinationer
til ingen vaccinationer overhovedet, som det var tilfældet i Polen. Denne oplevelse bør
motivere os til at forbedre koordinationen mellem de nationale sundhedsmyndigheder og
de europæiske institutioner, gennemgå forebyggelses- og vaccinationsstrategierne og
omdefinere kriterierne for en pandemialarm.

Jeg vil gerne understrege, at et mere effektivt samarbejde ikke kun kan føre til
omkostningsreduktioner i forbindelse med styringen af sådanne kriser, ikke mindst gennem
medlemsstaternes eventuelle fælles indkøb af vacciner, men frem for alt kan det sikre, at
borgerne beskyttes bedre, idet virussen naturligvis ikke stoppes af grænser.

Endelig håber jeg, at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
får den støtte, det fortjener, så det kan fortsætte med sit arbejde med at vurdere og
kontrollere sundhedsmæssige nødsituationer med fuldstændig uafhængighed.

Robert Goebbels (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om evaluering af
håndteringen af H1N1-influenzaen. Ikke desto mindre vil jeg gerne understrege, at denne
"håndtering" faktisk bare var endnu en kapitulation over for "forsigtighedsprincippet",
som kræver, at der handles, inden der tænkes. At WHO's generaldirektør afgav erklæring
om en truende pandemi, men valgte ikke at lade sig vaccinere, er en stærk illustration af
uoverensstemmelsen mellem den personlige vurdering af alvoren af dette udbrud og de
ansvarliges offentlige fremstilling. Siden sagen om det forurenede blod har ingen offentlig
sundhedsperson været villig til at tage noget som helst ansvar.
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Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) H1N1-influenzaen var ekstremt lærerig. Først lærte
den os, hvordan man smider penge ud ad vinduet. "Svineinfluenzaens" omkostninger
(900 mio. EUR ifølge Revisionsretten!) skyldes ikke antallet af ofre. Der var 10 gange færre
ofre for H1N1-influenzaen end for den almindelige sæsonbestemte influenza. Det er
imidlertid sandt, at disse 2 000 årlige ofre, hvoraf de fleste er ældre eller allerede syge, ikke
er interessante for nogen. De er meget mindre eksotiske.

Dernæst lærte den os, hvordan man fuldstændig skjuler manglende realitetssans bag
dommedagsprædikener og store armbevægelser. Der blev bestilt ti mio. doser uden grund.
Vi indførte et massevaccinationsprogram uden så meget som at skele til sund fornuft.
Kommunikationen var så overdreven og modstridende, at folk i Frankrig mistroiske – og
med rette – vendte ryggen til de anvisninger, de fik.

Der var mistanke om en fælles interesse mellem dem, som tog de politiske beslutninger,
og dem, som havde økonomisk fordel af dem. Endelig lærte H1N1-influenzaen os, at intet
i Frankrig kunne få en minister til at træde tilbage, hvor tilbøjelig til at begå fejl, skødesløs
eller inkompetent denne end måtte være. Og de daglige hændelser i den franske regering
beviser, at intet, absolut intet, har ændret sig på dette punkt!

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (DE) Mangel på gennemsigtighed var skyld i den måde,
hvorpå vi i 2009 og 2010 håndterede H1N1-influenzapresset, som af WHO blev udpeget
som en pandemi. Dette beskrives i "Betænkningen om evaluering af håndteringen af
H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU". Jeg glæder mig over denne betænkning, især fordi
den anbefaler fuldstændig gennemsigtighed i forbindelse med de lægemidler, der anvendes
i nødsituationer og under en pandemi.

Medlemsstaterne handlede ensidigt ved bestillingen og anvendelsen af vacciner. Det vigtigste
emne i denne sammenhæng er at evaluere strategien for at oplagre vacciner og at arbejde
hen imod medlemsstaternes fælles indkøb af vacciner i fremtiden. Det er også vigtigt med
en bedre koordination mellem de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne og de
europæiske agenturer.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Takket være ændringsforslagene fra som
min politiske gruppe (Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater))
indeholder denne betænkning konstruktive forslag, der kan hjælpe os med at lære af den
sundhedskrise, som H1N1-virussen var skyld i, særlig ved at styrke koordinationen i Europa.

Den oprindelige betænkning indeholdt faktisk en række unøjagtigheder og kunne have
fået folk til at undlade at lade sig vaccinere. Betænkningen, som den er vedtaget i dag, søger
imidlertid nu at genoprette vores medborgeres tillid til håndteringen af sundhedskriser.
Sundhedspersonalet skal være mere involveret i udarbejdelsen og gennemførelsen af en
strategi til at forebygge og bekæmpe en pandemi. Vi kan ikke længere tillade, at
immuniseringskampagner omgives af denne form for forvirring og mistro.

Det vil være af yderste vigtighed at forbedre kommunikationen ved at tage højde for, hvor
let det er for rygter uden videnskabeligt grundlag at cirkulere rundt på de nye medier og
internettet. Heldigvis var influenzaen mindre alvorlig end forventet, men det ville være
farligt at undervurdere graden af uforudsigelighed og potentiel alvor i fremtidige pandemier.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi WHO
hurtigst muligt bør revidere definitionen og indføje en sygdoms sværhedsgrad i sine
definitioner af stadierne i en pandemi for at give mulighed for mere hensigtsmæssige
reaktioner. Der er behov for et bedre samarbejde for at bekæmpe pandemier.
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Forebyggelsesplanerne skal revideres, og de vigtigste aktørers roller og ansvar skal præciseres
og om nødvendigt revideres, og samarbejdet mellem medlemsstaterne skal styrkes for at
sikre sammenhængende risikostyring som reaktion på en pandemi i overensstemmelse
med det internationale sundhedsregulativ samt en mere seriøs koordination mellem
medlemsstaterne og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme.
Der skal indføres en procedure, der gør det muligt for medlemsstaterne at foretage fælles
indkøb på frivillig basis. Producenterne skal bære det fulde ansvar for de godkendte
indikationer af deres produkter, og medlemsstaterne skal gøre fuldt brug af denne
bestemmelse i forbindelse med alle kontrakter om indkøb af vacciner. EU's og
medlemsstaternes forebyggelsesplaner vedrørende fremtidige influenzapandemier skal
tages op til fornyet overvejelse for at opnå større effektivitet og sammenhæng, og for at de
kan blive tilstrækkelig selvstændige og fleksible til så hurtigt som muligt og efter en konkret
og individuel vurdering at kunne tilpasses den reelle risiko på grundlag af opdaterede
relevante oplysninger. Jeg er enig i, at vaccinationsstrategierne bør bygge på tre
forudsætninger for at få succes, nemlig vaccinens effektivitet, en positiv balance mellem
fordele og risici ved vaccinen og målrettet indsats i risikogrupperne.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg mener, at beslutningen om evaluering af
håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU klart afslører de fejl, der blev begået,
og samtidig støber fundamentet for en spritny og effektiv håndtering af influenzapandemier.
Det er velkendt, at reaktionerne på spredningen af H1N1-influenzaen var overdrevne i
forhold til problemets faktiske omfang. Netop derfor mener jeg, at Europas
forebyggelsesplaner vedrørende influenzapandemier skal revideres for at reagere hurtigt,
ensartet og effektivt. Her er det efter min mening afgørende at styrke samarbejdet og
koordinationen mellem medlemsstaterne for at etablere en virkelig europæisk strategisk
tilgang til dette problem. Endvidere mener jeg, at det ville være nyttigt, som nævnt i
beslutningen, at uafhængige videnskabelige eksperter, som ikke er knyttet til
medicinalvirksomhederne med nogen form for interesse, involveres i den proces sammen
med operatører fra medicinalsektoren.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Da jeg er klar over alvoren ved
H1N1-influenzaen, og hvor vigtig vores borgeres sundhed er, mener jeg, at denne
betænkning har en særlig betydning, da den også fokuserer på den korrekte måde at håndtere
disse situationer på. WHO bekræftede tilbage i 2009 denne sygdoms moderate
sværhedsgrad, og medlemsstaternes forskellige tiltag resulterede i kæmpe omkostninger,
salg af vacciner, som blev fremstillet i al hast, og en revidering af definitionen af en pandemi,
således at der som kriterium ikke kun tages hensyn til den geografiske spredning, men også
til, hvor alvorlig pandemien er. Disse faktorer understreger, at en anderledes tilgang er et
absolut must. EU stiller krav om mere samarbejde, gennemsigtighed og uafhængighed i
forbindelse med løsningen af disse situationer.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Influenza optræder hvert år på
dagsordenen, ikke kun i Europa-Parlamentet, men også i mange nationale parlamenter.
Jeg synes, at Michèle Rivasis betænkning anlægger en meget bred tilgang til problemet med
H1N1-influenzaen ved at drøfte den under adskillige overskrifter såsom samarbejde,
selvstændighed og gennemsigtighed, hvilket vil være absolut livsnødvendigt i tilfælde af
en fremtidig pandemi. Jeg mener, at EU skal træffe aktive og hurtige foranstaltninger, og
derfor stemte jeg for betænkningen om håndtering af H1N1-influenzaen.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, fordi der ikke
var noget i den, jeg ikke kunne gå ind for. I lyset af H1N1-influenzaens begrænsede følger
undrer det mig imidlertid, at Parlamentet besluttede at bruge tid og ressourcer på den.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Jeg vil gerne takke ordføreren for en meget
detaljeret og åbenhjertig betænkning, som indeholder mange alarmerende budskaber. Der
kan ikke sættes spørgsmålstegn ved, at EU's fælles tilgang under pandemien bekræftede
potentialet for fælles handling, selv om der også blev afsløret dramatiske svagheder, især
på områderne for forebyggelse, objektive statistikker og køb af sikre og effektive lægemidler.
EU har inden for kort tid to gange stået over for problemet med en farlig virusinfektion.
Man har ikke lært tilstrækkeligt af denne oplevelse. Jeg glæder mig over forslagene om en
strengere afprøvning af lægemidlers effektivitet og kravet om objektiv dataindsamling og
også over interessen for at beskytte alle EU-borgere uden hensyn til sundhedssystemet. Jeg
anser kravet om finansiering af forskning og udvikling for at være af største vigtighed samt
reglen om, at medicinalvirksomheder skal have en rådgivende rolle og ikke være
beslutningstager. Det samme gælder undersøgelser og test af vaccinationsmidler og andre
lægemidler, som skal ske uafhængigt af medicinalvirksomheder. Jeg støtter også kravet
om mere stringente regler for personale og rådgivere, som arbejder for de europæiske
institutioner. Offentligheden skal informeres klart og gennemsigtigt på en måde, som ikke
vil skabe panik, men vil give kvalificerede og forståelige oplysninger. I min egenskab af
kvæstor og dermed solidarisk ansvarlig for beskyttelsen af parlamentsmedlemmernes og
Europa-Parlamentets personales helbred vil jeg gerne sige, at vores forholdsregler i
Europa-Parlamentet har været effektive, men ikke billige.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) På grundlag af de statistiske oplysninger i denne
betænkning var reaktionen på spredningen af H1N1 faktisk ude af proportioner med
fænomenets egentlige karakter, hvilket affødte meget dyre vaccinationskampagner i mange
medlemsstater. Ordføreren fandt det derfor relevant at behandle ekstremt vigtige områder,
først og fremmest medicinalvirksomhedernes overvældende indflydelse. Hun anmoder
indtrængende om, at undersøgelser af antivirale lægemidler skal være uafhængige af
medicinalvirksomheder. De hurtige godkendelsesprocedurer har vist deres begrænsninger,
idet der ikke er noget videnskabeligt bevis til rådighed, og oplysninger fra branchen derfor
stadig anvendes. Der er også behov for et bedre samarbejde, for at kræve en fornyet
gennemgang af forebyggelsesplanerne og de vigtigste aktørers roller, og også for at gøre
medlemsstaterne i stand til at foretage fælles indkøb på frivillig basis.
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) bør revidere sin definition af en pandemi så hurtigt
som muligt, således at virussens ondartethed indføjes i dens klassifikation. I denne henseende
er det nødvendigt, at vaccinen er effektiv, udviser et positivt forhold mellem fordele og
risici og er målrettet mod risikogrupperne. Endelig skal vi undgå alle interessekonflikter,
da de straks kan vække mistanke om utilbørligt pres hos offentligheden.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Denne betænkning har den fordel, at
den fordømmer Det Europæiske Lægemiddelagenturs manglende gennemsigtighed samt
båndene mellem medicinalvirksomhederne og eksperter i vacciner og antivirale lægemidler.
Det er derfor en skam, at betænkningen ikke opfordrer til, at dette agenturs aktiviteter
suspenderes, indtil der har fundet en ordentlig, omfattende reform sted. Jeg stemmer for
at opfordre ordføreren til at gå videre næste gang.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Håndteringen af H1N1-influenzaen i EU har afsløret
en række forskelle, især med hensyn til dens faktiske omfang og sværhedsgrad.
Medlemsstaternes reaktion var ude af proportioner i omfanget og ekstremt dyre, når man
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ser på det antal dødsfald, som finder sted hvert år som følge af almindelig influenza, og de
beløb, som medlemsstaterne bruger på at bekæmpe denne. En analyse af håndteringen af
H1N1-influenzaen i Europa understreger et grundlæggende problem, nemlig fraværet af
en uafhængig evaluering foretaget af de nationale og/eller europæiske sundhedsmyndigheder
og en deraf følgende manglende evne til at tilpasse de offentlige sundhedstiltag bedst muligt
og i realtid til de faktiske kliniske og epidemiologiske data, som er til rådighed. Der er derfor
behov for ændringer i håndteringen af fremtidige tilfælde af pandemier for at undgå en
generel panik i befolkningen samt unødige omkostninger.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Denne betænkning indeholder en evaluering
af håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU og sætter fokus på elementer, som
bør forbedres, nemlig samarbejde, uafhængighed og gennemsigtighed i håndteringen af
fremtidige pandemikriser gennem en bedre anvendelse af ECDC's kompetence.

En vurdering er imidlertid ikke nok, og jeg har ikke noteret mig nogen yderligere udvikling
med hensyn til hurtig og effektiv reaktion på sygdomsudbrud og ikke et ord om
forebyggende foranstaltninger. Som altid er betænkningen vag og ikke specifik. Jeg stemte
for, da der ikke findes nogen anden betænkning.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Der var færre dødsfald som følge af type
A/H1N1-influenza i 2009 end af sæsonbestemt influenza. Selv om WHO klassificerede
H1N1-influenzaen som en mindre sygdom, udsendte organisationen samtidig en
pandemialarm på niveau 6, det højeste niveau. For at opfylde deres forpligtelser over for
befolkningen brugte EU's medlemsstater derfor milliarder på at bekæmpe
influenzaudbruddet, hvis potentielle trussel er meget mindre end den almindelige influenzas.
Medierne var også medvirkende til panikken. Når en pandemi varsles som farlig, men viser
sig at være en storm i et glas vand, så vil fremtidige advarsler ikke længere blive taget
alvorligt, hvilket er meget bekymrende. Dette viser med al tydelighed, at WHO har brug
for at revidere sine pandemikriterier.

Naturligvis er et godt samarbejde og fælles indkøb fordelagtige i tilfælde af en pandemi,
således at der kan opnås prisnedsættelser. Men hvis godkendelsen af nye lægemidler hastes
igennem for at håndtere illusoriske pandemier, så står vi over for et enormt problem.
Mediernes og medicinalvirksomhedernes rolle i forbindelse med at puste til panikken er
ikke blevet taget i betragtning. Derfor undlod jeg at stemme.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi det er
vanskeligt at forudsige en pandemis alvor, og hvordan den vil udvikle sig, og når en pandemi
opstår, bliver der ofte taget mange beslutninger, som er overdrevne. Derfor er det nødvendigt
at være særlig opmærksom på at sikre samarbejde, uafhængighed og gennemsigtighed.
Frem for alt skal de forebyggelsesplaner, der er opstillet både i EU og i medlemslandene
med henblik på fremtidige influenzapandemier, revideres konsekvent, således at de er
fleksible og tilpasses effektivt, hver gang der er risiko for en influenzapandemi. Endvidere
skal vi fremme samarbejde og samordning af indsatsen på internationalt og regionalt plan
for at sikre en korrekt risikostyring og omgående reaktion på risikoen for en pandemi. Jeg
mener, at der er brug for at bevilge flere finansielle ressourcer til forskning og udvikling,
og til det formål skal vi øge investeringerne for at evaluere og foregribe virkningerne af en
influenzavirus. Det er vigtigt at sikre, at den tidligere købsaftale og leveringsproces finder
sted på en gennemsigtig måde, så vi nedbringer korruptionen på dette område. Vi skal
begrænse medicinalvirksomhedernes indflydelse, ikke kun med hensyn til distribution,
men også i forbindelse med gennemførelse af undersøgelser af vacciner og antivirale
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lægemidler. Videnskabelige eksperter bør offentligt erklære, at de ikke har finansielle eller
andre interesser i medicinalindustrien.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om evaluering
af håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU. I mange tilfælde, også i
Grækenland, faldt institutionernes og statens opmærksomhed i takt med, at der blev mindre
omtale af spørgsmålet. Debatten om influenzaen er standset, men virussen findes ikke kun
fortsat, den viser sig at være mere dødelig end før. F.eks. var der en stigning for nylig i
Grækenland både i antallet af smittede og i antallet af dødsfald forårsaget af sygdommen
med tab af over 100 menneskeliv. Hovedårsagen, der blev fremført, var manglende
information. Sårbare grupper som kronisk syge, der burde være blevet opfordret til at blive
vaccineret, blev det ikke, fordi man mente, at faren var drevet over.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Betænkningen om håndteringen af
H1N1-influenzaen i EU i 2009-2010 fremhæver sygdommens statistisk set lave
alvorlighedsgrad i EU-området, (menneskeligt set er hvert menneske, der døde, et
uerstatteligt tab). Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
indberettede 2 900 dødsfald i Europa som følge af infektion med H1N1 i 2009. Dette antal
er lavere end Europa-Kommissionens officielle skøn over antallet af dødsfald, der
udelukkende skyldes sæsonbestemt influenza. Antallet af dødsfald er også markant lavere
end de mest optimistiske prognoser fra sundhedsmyndighederne i EU-medlemsstaterne.
Den kendsgerning, at medlemsstaterne og EU-institutionerne accepterede dette varsel om
højeste alarmberedskab, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udsendte, udløste
en række dyre foranstaltninger, der på baggrund af H1N1-influenzaens alvor var ude af
proportioner. I betragtning af WHO's anbefaling mener jeg dog ikke, at man kunne have
fulgt nogen anden fremgangsmåde. Den sag skal imidlertid stadig overvejes, og jeg er enig
med ordføreren i, at EU kræver større samarbejde mellem sine medlemsstater, større
uafhængighed og større gennemsigtighed, især med hensyn til cost-benefitvurderingen af
disse foranstaltninger, der har store finansielle konsekvenser.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (EN) Ifølge betænkningen er der behov for bedre
samarbejde som svar på pandemier, og der opfordres til en revision af de
forebyggelsesplaner, der er udarbejdet i EU og medlemsstaterne. Betænkningen indeholder
også en opfordring til styrket samarbejde mellem medlemsstaterne og til, at medlemsstaterne
sikrer koordination med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med
Sygdomme (ECDC). WHO tilskyndes også til at revidere definitionen af en pandemi på
grundlag af dens geografiske spredning og alvor. ECDC opfordres til at anvende sine
kompetencer som uafhængigt organ til at vurdere og viderekommunikere, hvor stor
infektionsrisikoen er i EU, fremsætte henstillinger om god praksis på områder som
krisestyringsteknikker, vaccination og kommunikationsstrategier. Endvidere opfordres
der i betænkningen til en vurdering af de influenzavaccinationsstrategier, som anbefales i
EU og anvendes i medlemsstaterne, og som skal omfatte vaccinernes effektivitet, forholdet
mellem risici og fordele samt de forskellige anbefalede målgrupper med henblik på at opnå
sikker og effektiv anvendelse samt medlemsstaternes rapporter om relevant information
til Kommissionen (dvs. antal indkøbte og faktisk brugte vaccinedoser, antal
H1N1-infektioner og personer, der er døde som følge af infektion osv.). EU skal forbedre
samarbejde, uafhængighed og gennemsigtighed i styringen af fremtidige pandemikriser.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne rose fru Rivasi for hendes
fortræffelige arbejde. Denne betænkning er et vigtigt forsøg på at fremhæve den tvivl, der
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er rejst om den overdrevne reaktion på svineinfluenzaen i Europa samt
medicinalvirksomhedernes potentielle indflydelse på de foranstaltninger, der blev truffet.

Jeg ser kritisk på EU's reaktion i 2009-2010 på svineinfluenzaen, H1N1-virussen. Jeg vil
for fremtiden foreslå samlet indkøb af vaccine for at spare penge og mere effektive regler
for at forebygge interessekonflikter, f.eks. ved at offentliggøre interesseerklæringer fra de
eksperter, der rådgiver de europæiske sundhedsmyndigheder. I den forbindelse bemærker
jeg, at ansvaret for vacciner ifølge EU-lovgivningen ligger hos producenterne og ikke hos
de nationale regeringer.

Jeg opfordrer også Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at revidere definitionen på
"pandemi" og også tage hensyn til sygdommens virulens og ikke kun virusses geografiske
spredning. For at give EU egen kapacitet til at forebygge risici for en pandemi skal Det
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) være garanteret
den støtte, det har brug for til at udføre sin opgave fuldstændig uafhængigt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Parlamentet har i dag sat fokus på
den overdrevne reaktion på udbruddet af svineinfluenza i Europa. Medlemsstaterne brugte
milliarder af euro på vaccine, som blev godkendt i en fart, til trods for virussens moderate
karakter. Sundhedsbudgetter er notorisk overbelastede, og der er langt vigtigere
sundhedsproblemer, som skal løses end at give støtte til store medicinalvirksomheder.
Parlamentsmedlemmerne har i dag opfordret til en revision af EU's
sundhedsberedskabsmekanismer. Beredskabsplaner bør blive tilstrækkelig selvstændige
og fleksible til, at de kan tilpasses så hurtigt som muligt til de faktiske risici. Evalueringen
af lægemidler skal være helt gennemsigtig, og alle interesseerklæringer bør offentliggøres,
så offentligheden kan undersøge mulige interessekonflikter. EU fulgte blindt WHO's
reaktion på udbruddet af svineinfluenza, og det skal helt klart ændres. Parlamentet har
opfordret til en meningsfuld EU-risikoevaluering, og til, at Det Europæiske Center for
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme får tilstrækkelige midler til at kunne løse alle
sine opgaver, ikke mindst til at vurdere infektionsrisikoens alvor.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Selv om virulensen af H1N1-influenza i Europa ikke
har været særlig aggressiv, har denne virus indtil nu forårsaget hele 4 700 dødsfald.

I rapporten fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
(ECDC) bemærkes det, at EU i styringen af virussen ikke har kunnet tilpasse sig hurtigt til
de lægelige foranstaltninger, der var nødvendige for at begrænse infektionen. Det skyldes
i vid udstrækning de forebyggelsesstrategier, der er indført i de forskellige medlemsstater
efter samråd med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for mange år siden, uden at der
nogensinde er foretaget væsentlige opdateringer.

For at forebygge, at sådanne situationer opstår igen, må vi på baggrund af den skarpe kritik,
der er fremsat af den måde, vacciner distribueres på, koncentrere vores indsats specifikt i
den retning i fremtiden og optimere de godkendelsesprocedurer for markedsføring af
lægemidler, som følges, når man skal reagere på sundhedskriser.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Vi støtter initiativbetænkningen, da vi alle er klar
over, at den overdrevne panik i forbindelse med den såkaldte fugleinfluenzapandemi
kostede EU omkring 10 gange så meget som den normale influenzakampagne.

Det forhold, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) accepterede alarmen uden at
handle uafhængigt gennem analyser af omkostninger og risici fra EU-agenturer, Det
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det
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Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) førte til dyre og unødvendige
vaccinationskampagner og, især tilskyndet af befolkningen, til indkøb af overdrevne
mængder af sterilt engangsmateriale og desinficerende midler. Slutresultatet i form af
dødsfald, som er det, lovgiverne må se på, var endnu lavere end for en normal sæsonbetinget
influenza.

Det er derfor væsentligt, at Kommissionen rapporterer til Parlamentet med en detaljeret
cost-benefitanalyse inden for seks måneder og anfører, hvordan den har til hensigt at
reagere på lignende situationer i fremtiden. WHO bør revidere sin definition af pandemi
med henblik på at tage hensyn til både det geografiske omfang og infektionens virulens.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støttede denne betænkning, som indeholder
en evaluering af forvaltningen af H1N1-influenzaen og en opfordring til en fælles
indkøbsmekanisme for vaccine. Det er vigtigt, at vi lærer af tidligere udbrud, så vi kan
beskytte os selv bedre i fremtiden.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen, efter at det til en vis
grad lykkedes udvalget at udglatte anklager og fejlvurderinger. Betænkningen er kritisk og
anviser måder, hvorpå EU kan organisere sig bedre i fremtiden med flere fælles bestræbelser
på at forhindre en pandemi.

Marina Yannakoudakis (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen går ind for at forbedre
kommunikations- og samarbejdslinjerne mellem medlemsstaterne i forhold til
sundhedstrusler som epidemier, men betænkningen om H1N1 giver medlemsstaterne
dårlig rådgivning om forholdene omkring H1N1 og om de forholdsregler, de bør tage i
tilfælde af en anden epidemi. Der er flere omtvistelige forhold i betænkningen og
begrundelsen, der kan føre til en falsk forståelse af H1N1, dens følger for europæiske
samfund og statslige beredskabsplaner. Vi mener, de anbefalede skridt, en medlemsstat
bør tage, når den står over for fremtidige epidemier (fra indkøb af vaccine til indberetning
af oplysninger til EU-organerne) er ukloge og ikke vil løse nogen større problemer i
forbindelse med H1N1 eller fremtidige pandemier.

Betænkningen lægger også ansvaret for vacciner hos producenterne, hvilket kan hindre
forsyningen med vacciner og slører retningslinjerne med hensyn til ansvar. Endvidere
prøver man at udvide ECDC's mandat og deres arbejdsforhold til medlemsstaterne, hvilket
ikke er ønskeligt, da det kan føre til en stigning i deres budgetbevilling. ECR-Gruppen har
derfor stemt imod denne betænkning.

Report: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg støtter det gunstige resultat af
afstemningen i udvalget om udnævnelsen af Harald Wögerbauer som nyt medlem af
Revisionsretten på grundlag af en positiv vurdering af hans cv og de skriftlige svar, han
gav på spørgeskemaet, der blev uddelt til ansøgerne til den pågældende stilling.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Da det i dag er hundredårsdagen for
Kvindernes internationale Kampdag, stemte jeg imod udnævnelsen af Harald Wögerbauer,
fordi der ikke er kvinder nok i Revisionsretten.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg var enig i dette forslag, fordi
Harald Wögerbauer opfylder betingelserne i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, og der er fremsat en positiv udtalelse om udpegelsen
af Harald Wögerbauer som medlem af Revisionsretten.
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David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg afholdt mig fra at stemme om udnævnelsen af
Harald Wögerbauer som medlem af Revisionsretten. Det gjorde jeg på grund af beretninger
fra kolleger om hans uklare redegørelse for sin erfaring i den østrigske revisionsret.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Revisionsretten er en tilsynsinstitution, der helt
uafhængigt kontrollerer lovligheden af EU's indtægter og udgifter og overvåger den sunde
økonomiske forvaltning. I den ånd skal udnævnelsen af dens medlemmer styres af kriterier
som kapacitet og uafhængighed. Derfor blev Harald Wögerbauer på Rådets initiativ foreslået
til Revisionsretten. Han fremsendte sit cv, udfyldte et skriftligt spørgeskema og var til
samtale i Budgetkontroludvalget. Han argumenterede godt nok for sin sag til at berettige,
at han blev udnævnt til Revisionsretten, til at varetage sit hvert dygtigt og uafhængigt.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Som følge af de forfatningsmæssige reformer, der
blev nødvendiggjort af Lissabontraktaten i 2010, indførte regeringspartierne i Østrig en
form for standardiseret udnævnelsesprocedure for nogle EU-stillinger. Det kunne se ud,
som om en række vigtige stillinger mangler fra listen i artikel 23c i den østrigske
forbundsforfatning, hvorefter beslutninger om udnævnelser af ledende tjenestemænd som
minimum skulle forelægges den østrigske præsident, eller at forbundsregeringen skulle
søge konsensus med det nationale råd for udnævnelser. Politisk direktør for det østrigske
folkepartis parlamentariske klub Harald Wögerbauer skal være nyt medlem af Den
Europæiske Revisionsrets administrationsudvalg. Det kunne se ud, som om hr. Wögerbauer
opfylder de faglige kriterier. Men det ser ud til, at det østrigske folkeparti indtager en
selvstændig holdning til verserende personaleafgørelser på EU-niveau, hvilket strider imod
demokratiske principper og de fortsatte opfordringer til større gennemsigtighed i
EU-udnævnelser, og derfor har jeg afholdt mig fra at stemme.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for betænkningen om
udnævnelsen af Harald Wögerbauer til stillingen som medlem af Revisionsretten. Alle de
fremlagte oplysninger, som min beslutning var baseret på, viser, at kriterierne i artikel 286,
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især garantierne for
uafhængighed, var opfyldt, og derfor hilser jeg udnævnelsen af Harald Wögerbauer til
stillingen som medlem af Revisionsretten velkommen.

Betænkning: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, da flere
henstillinger vedtaget af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM),
som allerede gælder i de lande, der deltager i GFCM, skal omsættes til en enkelt
EU-retsforskrift. Denne forenkling er påkrævet for at undgå at udarbejde årlige forordninger
for at ajourføre lovgivningen, som det tidligere er sket.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Formålene
med den fælles fiskeripolitik (FFP) er at sikre bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske
ressourcer og et højt beskyttelsesniveau for økosystemet. Den Almindelige Kommission
for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) blev oprettet i 1949 ved en international aftale, og Det
Europæiske Fællesskab er medlem af Kommissionen. GFCM spiller en vigtig rolle med
hensyn til at gennemføre de vigtigste mål med den fælles fiskeripolitik, at anspore til
udvikling, bevarelse og forvaltning af de levende ressourcer i havet, udarbejde henstillinger
til bevarelsesforanstaltninger og fremme samarbejde om uddannelsesprojekter. Da
henstillinger vedtaget af GFCM er bindende for de kontraherende parter, og EU er
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kontraherende part i GFCM, bør aftalens bestemmelser derfor gennemføres i EU-retten og
sikre en ensartet anvendelse af denne politik.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for dette dokument, som sigter mod
at samle visse foranstaltninger, der er vedtaget af Den Almindelige Kommission for Fiskeri
i Middelhavet (GFCM), i én EU-retsakt. Indtil i dag har EU vedtaget årlige forordninger med
det formål at harmonisere forordningen, mens betænkningen er et skridt i retning af den
bureaukratiske og administrative forenkling, der er et af målene for EU.

Dokumentet har også den fordel at klargøre endog rent tekniske aspekter. F.eks. fastlægges
der klare foranstaltninger for at begrænse fiskeriet i Lionbugten, og der fastsættes en
mindstemaskestørrelse i Middelhavet og i Sortehavet, og det forbydes at anvende skrabere
og trawl på vanddybder over 1 000 m. Jeg støtter også ændringsforslag 27 om fastsættelse
af et krav om udarbejdelse af en årlig liste over de fartøjer med en samlet længde på over
15 m, der har tilladelse til at fiske i GFCM-området ved at udstede en fiskeritilladelse.

Antonio Cancian (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg synes
den er et positivt skridt i en økonomisk sektor, der er afgørende for Europa, med andre
ord fiskeriet. Jeg mener, at enhver EU-foranstaltning altid bør begynde med en analyse af
de behov, der udspringer af lokale de virksomheder, som er afhængige af den pågældende
aktivitet, hvor der ofte er mange små og mellemstore virksomheder, som er så afgørende
for både økonomi og samfund.

Rigtig mange områder i Middelhavsregionerne har netop disse karakteristika, så det er
meget vigtigt, at lovforslag om fiskeriet i dette område er klart inspireret af
subsidiaritetsprincippet, for at hele systemet ikke bringes i fare. Det er også min faste
overbevisning, at det frem for alt er væsentligt at tilbyde små og mellemstore virksomheder,
der arbejder på området, særlig beskyttelse og inddrage dem i beslutningstagningen og
yde dem så meget støtte som muligt, fordi det faktisk er meget vanskeligt at udvikle dem
igen. Forskrifter, der ikke tager hensyn til disse træk, kan forårsage uoprettelig skade på
mindre markeder ved at gennemtvinge en omlægning til et andet område, som det ville
blive meget kompliceret at opnå.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i forslaget til
lovgivningsmæssig beslutning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission
for Fiskeri i Middelhavet). For at forhindre, at nogen tilraner sig Parlamentets beføjelser,
bør artikel 28 fjernes fra dette forslag. Heri fastsættes det, at forordningens bestemmelser
skal ændres ifølge en udvalgsprocedure, hvilket reducerer Parlamentets rolle til blot at
modtage information fra Kommissionen vedrørende forvaltningsudvalgsprocedurer.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for betænkningen om aftaleområdet for
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM), fordi den omsætter
henstillinger vedtaget af GFCM, som allerede er i kraft i GFCM-medlemsstaterne, til én
EU-retsakt.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet
(GFCM) har vedtaget henstillinger på sine årlige møder. Målet med dette forslag til
forordning er simpelthen at omsætte nogle af de henstillinger, der er vedtaget, til én
EU-retsakt, som kommende henstillinger også kan blive føjet til. Indholdet af de
henstillinger, GFCM har vedtaget, og forpligtelserne i den forbindelse, dækkes ofte helt
eller delvis af tidligere vedtaget EU-lovgivning, idet kun de aspekter, der adskiller sig, skal
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omsættes. Den forordning, der skal stemmes om, kommer til at gælde for alle kommercielle
fiskeri- og akvakulturaktiviteter, som gennemføres af EU's fiskerbåde og af medlemsstaternes
statsborgere i GFCM-området. Det gælder ikke for fiskeriaktiviteter, som udelukkende har
videnskabelige forskningsformål og finder sted med tilladelse fra en medlemsstat og under
dennes myndighed. I så fald skal kun Europa-Kommissionen og de medlemsstater, i hvis
farvande aktiviteten gennemføres, informeres på forhånd. Jeg mener, at Kommissionens
forslag kan være i strid med Parlamentets beføjelser i det pågældende spørgsmål, især
artikel 28, der skal erstattes, så både Parlamentets faktiske deltagelse i fremtidige forslag
til ændring af forordningen og respekten for dets beføjelser sikres.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Målet med dette forslag til
Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at gennemføre visse henstillinger vedtaget
af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM). Omsætningen af denne
aftale til én EU-retsakt er et væsentligt fremskridt, der gør det muligt at forbedre kontrollen
med fangster af fiskearter i de omfattede farvande og forbedre samarbejde, information
og kommunikation mellem Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og GFCM's
eksekutivsekretariat. Eftersom det er en forenkling af procedurerne – som gør en ende på
de årlige forordninger – og disse henstillinger allerede er i kraft i lande, der er medlemmer
af GFCM, hilser jeg dette initiativ, som jeg er fuldstændig enig i, velkommen og ser frem
til en tilfredsstillende implementering af forordningen.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (PT) Vi anerkender betydningen af multilateralt
samarbejde til fremme af den korrekte bevarelse og forvaltning af havets biologiske
ressourcer, som er emnet for denne aftale. Imidlertid indeholder det godkendte forslag til
forordning en bestemmelse, som vi anser for uacceptabel, og som vi søgte at ændre med
forslaget om at fjerne et afsnit fra artikel 28. Da det blev forkastet af flertallet, stemte vi
imod det endelige forordningsforslag. Det har til formål at give Kommissionen magt til at
vedtage delegerede retsakter, der kan påvirke et område, som indgår i en del af en
medlemsstats eksklusive økonomiske zone (EØZ). Området er kendt som "Eratosthenes
Seamount" og indgår i Republikken Cyperns EØZ. Denne mulighed kolliderer med
Republikken Cyperns suverænitet, især fordi det er et stærkt følsomt område, set ud fra en
politisk synsvinkel, eftersom et tredjeland, der er kandidat til EU-medlemskab, ulovligt gør
krav på det pågældende område.

Havbunden i området indeholder naturressourcer, som Republikken Cypern har en legitim
ret til at udnytte i overensstemmelse med FN's havretskonvention. I den forbindelse bør
EU's kompetenceområde ikke gå ud over spørgsmål vedrørende den fælles fiskeripolitik.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig.  –  (PT) Vi har altid tillagt multilateralt samarbejde
til fremme af den korrekte bevarelse og forvaltning af havets biologiske ressourcer, som
er emnet for denne aftale, den allerstørste betydning.

Imidlertid indeholder det godkendte forslag til forordning en bestemmelse, som vi anser
for uacceptabel, og som vi søgte at ændre med forslaget om at fjerne et afsnit fra artikel 28.
Da det blev forkastet af flertallet, stemte vi imod det endelige forordningsforslag.

Der sættes spørgsmålstegn ved Republikken Cyperns suverænitet, især fordi det set ud fra
en politisk synsvinkel er et stærkt følsomt område, eftersom et tredjeland, der er kandidat
til EU-medlemskab, ulovligt gør krav på det pågældende område. Havbunden i området
indeholder naturressourcer, som Republikken Cypern har en legitim ret til at udnytte i
overensstemmelse med FN's havretskonvention. I den forbindelse bør EU's
kompetenceområde ikke gå ud over spørgsmål vedrørende den fælles fiskeripolitik.
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Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg var enig i dette dokument, da hovedopgaverne
for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) er at fremme udvikling,
bevarelse, og rationel forvaltning af levende ressourcer i havet, udarbejde henstillinger til
bevarelsesforanstaltninger og fremme samarbejde om uddannelsesprojekter. Dette forslag
til forordning har simpelthen til formål at omsætte forskellige henstillinger, som er vedtaget
af GFCM og allerede gælder i lande, der deltager i GFCM, til én EU-retsakt. Det vil betyde
et vigtigt skridt i retning af forenkling, eftersom EU indtil nu blot har vedtaget årlige
forordninger med det formål at tilpasse og ajourføre de eksisterende forskrifter. Forslaget
indeholder en række intelligente løsninger. F.eks. indeholder forslaget til forordning, for
så vidt angår fiskeredskaber, en detaljeret beskrivelse af mindstemaskestørrelsen i
Middelhavet (artikel 15) og i Sortehavet (artikel 16), og forbud mod anvendelse af skrabere
og trawl på vanddybder under 1 000 meter (artikel 17). Det ser også på spørgsmål om
omkringliggende fartøjer, der er beskæftiget med ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
(UUU-fiskeri) osv.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen om aftaleområdet
for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM). Dette forslag til
forordning har simpelthen til formål at omsætte forskellige henstillinger, som er vedtaget
af GFCM og allerede gælder i lande, der deltager i GFCM, til én EU-retsakt, som fremtidige
henstillinger kan blive indarbejdet i gennem ændringsforslag til retsakten. Det vil betyde
et vigtigt skridt i retning af forenkling, eftersom EU indtil nu blot har vedtaget årlige
forordninger med det formål at tilpasse og ajourføre de eksisterende forskrifter.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) EU-medlemskab af Den Almindelige Kommission
for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) står over for et vigtigt vendepunkt med dette forslag til
forordning. Det viser sig faktisk at være særdeles interessant, idet det sikrer gennemførelsen
af visse henstillinger, der er vedtaget af GFCM, til én EU-retsakt. En sådan retsakt udgør et
retligt instrument, der afgjort er mere stabilt end det nuværende og gør det muligt at tilføje
fremtidige henstillinger blot ved et ændringsforslag til selve loven. Den er et vigtigt skridt
i retning af at forbedre retssikkerheden og bidrager også til at forenkle forordningerne. Ud
over relevansen af bestemmelserne om en mindstemaskestørrelse for fiskenet sættes der
med artikel 28 i den foreslåede forordning også spørgsmålstegn ved Parlamentets beføjelser.
Det hedder nemlig, at bestemmelserne i forordningen kan ændres under
"udvalgsproceduren", hvorved Kommissionen bistås af forvaltningsudvalg bestående af
en formand, der er repræsentant for Kommissionen, og repræsentanter for medlemsstaterne.
Det vil effektivt fratage Parlamentet dets beføjelser, og det forekommer derfor ønskeligt,
at Kommissionen opererer gennem delegerede retsakter, hvor Parlamentet og Rådet har
mulighed for at trække de delegerede beføjelser tilbage.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg er enig med ordføreren i, at der er behov for at
forenkle fiskerireglerne ved at lave en forordning til gennemførelse af de henstillinger, der
vedtages af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet, i én retsakt.

Jeg er også enig i de mål og principper, der anvendes i den fælles fiskeripolitik, men jeg
synes, alle kystmedlemsstater skal garantere den rette balance mellem beskyttelse af
økosystemerne og deres socioøkonomiske værdi. Med andre ord mener jeg, vi bør kræve
beskyttelse af lokalsamfundenes interesser i overensstemmelse med et generelt princip.

I forordning nr. 1967/2006 fastsættes det omhyggeligt, hvilke redskaber, der er tilladt til
fiskeri i GFCM-områdets farvande i Middelhavet, i vores særlige tilfælde. Jeg opfordrer
Parlamentet til at notere sig, at formålet med at beskytte vores naturlige habitater undertiden
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– som forordningerne ser ud i øjeblikket – resulterer i alvorlige konsekvenser for nogle
fiskerisamfund.

I den forbindelse afventer Italien, at Kommissionen udsteder en fritagelse fra forbuddet
mod at fiske to særlige arter, som er en omfattende fiskeindustris hovedprodukt. Jeg vil
derfor gerne gøre alle repræsentanter for de 27 medlemsstater, og herigennem
Kommissionen, opmærksom på behovet for at overveje at gøre disse instrumenter mere
fleksible for at give den lokale fiskeindustri det, den har behov for, så den kan overleve.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet
(GFCM) blev oprettet i 1949 ved en international aftale. Dens kompetenceområde dækker
Middelhavet, Sortehavet og tilstødende farvande, fremme af udvikling, bevarelse og
forvaltning af biologiske ressourcer i havet, udarbejdelse af henstillinger til
bevarelsesforanstaltninger og fremme af samarbejde om uddannelsesprojekter. Målet med
dette forordningsudkast er simpelthen at gennemføre forskellige henstillinger, som er
vedtaget af GFCM og allerede gælder i lande, der deltager i GFCM, i én EU-retsakt, som
fremtidige henstillinger kan blive indarbejdet i gennem ændringsforslag til retsakten.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Betænkningen skal gennemføre forskellige
henstillinger, der er vedtaget af GFCM. Disse henstillinger omhandler tekniske
foranstaltninger. En af dem berører Fiskeriudvalget, som anser artikel 28
(ændringsprocedure) i forslaget for at være en meget tvivlsom bestemmelse, eftersom den
kan true Parlamentets beføjelser og den nuværende institutionelle balance ved at øge
Kommissionens gennemførelsesbeføjelser i en sådan grad, at alle fremtidige forslag om
ændring af forordningen ville være dækket af Kommissionens beføjelser. Fiskeriudvalget
foreslår derfor, at artikel 28 slettes. Det ser ud til, at Kommissionen ikke helt har vænnet
sig til Lissabontraktaten, og det ser ud til, at nogle embedsmænd har besluttet at træffe
beslutninger, som faktisk skulle træffes af Parlamentet. Det må ikke tillades under nogen
omstændigheder. Jeg stemte for, eftersom jeg synes, at denne frækhed fra Kommissionens
side simpelthen går for vidt.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi fiskeriet,
især i Middelhavet, er mere end blot en økonomisk aktivitet, det er en del af vores kultur
og livsform. Hele regioner er baseret på fiskeri. Det er derfor nødvendigt at være særlig
opmærksom på fiskeriet i denne region, fordi der gælder flere særlige forhold for fiskeriet
i Middelhavet end andre steder, og det bør være omfattet af særlige foranstaltninger. Efter
min mening er det tilrådeligt at gennemføre forskellige henstillinger vedtaget af Den
Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet i én EU-retsakt, eftersom de nævnte
henstillinger allerede er i kraft. Endvidere vil det være klogt at fastsætte tekniske
foranstaltninger til at styrke begrænsningerne af fiskeriet i Lionbugten, stramme kravene
til net og udstede fiskeritilladelser.

Jeg er enig i, at fiskefartøjer, der deltager i guldmakrelfiskeri, skal være omfattet af strammere
regler og bør have forbud mod at bruge skrabere og trawl på vanddybder under 1 000 m.
Endvidere vil det være tilrådeligt at regulere kontrolforanstaltninger og give muligheder
for at inspicere tredjelandes fiskefartøjers landinger og omladninger, samt situationer, hvor
medlemsstater ikke må tillade et tredjelands fartøj at benytte deres havne. Jeg er glad for
forlagene om at samarbejde aktivt og udveksle information med GFCM.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for hr. Rivellinis betænkning, fordi jeg
er helt enig i, at det er vigtigt at forenkle EU's forskrifter. Betænkningen giver mulighed for
at samle alle henstillingerne fra Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet i
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én EU-retsakt og dermed gøre det lettere for offentligheden at få adgang til dokumenter
og hjælpe de relevante organer med at foretage evt. fremtidige ændringer. Jeg mener, at
regelforenklinger for borgere og interessenter er en pligt, vi som lovgivere skal opfylde
hurtigt og omhyggeligt, så de kan forstå de muligheder, EU giver, men frem for alt for at
fjerne den administrative byrde, som skaber så mange ekstra omkostninger.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig.  –  (EN) Den Almindelige Kommission for
Fiskeri i Middelhavet (GFCM) blev oprettet i 1949 ved en international aftale. Det område,
aftalen dækker, omfatter Middelhavet, Sortehavet og tilstødende farvande. GFCM's vigtigste
opgaver er at anspore til udvikling, bevarelse og forvaltning af de levende ressourcer i havet,
udarbejde henstillinger til bevarelsesforanstaltninger og fremme samarbejde om
uddannelsesprojekter. Dette forslag til forordning har simpelthen til formål at omsætte
forskellige henstillinger, som er vedtaget af GFCM og allerede gælder i lande, der deltager
i GFCM, til én EU-retsakt, som fremtidige henstillinger kan blive indarbejdet i gennem
ændringsforslag til retsakten. Forordningens bestemmelser er de sædvanlige ting, der
reguleres af sådanne organisationer. Afsnit II handler om begrænsninger på fiskeredskaber
og aktiviteter ("tekniske foranstaltninger"). Afsnit III drejer sig om "kontrolforanstaltninger"
såsom rapporteringskrav, inspektioner osv. Afsnit IV omhandler samarbejde, information
og rapporteringskrav og foreskriver, at Kommissionen og medlemsstaterne skal samarbejde
og udveksle oplysninger med GFCM's eksekutivsekretariat.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne beslutning, fordi jeg mener, at
den regulerende virksomhed, der udføres af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i
Middelhavet, har været væsentlig med det formål at opnå et bæredygtigt fiskeriniveau i
Middelhavet.

De seneste statistikker om fiskebestande i Middelhavet afslører, at over 54 % af de undersøgte
bestande er overfiskede. Det er derfor en prioritet at træffe lovgivningsmæssige
foranstaltninger til at beskytte havmiljøet, så udnyttelsen af fiskebestandene kan bringes
tilbage på et bæredygtigt niveau. Et fuldstændigt samarbejde mellem medlemsstaterne vil
nu være vigtigt, fordi de skal indarbejde de nye standarder så hurtigt som muligt og pålægge
passende sanktioner mod dem, der ikke overholder dem.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der søger at
forenkle de eksisterende ordninger for fiskeripraksis i aftaleområdet i Middelhavet.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) Det Europæiske Fællesskab og Grækenland er parter
i aftaleområdet for Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet. Forslaget til
en forordning vedrørende visse bestemmelser for fiskeri i GFCM-aftaleområdet har til
formål at gennemføre visse forslag, der er vedtaget af GFCM og allerede gælder i lande,
som har indgået aftalen, til én EU-retsakt. Jeg stemte for dette særlige beslutningsforslag,
fordi jeg mener, at de foreslåede kontrolforanstaltninger vil beskytte naturmiljøet og derfor
vil være til gavn for parterne i GFCM.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen om forslaget
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse bestemmelser for fiskeri i
aftaleområdet for GFCM. Det vil forenkle administrationen og øge effektiviteten at
kombinere de vedtagne henstillinger i én fremtidig EU-retsakt, hvilket er noget, man må
hilse velkommen. De enkelte tekniske justeringer, der foreslås, afspejler de moderne krav
til en ansvarlig fiskeripolitik.
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Betænkning: Anni Podimata (A7-0036/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg kan fuldt ud godkende denne betænkning,
da den sigter mod at indføre en ny form for beskatning af den finansielle sektor, hvilket i
sig selv er en presserende foranstaltning, også som en tilføjelse til de nyligt godkendte
forskrifts- og tilsynsmæssige instrumenter. I betænkningen vil jeg understrege, at "
indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner bør ske på det bredest mulige grundlag",
som det hedder i dokumentet, på en måde, der omfatter alle typer af transaktioner. Blandt
andre fordele gør en afgift på finansielle transaktioner markedet mere retfærdigt og mere
gennemsigtigt, nedbringer spekulation og skattesvig og fordeler krisens omkostninger på
de finansielle operatører. De ekstra ressourcer, der kommer ind ved denne foranstaltning,
ventes at bidrage til at bekæmpe fattigdom, fremme jobskabelse, finansiere velfærdsstaten,
opnå klima- og miljømål og finansiere andre dele af Europa 2020-strategien. Jeg støtter
også behovet for, at Kommissionen undersøger et fremtidigt system af eurobonds og den
planlagte udstedelse af fælles EU-projektobligationer som foranstaltninger til at stimulere
investeringerne. Jeg støtter også princippet om, at forureneren betaler. Endelig må vi ikke
glemme udviklingsstøtten, da det er vigtigt at opretholde forpligtelsen til at udtage 0,7 %
af hver medlemsstats bruttonationalindkomst til udviklingslandene.

Marta Andreasen (EFD),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod Podimata-betænkningen om
innovativ finansiering, fordi den har til formål at indføre en skat på finanstransaktioner,
for selvom det hævdes, at den er nødvendig for at beskytte økonomien mod risikable
forretninger og oprette en fond, der skal bruges i tilfælde af en ny krise, og kun vil blive
pålagt erhvervssektoren, vil den uundgåeligt blive overført på skatteydere som forbrugere
og og borgere, der allerede kæmper i denne krise. Afgiften vil få frygtelige virkninger for
City of London, den finansielle tjenestesektor, som er Storbritanniens største og vigtigste
bidragyder til statskassen. Den vil få virksomheder til at forlade Det Forenede Kongerige
med tab af arbejdspladser og tab af skatteindtægter til følge.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) I den nuværende situation med
budgetnedskæringer er diskussionen af innovativ finansiering ikke kun nødvendig, den er
afgørende. Personligt går jeg særlig ind for indførelsen af en afgift på finansielle
transaktioner, ideelt set på internationalt plan, eller i mangel heraf på EU-plan. Det glæder
mig, at denne foranstaltning blev vedtaget af et flertal af mine kolleger.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Den globale økonomiske og finansielle krise
afslørede alvorlige svagheder ved de forskrifts- og tilsynsmæssige rammer for det globale
finansielle system. I dag er det klart, at vi har brug for nye værktøjer, der kan begrænse
spekulation og sikre, at den finansielle sektor atter kommer til at spille sin hovedrolle,
nemlig at sikre en retfærdig fordeling af byrden blandt de vigtigste finansielle aktører. Vi
må begynde at diskutere beskatning af den finansielle sektor, som indtil nu – i modsætning
til andre sektorer – i vid udstrækning er ubeskattet. Der er også en grundlæggende tilgang
med momsfritagelse for alle grundlæggende finansielle aktiviteter. Jeg er enig i indførelsen
af en afgift på finansielle transaktioner, der kan hjælpe med at tackle problemet med de
yderst skadelige handelsmønstre på de finansielle markeder, forbedre selve markedets
effektivitet, begrænse prisvolatiliteten og skabe incitamenter for den finansielle sektor til
at foretage langsigtede investeringer med merværdi for realøkonomien.

Dominique Baudis (PPE),    skriftlig. – (FR) Med denne afstemning har Parlamentet nået
en ny milepæl på vejen mod global regulering af finansmarkederne. Vi har sendt et stærkt
budskab om støtte til det franske G20-formandskabs projekter. Når økonomien viser de
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første tegn på opsving, vil vi skulle arbejde sammen om at fremme en gennemarbejdet og
afbalanceret model for liberalisme. Den europæiske venstrefløj prøvede at tage hele æren
for idéen om at beskatte finansielle transaktioner. Det var dog fejlagtigt. Europæerne ved,
hvornår man skal være pragmatiske. Dagens afstemning viser, at denne idé går ud over
alle politiske forskelle.

Bastiaan Belder (EFD),    skriftlig. – (NL) Jeg kan ikke støtte Podimata-betænkningen, fordi
det er medlemsstaterne, som er ansvarlige for skattepolitikken. Betænkningen tager ikke
hensyn til den situation. Dens formål er at foreskrive en række afgifter på EU-niveau, bl.a.
en afgift på finansielle transaktioner og en energiafgift. Hvis det er nødvendigt med en
afgift på finansielle transaktioner, bør de indtægter, den skaber, gå i medlemslandenes
kasser. Det er trods alt dem, der skulle redde bankerne. Medlemsstaterne ville gøre klogt i
at bruge disse indtægter til at nedbringe den offentlige gæld, der er steget i løbet af krisen.
Imidlertid går man i betænkningen uden tøven ud fra, at disse indtægter kan komme globale
og EU-politiske mål til gode. Det ville så omfatte klimaforandring og udviklingssamarbejde.

Endvidere indeholder betænkningen et argument for et solidaritetsbidrag, der opkræves
på flybilletter, således at vi kan afhjælpe folkesundhedsproblemer og mindske afgifterne i
transportsektoren. Jeg kan gå med til, at vi kan forfølge disse nyttige politiske mål, og at
det ville være tilrådeligt at overveje at bevilge flere ressourcer til det formål. Men da det
ville påvirke vores skatteforanstaltninger, er det medlemsstaterne, der skal tage sådanne
initiativer, ikke EU, som dikterer dem ovenfra. Jeg frygter, at sådan en tilgang, kan stå i
vejen for et frugtbart samarbejde med Rådet.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Over tre år efter krisen er det ret småt
med elementer til regulering af de finansielle markeder. I den forbindelse ville en ny skat
gøre det muligt at frigøre nye finansieringskilder og få reguleret de mest tvivlsomme
finansielle praksisser. Lad os være helt tydelige. Det er i øjeblikket umuligt at sige, at det,
der skete for tre år siden, ikke vil ske igen i fremtiden. Det er nok til at gøre én fortvivlet.
Udfordringen er derfor at vide, om Europa har den kritiske masse til at træffe konkrete
foranstaltninger. Jeg mener, at det har, og at jo før vi handler i denne sag, jo bedre!

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Vedtagelsen af denne betænkning i
plenarforsamlingen viser en vej, som EU ser ud til at ville følge. Skønt idéen om at indføre
en afgift på finansielle transaktioner ser ud til at støtte befolkningen i al almindelighed,
selv om G20-lederne ikke kunne blive enige om at fastsætte et sådant bidrag på globalt
plan, er jeg nødt til at sige, at det kunne få negative følger på mellemlang og lang sigt.
Følgerne af en sådan afgift, som kun pålægges kapital, der er etableret i EU, vil afgjort være,
at denne kapital flytter til udviklingslande eller nye vækstlande uden for EU. Det andet
scenario vil – i hvert fald i en indledende fase – være, at denne afgift bliver givet videre i
form af omkostninger til kreditforbrugere eller andre finansielle tjenesteydelser. Uanset
situationen er den negative virkning, at EU vil rykke endnu tættere på den farlige situation,
hvor det vil miste konkurrenceevne til andre stater som USA, Japan eller BRIK-landene.
Det vil hæmme den økonomiske vækst og skabe problemer, bl.a. for realøkonomien, som
er afhængig af de billigst mulige finansieringskilder.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænking, fordi jeg er enig
i, at EU har behov for at søge nye innovative finansieringsinstrumenter. Disse instrumenter
ville faktisk gøre det muligt for EU at løfte de aktuelle udfordringer, fordi de både ville spille
en regulerende rolle og skabe indtægter.
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Det er ofte blevet understreget her i Parlamentet, at den økonomiske krise har understreget
den manglende regulering af og det manglende tilsyn med det globale finansielle system.
Vi ved også, at skatteyderne i øjeblikket er de første til at bære krisens omkostninger, ikke
kun gennem direkte beskatning, men også i kraft af stigende arbejdsløshed, faldende
indtægter, mindsket adgang til sociale ydelser og øget ulighed. Der er behov for nye
instrumenter, hvis vi skal komme op med helhedsorienterede og integrerede svar på krisen.

Jeg er derfor enig i indførelsen af de eurobonds, som har været diskuteret så længe, og som
kan føre til fælles gældsforvaltning ved at samle en del af medlemsstaternes statsgæld.
Ordføreren foreslår også andre finansieringsinstrumenter, der har til formål at begrænse
spekulation, f.eks. sammenhængende og effektiv beskatning af energisektoren og
udarbejdelse af forslag til en beskatning til fordel for udvikling, der kan skabe øgede
ressourcer til at nå 2015-udviklingsmålene.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Vi bliver i EU til stadighed konfronteret med
konsekvenserne af finanskrisen, som i 2009 bredte sig til at blive en budgetkrise, hvis
væsentligste aspekt var den overdrevne udstedelse af statsobligationer. I modsætning til
den godkendte betænkning kan jeg imidlertid ikke se noget markedspres i det, men snarere
den uansvarlige budgetpolitik, der føres af mange nationale regeringer, som er uvillige til
at reformere deres pensions-, sundheds- og beskæftigelsessystemer. Efter min mening er
det forkert at skyde skylden på markedssvigt, og det viser manglende mod til at foretage
de nødvendige reformer. Vi har nu godkendt regler om strengere finansiel regulering og
finansmarkedstilsyn, og vi bør gå videre endnu og træffe foranstaltninger til at kickstarte
de europæiske økonomier, f.eks. i form af finansiering til fælles infrastrukturprojekter og
skatteincitamenter til virksomheder, så de kan investere i videnskab og forskning. Jeg vil
gerne advare mod indførelse af en afgift på finansielle transaktioner og forskellige former
for bankafgifter, fordi det vil binde finansmarkedet og forvride konkurrencen. Eurobonds
er ikke løsningen, da de blot overfører den skattemæssige uansvarlighed til EU-niveau, til
steder, der er længere væk fra den offentlige kontrol, hvor forsøg på overdrevne udgifter
vil få endnu alvorligere følger end på nationalt plan. Jeg går heller ikke ind for en
EU-CO2-afgift, da det ville pålægge især energisektoren en uforholdsmæssig byrde og i
sidste instans mindske EU's energisikkerhed.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    skriftlig. – (CS) Finansielle transaktioner tegner sig for en
stor andel af ressourcerne i den finansielle sektor, og de forskellige spekulationstransaktioner
på de finansielle markeder spillede en betydelig rolle i den globale finanskrise. Det er bestemt
ikke rimeligt, at skatteyderne skal bære hele byrden af finanskrisen, da en del af denne
byrde også bør overføres til den finansielle sektor, så den kan tage sin del af omkostningerne.
Betænkningen fokuserer især på transaktioner, der er stærkt risikable og spekulative, og
det vil derfor føre til større ansvarlighed i finanssektoren gennem fremtidig beskatning af
finansielle transaktioner, hvilket paradoksalt nok vil føre til større stabilitet i den globale
finansielle sektor. En anden grund til at indføre en afgift på finansielle transaktioner er, at
finansielle tjenesteydelser i de fleste medlemsstater ikke er underkastet moms.

Antonio Cancian (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg tror,
det er et positivt skridt i retning af de fremtidige innovative finansielle
finansieringsinstrumenter, som vil understøtte det økonomiske opsving i Europa. Jeg anser
det for væsentligt for Europa at finde ressourcer på markedet til at finansiere nøglesektorerne
i vores økonomi i overensstemmelse med målene for Europa 2020, især de transeuropæiske
transport-, energi- og telekommunikationsinfrastrukturer, der er nødvendige for at bringe
en ende på krisen.
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Det er væsentligt for at drive den europæiske økonomi. EU's ansvar er ikke at pålægge
og/eller øge skatter, men at have mod til at konfrontere markedet. Løsningen er at kunne
finde nye former for finansiering, der kan sikre fuld projektgennemførelse på den kortest
mulige tid gennem oprettelse af ad hoc-fonde, der bygger på udstedelse af værdipapirer,
de såkaldte projektobligationer, som direkte vedrører gennemførelse og økonomisk
udnyttelse af arbejde.

Enhver beskatning af finansielle transaktioner bør kun foreslås i Europa, hvis den indføres
globalt. Jeg mener, at Kommissionen bør undersøge muligheden for at indføre en sådan
afgift på EU-niveau og forsøge at forudsige, om den vil have negative konsekvenser for
EU's konkurrenceevne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for Parlamentets beslutning,
da jeg er enig i Kommissionens mål om at øge størrelsen på EU's budget ved brug af
innovative fiskale instrumenter og anerkende de potentielle fordele ved at øge den private
sektors finansiering ved hjælp af offentlige midler. Jeg mener også, at sådanne
foranstaltninger bør ledsages af gennemsigtig rapportering kombineret med
investeringsretningslinjer, risikostyring, eksponeringsgrænser og tilstrækkelige kontrol-
og tilsynsprocedurer, som er fastlagt på en demokratisk ansvarlig måde.

Françoise Castex (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg ser positivt på Parlamentets støtte til
indførelse af en afgift på finansielle transaktioner på EU-niveau under afstemningen i
plenarforsamlingen. En afgift på finansielle transaktioner på EU-niveau vil straffe stærkt
spekulative og socialt unyttige finansielle transaktioner, mens EU får en årlig indkomst på
200 mia. EUR. Denne afstemning strider imod konkurrenceevnepagten. I stedet for at
straffe stater og borgere har vi brug for at beskatte de finansielle markeder. Det er
presserende, at Kommissionen og Rådet tager dette til efterretning.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Jeg støtter Podimata-betænkningen om innovativ
finansisering med et vist forbehold. Jeg deler ordførerens bekymring om den økonomiske
og finansielle krise, vi gennemgår, og den deraf følgende manglende investering. Jeg er
også enig i det ønskelige i, at investeringer omsættes til større fremskridt og innovation,
og at der er behov for, at Europa øger sin kapacitet til intelligent investering. Alt i alt frygter
jeg dog, at betænkningen i for høj grad synes at hælde til øgede skatter, selv om vi i mange
lande (såsom Portugal) allerede oplever en overdosis af skattebyrder. I sin endelige version
indeholder betænkningen en opfordring til indførelse af en afgift på finansielle transaktioner
(på globalt eller i det mindste på EU-plan), selv om det indrømmes, at følgerne af dette
behov skal undersøges (og her er tale om en efterfølgende undersøgelse af det). Jeg støtter
forsvaret for lancering af eurobonds, som vil lette adgangen til markedet for de mere
skrøbelige lande i euroområdet, og den opfattelse, at det vil være gavnligt "for alle deltagende
medlemsstater samt for euroområdet som helhed".

Frédéric Daerden (S&D),    skriftlig. – (FR) Nogle mennesker støtter ikke en afgift på
finansielle transaktioner. Jeg tror ikke, at en afgift på kun 0,01 % på disse transaktioner vil
få investorer til at trække sig tilbage fra verdens største finansielle marked.

Hvis vi satser på, at G20 skal tage det initiativ på globalt plan, kommer vi til at vente for
evigt. Jeg er derfor glad for, at det ændringsforslag, som blev fremsat af Gruppen for Det
Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlament til fremme af denne afgift
på finansielle transaktioner på EU-plan, er blevet vedtaget. Det vil give ca. 200 mia. EUR i
indtægt om året og vil således give EU mulighed for at finansiere sit budget ordentligt på
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et tidspunkt, hvor Rådets medlemmer allerede bekendtgør, at de har til hensigt at skære
ned på det til trods for den merværdi, der følger af EU-udgifterne.

Krisen, som blev forårsaget af aktørerne på de finansielle markeder, bliver udnyttet som
argument af vores højrefløjsregeringer til at kræve budgetnedskæringer, især i de sociale
udgifter. Dermed ville europæiske borgere komme til at betale for fejl, som de ikke har haft
lod og del i. Afgiften på finansielle transaktioner skal genindføre social retfærdighed i
europæiske beslutninger ved at konsolidere offentlige finanser på bekostning af dem, der
svækkede dem i første omgang. Derfor var det netop det rette tidspunkt til at foretage dette
skridt.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    skriftlig. – (IT) Den økonomiske og finansielle krise har sat
fokus på den fuldstændige mangel på etik på dette område. Paradigmet for den nye
velfærdsøkonomi, hvor forfølgelsen af den enkeltes trivsel er nøglen til kollektiv velfærd,
som er summen af dens dele, er synlig i al dens utilstrækkelighed. Ifølge denne tilgang
sætter individets interesse ingen begrænsning på den kollektive interesse for da slet ikke
at tale om almenvellets interesse. Men fordi regeringen må fastsætte almenvellets interesse
som en ramme, man kan operere inden for, og heri give frirum til friheds- og individuelle
rettigheder, skal den støtte den med et retfærdigt og progressivt skattesystem. I
overensstemmelse med denne tilgang, som skal støttes på globalt plan af EU og alle G8-
og G20-landene, skal indtægterne fra finansielle transaktioner gøres sammenlignelige med
andre indtægter gennem et specifikt skattesystem, der fremmer større ansvarlighed hos
operatørerne, sammen med andre regler og nye paradigmer. Indførelsen af eurobonds,
der udformes til krisefonden, og infrastrukturprojekter kan styrke EU's evne til at handle,
hvis de supplerede EU-budgettet. Den betænkning, vi har vedtaget, forekommer mig at gå
i den retning – om end langsomt.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Den aktuelle økonomiske krise har sat fokus
på manglerne i tilsynet med den finansielle sektor. Vi har derfor brug for nye værktøjer og
nye skatte- og afgiftspolitikker. Det finansielle system har virkelig skabt betydelige profitter
gennem spekulationstransaktioner, og det skal ikke betale nogen afgift. Ved at stemme for
en afgift på finansielle transaktioner, hvor provenuet hensigtsmæssigt kunne gå til
udviklingsbistand, har Parlamentet vist, at det ønsker at sætte en stopper for denne
uretfærdighed. Denne afgift bør naturligvis anvendes internationalt, men hvis det ikke
sker, vil vi bede EU om at leve op til sit ansvar ved at gennemføre den i Europa. På den
måde vil EU vise et godt eksempel, både med hensyn til innovativ finansiering og ved at
vise solidaritet med udviklingslandene. Det er nu op til Kommissionen at fremlægge et
lovforslag for os, der opfylder de forventninger, som et meget stort flertal i Parlamentet
har givet udtryk for.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg hilser denne afstemning om afgifter på finansielle
transaktioner velkommen, fordi Europa-Parlamentet kræver, at EU gennemfører denne
afgiftsordning uden at vente på en hypotetisk beslutning om spørgsmålet på globalt plan.
EU har den største finansielle sektor i verden. EU bør derfor vise vejen.

Ifølge forskellige undersøgelser vil indførelsen af en afgift på transaktioner på omkring
0,05 % generere omkring 200 mia. EUR i årligt provenu, der skal bruges til at finansiere
opsving og udviklingssamarbejde og til at beskytte miljøet, mens den samtidig modvirker
finansiel spekulation. Når det er sagt, er jeg også fortsat overbevist om, at vi har brug for
denne form for afgift på internationalt plan. EU må tilskynde sine partnere til at vedtage
retsakter om finansielle afgifter.
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Det siger jeg, for hvis denne afgift kun gælder i EU og ikke anvendes internationalt af
Europas vigtigste konkurrenter, vil EU's finanser i høj grad mærke følgerne. Især håber jeg,
at man vil nå et kompromis om dette punkt under det franske G20-formandskab.

Harlem Désir (S&D),    skriftlig. – (FR) I over 10 år har de europæiske socialister kæmpet
i Europa-Parlamentet for en afgift på finansielle transaktioner. Der vil være mange fordele
ved denne afgift. Den vil ikke blot modvirke finansiel spekulation, den vil også finansiere
bistand til udviklingslandene og deres tilpasning til klimaforandringerne og samtidig
bidrage til EU's budget.

Verden er nu i en anden situation. Recessionen har gjort behovet for at stabilisere de
finansielle markeder endnu mere akut, og EU har brug for nye ressourcer for at overvinde
denne recession. EU skal overvinde den ved hjælp af et opsving, ikke ved hjælp af
stramninger.

Samtidig bliver den stærke støtte til afgiften større. Flere og flere regeringer støtter idéen,
og Europa-Parlamentet har allerede flere gange stemt for at indføre en afgift på finansielle
transaktioner. Denne nye afstemning for afgiften er et vigtigt skridt, for Parlamentet siger,
at vi skal handle omgående på EU-niveau, også selv om der ikke foreligger nogen global
aftale. Parlamentets krav er klart, og afstemningen var overvældende. Vi må nu gøre vores
ord til handling og gennemføre afgiften på finansielle transaktioner.

Lena Ek (ALDE),    skriftlig. – (SV) Betænkningen om innovativ finansiering behandler en
række vigtige aspekter. Desværre indeholder den et forslag til, at EU unilateralt indfører
en afgift på finansielle transaktioner. Jeg mener, at det svenske eksempel på en unilateral
indførelse af en form for afgift på finansielle transaktioner i 1980'erne, som resulterede i,
at hovedparten af handlen med aktier, obligationer og optioner flyttede til London, skal
tages i betragtning, så vi ikke begår den samme fejl på EU-plan. Jeg mener, at der er en stor
risiko for, at de stabiliserende virkninger på det finansielle marked ikke bliver til virkelighed,
hvis EU uafhængigt indfører en sådan afgift. Risikoen for, at handelen med aktier,
obligationer og optioner flytter til mindre gennemsigtige og mindre åbne markeder uden
for Europa, er stor. Det vil ikke skabe bedre betingelser for kontrol med finansmarkedet.
Jeg stemte derfor imod ændringsforslaget om en europæisk Tobin-afgift, men til trods for
at dette forslag blev stemt igennem, vælger jeg at stemme for betænkningen ved den endelige
afstemning.

Dette valg skyldtes, jeg som Europa 2020-forhandler for Gruppen Alliancen af Liberale
og Demokrater for Europa ellers ville have risikeret at undergrave gruppens
forhandlingsposition vedrørende det, som for os er vigtige spørgsmål såsom betydningen
af at skabe et reelt indre marked, muliggøre finansiering af infrastrukturprojekter ved hjælp
af europæiske projektobligationer og en mulig løsning med hensyn til en EU-CO2-afgift.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig.  –  (PT) Jeg stemte for denne betænkning, da den forsvarer
oprettelsen af særlige instrumenter såsom indførelse af en afgift på finansielle transaktioner,
der kan bidrage til at forbedre markedets effektivitet, øge gennemsigtigheden, mindske
den overdrevne prisvolatilitet og skabe incitamenter til, at den finansielle sektor kan foretage
langsigtede investeringer med merværdi for realøkonomien.

Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog and Åsa Westlund (S&D),    skriftlig.
– (SV) Vi svenske socialdemokrater er stærke fortalere for en global afgift på transaktioner.
EU bør arbejde meget aktivt for at få etableret en sådan ordning. Hvis en international aftale
med tiden skulle vise sig at være politisk umulig, bør alternativet med at indføre en afgift
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på finansielle transaktioner i EU alene overvejes meget nøje. Den bør baseres på en
velafbalanceret konsekvensvurdering. Kommissionen forbereder i øjeblikket en analyse,
men det har ikke forhindret Kommissionens repræsentanter i flere gange at foregribe
begivenhedernes gang ved at udtale sig klart negativt om en afgift på EU-niveau. Det er
efter vores mening uacceptabelt. Så for at sende et klart signal til Kommissionen om, at
denne sag skal tages alvorligt, og at processen skal være objektiv, har vi valgt at stemme
for ændringsforslaget om specifikt at indføre en EU-afgift. Det er meget vigtigt, at der
etableres et objektivt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag i denne sag.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig.  –  (PT) Denne betænkning omhandler behovet
for at finde nye former for finansiering af den offentlige sektor i verden og i EU. I
virkeligheden kræver den aktuelle økonomiske og finansielle krise, at medlemsstaterne
søger at skaffe indtægter til at afhjælpe deres budgetkriser. Nye finansieringsmidler omfatter
beskatning af den finansielle sektor og af CO2-udledninger.

I den seneste tid har den finansielle sektor fordrejet sine mål om at finansiere økonomiens
udvikling og har med den undskyldning, at den skulle dække risici, øget renterne og
omgående opnået enorme profitter, som i alvorlig grad rammer de offentlige finanser og
borgerne. I mellemtiden skulle en afgift på CO2-emissioner gøre princippet om, at
forureneren betaler mere retfærdigt og mere konsekvent og således ikke kun bidrage til at
reducere klimaforandringerne, men også til at finansiere investeringsprojekter på dette
område. Jeg er enig i at have en afgift på finansielle transaktioner på globalt plan. Jeg mener,
at der forud for indførelsen på EU-niveau bør foretages en konsekvensanalyse. Jeg er også
enig i gennemførelsen af eurobonds, da jeg mener, at de er et fælles instrument til
gældsforvaltning.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) I denne betænkning taler man om "innovativ
finansiering". Hvis sandheden skal frem, undgår man dog ikke de forslidte gamle holdninger
om afvisning af den mest elementære retfærdighed. Det finansielle marked burde være
blevet effektivt kontrolleret og reguleret for længe siden Der burde være sat en bremse i
for spekulation for længe siden, hvad enten det drejer sig om varer, bl.a. fødevarer, ejendom,
fortjenester og pensioner eller statsgæld (for bare at nævne nogle få eksempler).
Europa-Kommissionen nægter imidlertid hårdnakket at gå videre med disse forslag. Og
det til trods for, at man ved, at finansielle tab som følge af skatteunddragelse og skattesvig
i Europa anslås til at ligge på 200-250 mia. EUR årligt, et beløb, der ville være tilstrækkeligt
til at nedbringe det offentlige underskud, uden at man behøvede forhøje skatterne på
beskæftigelse – som er den gamle løsning. Kommissionen afviser også hårdnakket at indføre
en afgift på finansielle transaktioner på EU-niveau og presser ikke på for, at den indføres
globalt.

Det samme gælder de skandaløse – og fortsat eksisterende – skattely. De kunne være en
måde, hvorpå man kunne skaffe indtægter til at bekæmpe fattigdom og andre vedvarende
økonomiske og sociale problemer. Aktuelle skøn over et provenu af en afgift på finansielle
transaktioner, selv en lav sats, viser, at der kunne genereres omkring 200 mia. EUR om
året på EU-plan.

Carlo Fidanza (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg ser positivt på beslutningen om innovative
finansielle instrumenter, som repræsenterer Parlamentets bidrag til debatten om, hvordan
man genererer nye indkomster, sikrer en retfærdig skattepolitik og maksimerer kapaciteten
til indkomstgenopretning. Jeg støtter indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner.
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Den seneste krise – som skyldes en bestemt form for finansielle spekulationer – viser,
hvordan stater og borgere ender med at betale personligt for den skade, andre har forårsaget.

En afgift på finansielle transaktioner ville få EU's kasse til at svulme med omkring
200 mia. EUR hvert år og hjælpe med at begrænse spekulationsaktiviteter og gøre dem
dyrere og derfor mindre attraktive. Jeg mener dog, at denne afgift bør indføres global og
ikke kun i Europa for at undgå at skabe en konkurrencemæssig ulempe for Europa selv,
som er særdeles attraktiv – og det må vi ikke glemme – fordi det er det største globale
marked. Vi bør også alle hilse Parlamentets støtte til eurobonds og projektobligationer
velkommen, for de vil fremme opsvinget ved at stimulere realøkonomien og fremme
oprettelsen af infrastrukturer, som er afgørende for den europæiske økonomi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Der har længe været behov for kontrol og
effektiv regulering af kapitalmarkedet med henblik på at forhindre spekulation i en lang
række produkter, heriblandt råvarer, handel med fast ejendom, pensions- og
forsikringsordninger såvel som en bred vifte af derivater, heriblandt spekulation i statsgæld.

Desværre har Kommissionen ikke gjort fremskridt med sådanne forslag, eftersom de
økonomiske tab på grund af skatteunddragelse og skattesvig i Europa som bekendt vurderes
at være mellem 200 og 250 mia. EUR årligt, hvilket i sig selv er tilstrækkeligt til at nedbringe
offentlige underskud uden nødvendigvis at øge skatten på beskæftigelse.

Hvis vi imidlertid har afgift på finansielle transaktioner på globalt plan og derfor også på
EU-plan samt sætter en stopper for mulighederne for skattely og for finansielle produkter,
der er baseret på spekulation, vil vi have endnu større summer til rådighed, som vil kunne
medvirke til at løse økonomiske og sociale problemer.

Ifølge de nuværende skøn vil indtægter fra en afgift på finansielle transaktioner årligt
indbringe ca. 200 mia. EUR på europæisk plan, og det er endog lavt sat.

I lyset af dette kan vi ikke acceptere, at man, under påskud af at det er nødvendigt med
yderligere undersøgelser og vurderinger, udskyder at tilkendegive en klar holdning til
indførelse af en afgift på finansielle transaktioner.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Hvis det finansielle system bærer ansvaret for,
at der kan finde uforsvarlig handel og spekulation sted, og anses for at være en af
hovedårsagerne til den finansielle krise, er det rimeligt, at de ansvarlige betaler deres del
ved at yde det største økonomiske bidrag. Det er imidlertid min opfattelse, at den metode,
der foreslås i denne betænkning, vil få indvirkning på den skrøbelige balance på
konkurrenceområdet ved at undergrave det fundament, den hviler på, idet det vil være
nødvendigt at anvende den globalt. Dette, og for at undgå at der skabes en farlig præcedens
med hensyn til det europæiske skatte- og afgiftssystem, er grunden til, at jeg ikke støtter
fru Podimatas betænkning og stemte imod.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for ændringerne og for de dele af teksten,
der vedrører beskatning af finansielle transaktioner. Jeg stemte i virkeligheden for princippet
om at få de finansielle institutioner til at hjælpe med at bære omkostningerne ved den krise,
de er ansvarlige for, og med at konsolidere vores offentlige finanser.

Problemet med denne betænkning, som jeg stemte imod, er imidlertid, at dens hovedformål
er, som en nyskabelse, at indføre nye skatter og afgifter, der så vidt muligt skal forvaltes
på europæisk eller globalt plan eller i det mindste gennem internationale organer, der skal
afgøre, hvem der skal nyde godt af disse indtægter, og hvordan pengene skal anvendes.
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Endvidere er der ingen garanti for, at skatten på beskæftigelse vil blive væsentlig lavere. Jeg
kan ligeledes kun være imod CO2-afgift på ethvert niveau, da dette uvægerligt vil straffe
de dårligst stillede borgere, således som det er set i forbindelse med hr. Sarkozys uretfærdige
og upopulære projekt.

Jeg er ligeledes imod oprettelsen af et europæisk agentur, som skal udstede euroobligationer
med henblik på at samle den offentlige gæld – dette er virkelig en bonus for vanvittige
mennesker, hvis løn bliver betalt af mere fornuftige mennesker. Og endelig, selv om man
i den del, der omhandler udviklingsfinansiering, med rette straffer korruption på
regeringsplan og skattely, beklager jeg, at man omhyggeligt undgår at rette anklager mod
de multinationale virksomheders skandaløse praksis, og især deres brug af interne
afregningspriser.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Betænkningen om innovativ finansiering sender et
kraftigt signal til de finansielle institutioner og i særdeleshed til banksektoren om, at det
er på tide at foretage en regulering af den finansielle sektor og holde bankerne administrativt
og juridisk ansvarlige for deres forsømmelighed og ineffektive risikostyring. Det har vist
sig, at markedet for finansielle tjenester ofte ikke er i stand til i tilstrækkelig grad at regulere
sig selv, og at det kræver konkrete og kraftige forbedringer især med hensyn til kontrol og
beskyttelsesforanstaltninger, hvis man skal sikre en ordentlig forbrugerbeskyttelse inden
for sektoren for finansielle tjenesteydelser. Den aktuelle situation kan betragtes som en
mulighed for at styrke sektoren for finansielle tjenesteydelser og genvinde borgernes og
forbrugernes tillid til sektoren, da det er dem, der i øjeblikket betaler regningen for de
alvorlige bommerter, man har begået, og redder de store finansielle institutioner.

Når det er sagt, burde Kommissionen først foretage en evaluering af den virkning, en afgift
på finansielle transaktioner vil have på den europæiske økonomi, da fremtidige forslag
ikke udelukkende bør baseres på impulsive beslutninger, der tager udgangspunkt i det til
enhver tid aktuelle modeord, men i stedet bør være udtryk for en pragmatisk holdning,
der vil kunne modstå det pres, der måtte ligge i tiden, og genvinde de europæiske borgeres
tillid til de finansielle markeder.

Estelle Grelier (S&D),    skriftlig. – (FR) Med vedtagelsen af fru Podimatas betænkning fik
Parlamentet lejlighed til at give udtryk for sin utvetydige støtte til indførelse af en afgift på
finansielle transaktioner på europæisk plan. Den europæiske højrefløj har hidtil altid
forpurret socialisternes forslag på dette område, enten i de parlamentariske udvalg eller
på plenarmøderne. Det er sandelig gode nyheder, at et flertal af parlamentsmedlemmerne,
og dermed en del af højrefløjen, har ladet sig overbevise af dette projekt, som Gruppen for
Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet i mange år har været
fortaler for. Det viser, at vi sammen begynder at få større forståelse for fordelene ved dette
projekt. Denne afstemning udgør en ny fase i processen omkring indførelse af et finansielt
instrument, der især skal skabe supplerende egne indtægter til EU-budgettet, men også
støtte udviklingsinitiativer på internationalt plan. Kampen er imidlertid ikke slut. Lige her
og nu er dette blot udtryk for en politisk holdning. Ud over disse udtalelser skal vi fortsat
være opmærksomme på, om de europæiske stats- og regeringsoverhoveder, hvoraf
størstedelen tilhører højrefløjen, virkelig har et ægte ønske om at indføre denne afgift.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Vi har i mange år kæmpet for indførelse af
en afgift på finansielle transaktioner. I betragtning af de mange forbehold, der har været
over for denne idé, er vedtagelsen af denne beslutning med stort flertal et vigtigt skridt.
Ved at opfordre til, at der indføres en afgift på finansielle transaktioner på internationalt
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plan, og i alle tilfælde anbefale at den indføres på EU-plan, skaber Parlamentet grundlag
for en ny global finansiel orden. Derudover bør vi nævne de nye økonomiske udsigter ved
en sådan afgift, eftersom indførelsen af afgiften årligt kan indbringe ca. 200 mia. EUR.
Denne afstemning er en stor sejr. Det er nu de internationale organers tur til at udvise det
samme mod som Parlamentets medlemmer.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Socialdemokraterne og venstrefløjen i Europa
har længe kæmpet for en beskatning af finansielle transaktioner. Det store flertal, hvormed
betænkningen fra min græske kollega, Anni Podimata, blev vedtaget, vidner om, at
Parlamentet har gjort politiske fremskridt. Dette er en stor sejr for den europæiske venstrefløj
og en sejr, som vi kan være stolte af. Selv om teksten ikke har nogen direkte
lovgivningsmæssig betydning, er der dog tale om et afgørende politisk fremskridt, idet den
europæiske højrefløj i Parlamentet ikke fremover vil kunne forhindre indførelse af en sådan
afgift. Dette er et reelt skridt hen imod føderalisme på det budgetmæssige område, som er
den vej, EU skal gå, hvis det skal nå sine målsætninger om vækst og beskæftigelse og bryde
lavkonjunkturen.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da en af
hovedfordelene ved innovative finansieringsværktøjer er deres dobbelte fordel, idet de kan
bidrage til at nå vigtige politiske mål, f.eks. stabilitet på de finansielle markeder og
gennemsigtighed, og samtidig er forbundet med et betydeligt indtægtspotentiale, men der
bør også tages højde for disse instrumenters indvirkning på de eksterne negative virkninger,
der er forbundet med den finansielle sektor. Jeg er enig i, at det er nødvendigt at opfordre
til innovative finansieringsforanstaltninger for at få mere udbytte af denne sektor og dermed
bidrage til at flytte skattebyrden væk fra arbejdstagerne. Dette vil have potentiale til at
forbedre markedseffektiviteten, øge gennemsigtigheden og begrænse spekulation, udjævne
alt for store prissvingninger, skabe incitamenter for den finansielle sektor til at foretage
langsigtede investeringer med merværdi for realøkonomien såvel som bidrage til at
finansiere globale offentlige goder og nedbringe de offentlige underskud. Jeg støtter tanken
om at udstede fælles EU-projektobligationer til finansiering af Europas betydelige
infrastrukturbehov og strukturelle projekter inden for rammerne af Europa 2020-strategien
og i lyset af forventede nye EU-strategier som f.eks. den nye strategi for udvikling af
infrastrukturen på energiområdet og andre store projekter. EU-projektobligationer vil
således sikre de fornødne investeringer, tiltrække den nødvendige støtte og blive en vigtig
mekanisme til at sikre maksimal gearing af den offentlige støtte. Disse projekter skal ligeledes
bidrage til den økologiske omformning af vores økonomier og dermed bane vejen for en
nul CO2-økonomi.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    skriftlig. – (LV) En ny afgift på finansielle transaktioner
vil ikke løse EU's medlemsstaters budgetproblemer. Derfor stemte jeg ikke for betænkningen
om innovativ finansiering på globalt og europæisk plan. I modsætning til hvad nogle tror,
bliver det ikke bankerne, der kommer til at betale en sådan afgift, men deres kunder, hvilket
vil sige de nuværende skatteydere. I en tid med økonomisk genopretning burde vi ikke
indføre nye afgifter, men i stedet skære ned på statens udgifter. En ny afgift vil kun skjule
regeringernes manglende evne til at skære ned på udgifterne og vil ikke få den ønskede
virkning.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Den betænkning, der har været til afstemning i
Parlamentet i dag, vedrører indførelse af innovative finansielle instrumenter. Jeg ønskede
at støtte beslutningen, da de senere års økonomiske krise har sat fokus på den manglende
regulering på området og behovet for at skabe nye finansielle instrumenter, der kan løse
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problemet med finansiel spekulation. Denne EU-indsats kan således entydigt atter fastslå
nødvendigheden af at imødekomme realøkonomiens behov ved at støtte langsigtede
investeringer og skabe yderligere finansielle midler til at imødegå og overvinde de store
globale og europæiske udfordringer og nå målsætningerne under EU 2020-strategien om
vækst og udvikling. Den dramatiske stigning i antallet af finansielle transaktioner har vist,
at kløften mellem finanserne og realøkonomien fortsat vokser. Indførelse af en afgift på
finansielle transaktioner, udstedelse af fælles euroobligationer og forventning om en
CO2-afgift er nogle af de forslag, der er indrettet til at skabe nye processer, som er
nødvendige for vores økonomi, men som imidlertid ikke må få en negativ indvirkning på
de svageste forbrugere.

Bogusław Liberadzki (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg glæder meget mig over resultatet af
afstemningen om denne betænkning om innovativ finansiering på globalt og europæisk
plan. Betænkningen omhandler to spørgsmål af stor betydning, nemlig afgift på finansielle
transaktioner samt euroobligationer. Disse kan blive vigtige finansieringskilder til en
forøgelse af EU's finansielle og økonomiske kapacitet og således give EU mulighed for at
gennemføre store og strategisk vigtige projekter, herunder transport- og energiprojekter,
og muligvis fremme mobiliseringen af privat kapital. Gruppen for Det Progressive Forbund
af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har opfordret til sådan en løsning i nogen tid.
Det glæder mig, at et klart flertal har stemt for indførelse af disse innovative løsninger.

Sabine Lösing and Sabine Wils (GUE/NGL),    skriftlig. – (DE) Venstrefløjen har i mange
år støttet indførelse af en afgift på finansielle transaktioner. Dette er i dag i hovedtræk blevet
accepteret af Parlamentet. Fru Podimatas initiativbetænkning, som Parlamentet har vedtaget
i dag, er ikke et definitivt ja eller nej til indførelse af en afgift på finansielle transaktioner.
Det står ikke klart, om vi kan forvente et tilsvarende forslag fra Kommissionen eller i så
fald hvornår. Vi har stadig lang vej igen, før en lovgivningsproces bliver sat på skinner. På
nuværende tidspunkt forbereder Kommissionen blot en gennemførlighedsundersøgelse.
En af rammebetingelserne for denne gennemførlighedsundersøgelse er, at afgiften på
finansielle transaktioner ikke må forringe konkurrenceevnen. Det er ret urealistisk at
forvente, at der kan indføres en international afgift på finansielle transaktioner på nuværende
tidspunkt. Initiativbetænkningen drejer sig ikke blot om afgift på finansielle transaktioner,
men der tages også fat på spørgsmålet om en velfungerende konkurrencepolitik i EU og
indførelse af en CO2-afgift i stil med merværdiafgiften, som skal lægges på hvert eneste
produkt på det indre marked.

Vi kan ikke acceptere CO2-afgiften. Dette er et miljøpolitisk krav fra de Konservative, som
går efter et energimiks, der kombinerer atomenergi med vedvarende energi. Atomenergi
vil ikke blive berørt af denne afgift. Vi opfordrer til beskatning af al energitilførsel, herunder
også atomenergi, gennem en primær energi/CO2-afgift. Jeg stemte hverken for eller imod
i den endelige afstemning, da jeg ikke kunne stemme for en betænkning, hvor én god idé,
nemlig afgift på transaktioner, kombineres med foranstaltninger, der vil lægge endnu større
byrder på Europas borgere.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) I de senere år har den globale økonomiske
og finansielle krise afsløret alvorlige svagheder ved det globale finansielle systems forskrifts-
og tilsynsmæssige rammer. De finansielle transaktioner er kendetegnet ved et voldsomt
stigende omfang og ved en bemærkelsesværdig diskrepans mellem omfanget af finansielle
transaktioner og realøkonomiens behov. Kortsigtede investeringer, som er de dominerende
i dag, har ført til overdreven ustabilitet og risikotagning. Kortfristede transaktioner af
spekulativ karakter stod i centrum for krisen, hvilket har understreget den klare forbindelse
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mellem ineffektiv finansiel regulering og tilsyn og de offentlige finansers holdbarhed. Jeg
stemte for denne betænkning, da de problemer, som dette marked har skabt, har haft
alvorlig indvirkning på de offentlige finanser og på borgere i og uden for Europa. I
betænkningen ønsker man at skabe værktøjer, der kan begrænse spekulation, sikre en
ligelig fordeling af byrden blandt de vigtigste finansielle aktører og skaffe nye supplerende
ressourcer, som vil gøre det muligt at tage de store udfordringer op.

Skatteunddragelse og skattesvig anslås at forårsage årlige økonomiske tab i EU's
medlemsstater på ca. 250 mia. EUR. Det nye element er afgift på finansielle transaktioner,
som skal skaffe en årlig indtægt til EU på ca. 200 mia. EUR og forhindre spekulative
transaktioner.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Når de europæiske parlamentsmedlemmer stemmer
for denne betænkning er det en reaktion på borgernes krav om en retfærdig beskatning af
den finansielle sektor. Den finansielle sektor er stort set fritaget for moms og bliver ikke
pålagt tilstrækkelige afgifter, mens almindelige borgere har påtaget sig omkostningerne
ved den finansielle krise, herunder bidraget med 9 500 EUR i statsstøtte fra hver eneste
mand, kvinde og barn i EU. Parlamentsmedlemmerne har med denne afstemning støttet
hundrede tusinder af aktivt arbejdede fortalere for Robin Hood-skat – en ganske lille skat
på finansielle transaktioner, som vil kunne skaffe milliarder, hvormed vi kan opfylde
behovene i vores respektive lande og støtte vores engagement i bekæmpelsen af fattigdom
og klimaforandringer på internationalt plan.

En global aftale vil være den bedste måde at indføre en sådan afgift på, men Det Forenede
Kongeriges ordning med stempelafgift på aktier viser, at det er muligt at indføre en
succesfuld, veltilrettelagt afgift på finansielle transaktioner uden at undergrave
konkurrenceevnen. En EU-koordineret afgift på finansielle transaktioner vil være det første
skridt hen imod en global afgift på finansielle transaktioner. Det er tid til handling, og EU
kan stå i spidsen for denne kampagne for en mere retfærdig global beskatning.

Arlene McCarthy (S&D),    skriftlig. – (EN) Labour-Partiets parlamentsmedlemmer reagerer
på borgernes krav om en retfærdig beskatning af den finansielle sektor. Den finansielle
sektor er stort set fritaget for moms og er ikke pålagt tilstrækkelige afgifter, mens almindelige
borgere har påtaget sig omkostningerne ved den finansielle krise, herunder bidraget med
9 500 EUR i statsstøtte fra hver eneste mand, kvinde og barn i EU. I denne afstemning har
Labour-Partiets parlamentsmedlemmer støttet hundrede tusinder af aktivt arbejdede
fortalere for Robin Hood-skat – en ganske lille skat på finansielle transaktioner, som vil
kunne skaffe milliarder, hvormed vi kan opfylde behovene i vores respektive lande og
støtte vores engagement på internationalt plan i bekæmpelse af fattigdom og
klimaændringer. En global aftale vil være den bedste måde at indføre en sådan afgift, men
Det Forenede Kongeriges ordning med stempelafgift på aktier viser, at det er muligt at
indføre en succesfuld, veltilrettelagt afgift på finansielle transaktioner uden at undergrave
konkurrenceevnen. En EU-koordineret afgift på finansielle transaktioner vil være det første
skridt hen imod en global afgift på finansielle transaktioner. Det er tid til handling, og EU
kan stå i spidsen for denne kampagne for en mere retfærdig global beskatning.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Venstrefløjen har i mange år været
fortaler for en afgift på finansielle transaktioner. Denne idé er der i dag opnået enighed om.
Denne tilkendegivelse af vores standpunkt er velkommen. Ikke desto mindre burde en
afgift på finansielle transaktioner udelukkende sigte mod at fremme befolkningens almene
interesser og ikke mod, at det frie marked eller handelen med forureningsrettigheder kan
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fungere gnidningsløst, de forureningsrettigheder som af nogle – og i særdeleshed i denne
tekst – kaldes "CO2-markedet". Jeg stemmer imod denne grove kapring af det, der
oprindeligt var en god idé.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Til trods for at jeg er enig i en stor del af indholdet af
denne betænkning, kunne jeg ikke stemme for den, da man deri slår til lyd for indførelse
af en afgift på finansielle transaktioner (på globalt eller i det mindste europæisk plan), skønt
det indrømmes, at man bør undersøge konsekvenserne deraf (ved at foreslå en a posteriori
undersøgelse). Det parti, jeg repræsenterer, har altid kæmpet imod indførelse af en sådan
afgift i Portugal på grund af den skadelige effekt, den kunne have på de finansielle markeder.
Portugal er udmattet og ude af stand til at klare yderligere afgiftsbyrder, idet det, når det
kommer til stykket, bliver borgerne, der skal betale denne afgift, da de finansielle
institutioner blot sender den videre til deres kunder. Indførelsen af en sådan afgift
udelukkende på europæisk plan kan føre til, at andre markeder får konkurrencemæssige
fordele i forhold til de europæiske finansielle markeder.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg har stemt for fru Podimatas betænkning
om innovativ finansiering på globalt og europæisk plan, da der heri præsenteres en idé,
som har været en af søjlerne i venstrefløjen overalt i verden, nemlig indførelse af en afgift
på finansielle transaktioner. Teksten kunne helt sikkert være meget mere modig ved ikke
at gøre denne afgift afhængig af, at der indføres en lignende afgift på globalt plan.

Min politiske organisation har altid været fortaler for, at der var behov for at indføre en
afgift på kapitalbevægelser på verdensplan såsom den såkaldte "tobin-skat". Skønt jeg
finder forslaget i betænkningen utilstrækkeligt, mener jeg dog, at det er et skridt i den rigtige
retning.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Den globale økonomiske og monetære krise i
2007 viste os de alvorlige svagheder ved de forskrifts- og tilsynsmæssige rammer for det
globale finansielle system. Jeg gik i spidsen i Parlamentet i kampen for innovativ finansiering
ved at nedsætte en arbejdsgruppe om gennemførligheden af en afgift på internationale
transaktioner. Det er min overbevisning, at en sådan afgift ikke blot vil give mulighed for
en bedre regulering af den finansielle sektor ved at begrænse aktiviteter, der er ren
spekulation, men også vil kunne gøre det muligt for de fattigste lande, især
udviklingslandene og de mindst udviklede af disse, at nå 2015-målene og træffe de
foranstaltninger, der er nødvendige, for at de kan tilpasse sig virkningerne af
klimaændringerne.

En afgift på finansielle transaktioner på europæisk plan vil årligt kunne indbringe ca.
200 mia. EUR på EU-plan og næsten 650 mia. USD på globalt plan. Hvis vi konsekvent
fortsætter med at gøre fremskridt på EU-plan ved at lægge en afgift på internationale
finansielle transaktioner, kan vi fastholde det kraftige signal, vi sendte i december 2010,
da vi vedtog henstillingen med titlen "Den finansielle, økonomiske og sociale krise:
henstillinger vedrørende foranstaltninger og initiativer, der bør træffes".

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Vedtagelsen af denne betænkning vil være
det første kraftige signal fra Parlamentet om, at det går ind for en afgift på finansielle
transaktioner på et tidspunkt, hvor Kommissionen har en tvetydig tilgang til spørgsmålet,
idet den både viser villighed til at regulere de finansielle aktører og samtidig fritager dem
for afgifter. Det er nødvendigt at pege på den hykleriske kurs, som nogle højreorienterede
ledere er slået ind på, idet de opfordrer til indførelse af en form for afgift på den finansielle
sektor, men kun på globalt plan, hvor vi alle ved, at det højst sandsynligt vil være umuligt
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at gennemføre den. Kommissionen bør sende et præcist og klart signal om, at afgiften på
transaktioner skal betales af alle. Den nuværende situation, hvor landmænd betaler afgifter,
mens finansmænd ikke gør det, er uacceptabel. Social uretfærdighed skaber had, og
blødsødenhed forvandler regeringsinstitutioner til sandkasser skabt af bankerne. Jeg stemte
for betænkningen.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Indførelse af en afgift på finansielle transaktioner
er et skridt i den rigtige retning og vil hovedsagelig komme til at berøre hedgefonde og
lignende produkter, hvilket ikke ser ud til at ville gavne realøkonomien ret meget. Det er
uden tvivl rigtigt, at Europa skal tage føringen her – vi ville jo komme til at vente i en
evighed, hvis vi også skulle prøve at få amerikanerne med på vognen. En afgift på finansielle
transaktioner bør imidlertid ikke bruges som anledning til at liste en EU-afgift ind ad
bagdøren. Det er imidlertid desværre lige præcis det, der er ved at ske ved hjælp af fru
Podimatas betænkning. Medlemsstaterne skal bevare deres suverænitet på skatteområdet.
Hvis Bruxelles ikke kan klare sig for de penge, det får, må det spænde livremmen ind. Der
er allerede tilstrækkeligt med beføjelser, der bedre kan reguleres på nationalt plan end på
EU-plan. De øvrige af betænkningens opfordringer, især indførelsen af euroobligationer
og CO2-afgift, bør forkastes. For det første er euroobligationer et produkt, der strider mod
al økonomisk sund fornuft, og for det andet skal sparsommelige lande i euroområdet helt
urimeligt endnu en gang betale prisen. EU ville simpelthen blive en overførselsunion.
Ligeledes vil en CO2-afgift med en tvivlsom målsætning skade Europas økonomi og
ødelægge arbejdspladser og således få en negativ indvirkning på de fleste borgeres liv.
Derfor bør betænkningen forkastes.

Claudio Morganti (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte imod denne betænkning, skønt tanken
om, at det finansielle system også skal bidrage, synes rigtig, da dette i høj grad er skyld i de
seneste to års krise, men jeg står uforstående over for den måde, hvorpå det skal
gennemføres.

Jeg må dog nævne, at jeg bifalder forslaget om udstedelse af euroobligationer, som efter
min opfattelse kan blive et nyttigt redskab, men jeg har flere problemer med hovedparten
af betænkningen, som omhandler indførelse af en afgift på finansielle transaktioner. Efter
min mening er det for risikabelt kun at indføre denne afgift på EU-plan, da det kan gøre
hele EU's finansielle system ukonkurrencedygtigt, og operatørerne vil kunne omgå reglerne
uden de store vanskeligheder blot ved at fokusere på andre markeder.

Desuden ønsker jeg ikke, at denne afgift skal bane vejen for oprettelse af et potentielt
centraliseret EU-skattesystem, hvilket jeg vil være fuldstændig modstander af.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) De europæiske skatteydere har hidtil båret den
største økonomiske byrde efter den økonomiske krise. Derfor er det vigtigt, at andre
instrumenter bliver taget i brug til at sikre, at folk, der spiller på og spekulerer i de finansielle
markeder, også påtager sig en del af ansvaret. Dette er kun rimeligt. En afgift på finansielle
transaktioner bør imidlertid ikke bruges som undskyldning for at indføre direkte skat fra
Bruxelles. Dette vil udhule medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet og deres
suverænitet i det hele taget. I denne betænkning ser man tendenser i den retning, og derfor
har jeg stemt imod.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning om innovativ
finansiering på globalt og europæisk plan. Europa, som har verdens største finansielle
marked, prøver lidt efter lidt atter at finde fodfæste efter krisen, hvis indvirkninger vil kunne
føles af mange i mange år fremover. Derfor er det yderst vigtigt at oprette innovative
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finansielle foranstaltninger, der kan sikre finansiel stabilitet og gennemsigtighed. I øjeblikket
er flertallet af de finansielle tjenesteydelser fritaget for moms. Derfor går store indtægter
tabt i den finansielle sektor, og skattetrykket stiger for arbejdstagerne. Efter min mening
er en afgift på finansielle transaktioner en effektiv finansieringsforanstaltning, som kan
medvirke til at begrænse spekulation og de offentlige underskud. Når vi har foretaget en
grundig vurdering af denne foranstaltnings potentielt negative indvirkning på EU's globale
konkurrenceevne, skal vi gøre alt for at sikre, at den ligeledes indføres på globalt plan. Med
henblik på at øge bruttonationalproduktet i alle lande, vil det endvidere være tilrådeligt at
indføre en afgift på bankaktiver, som bør stå i rimeligt forhold til det berørte kreditinstituts
systemiske betydning og til det risikoniveau, der er forbundet med en aktivitet. Jeg er enig
i forslaget om at udstede EU-projektobligationer, der, som et fælles
gældsforvaltningsinstrument, kan medvirke til at tiltrække øgede investeringer i europæiske
infrastrukturprojekter. For at få mest mulig gavn af CO2-afgiften, bør der opstilles
obligatoriske mindstemål for alle medlemsstater for således at forhindre, at der lægges
uoverkommelige byrder på lavindkomstforbrugerne.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for Parlamentets
initiativbetænkning om innovativ finansiering på globalt og europæisk plan. Den finansielle
krise og gældskrisen har afsløret svagheder i den måde, hvorpå den finansielle sektor
fungerer i dag, og i overvågningen af den. Indførelse af en afgift på globale finansielle
transaktioner er ikke et nyt forslag, og det er helt sikkert et upopulært forslag i alle
industrilandene uden undtagelse, især i de lande, der fører en skattelettelsespolitik. Hvis
det bliver umuligt at opnå en global aftale, vil indførelse af en afgift på finansielle
transaktioner i EU, hvis ikke det skader EU's konkurrenceevne, ikke desto mindre medvirke
til at forbedre den måde, hvorpå denne særlige sektor fungerer, samtidig med at det vil
skabe betydelige offentlige indtægter. Det er dette, der gives udtryk for i ændringsforlag
nr. 2, som jeg stemte for.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning omhandler
innovative finansieringsmetoder på globalt og europæisk plan. Heri opridses de fornødne
foranstaltninger til afhjælpning af de alvorlige svagheder ved de forskrifts- og tilsynsmæssige
rammer for det globale finansielle system, som blev afsløret under den globale økonomiske
og finansielle krise i 2007-2009. Finansielle transaktioner er i dag kendetegnet ved et
voldsomt stigende omfang og ved en bemærkelsesværdig diskrepans mellem omfanget af
finansielle transaktioner og den virkelige verdens underliggende behov. Nye handelsmønstre
såsom kortfristet investering og automatiseret højfrekvenshandel, som har indtaget en
central plads blandt de globale finansielle tendenser og ført til overdreven ustabilitet og
risikotagning, har de siddende regeringers bevågenhed. Dette er tilstrækkelig begrundelse
for, at Parlamentet inden for rammerne af sine opgaver giver sit bidrag og angiver, hvilke
foranstaltninger det finder passende til løsning af den nuværende situation.

Marit Paulsen, Olle Schmidt and Cecilia Wikström (ALDE),    skriftlig. – (SV) I
betænkningen om innovativ finansiering tages der fat på en række vigtige aspekter såsom
betydningen af at skabe et egentligt indre marked, som skal danne grundlag for europæisk
vækst, og betydningen af at skabe mulighed for finansiering af europæiske
infrastrukturprojekter gennem EU-projektobligationer samt en mulig løsning i forbindelse
med en europæisk CO2-afgift, således at vi kan overgå til bæredygtig produktion i Europa.
Som endnu et vigtigt punkt pointeres det i betænkningen, at EU's medlemsstater skal
opfylde de fastsatte mål for udviklingsbistand.

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA106



Ikke desto mindre valgte vi at undlade at stemme i den endelige afstemning, da det efter
vores mening ikke er en god idé, at Europa er alene om at indføre en afgift på finansielle
transaktioner, hvis andre lande ikke også gør det. Vi mener, at det svenske eksempel med
unilateral indførelse af en form for afgift på finansielle transaktioner i 1980erne, som
resulterede i, at størstedelen af handelen med aktier, obligationer og optioner flyttede til
London, burde tages med i overvejelserne, således at vi ikke begår den samme fejl på
europæisk plan.

Efter vores mening er der stor risiko for, at den stabiliserende indvirkning, som vi håber,
en afgift på finansielle transaktioner vil have på det finansielle marked, ikke vil indfinde
sig, hvis EU er alene om at indføre en sådan afgift. Der er stor risiko for, at handelen med
aktier, obligationer og optioner i stedet overføres til mindre gennemsigtige og mindre åbne
markeder uden for Europa. Dette vil ikke skabe bedre vilkår for en kontrol med det
finansielle marked, og det vil ligeledes undergrave det fælles europæiske finansmarkedstilsyn.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) For at kunne takle den globale finanskrise og
den deraf følgende kraftige recession har flere regeringer øget statsgælden til et uholdbart
niveau med henblik på at redde finansielle virksomheder og stimulere deres respektive
økonomier. Samtidig høster bankerne overskud på grund af forskellen mellem den pris,
de betaler for de lån, de får fra centralbankerne med en rente på næsten nul, og den pris,
de tager for udlån til kunder og stater. De finansielle institutioner er således moralsk
forpligtet til at påtage sig deres del af ansvaret i forbindelse med den krise, de har skabt. En
afgift på finansielle transaktioner er det mindste, man kan forlange.

Til dem, der ønsker at udsætte dette under påskud af, at en sådan afgift kun kan indføres
på globalt plan, vil jeg sige, 1) at EU's stilling vil blive styrket betragteligt ved en unilateral
indførelse af denne afgift, 2) at hvis en del af den kapital, der anvendes til spekulative
transaktioner, forsvinder fra EU, vil dette mindske de finansielle markeders følsomhed,
hvilket vil være gavnligt, og 3) at hvis en global finansiel regulering ikke er gennemførlig
eller tilrådelig, bliver der brug for fornuftige regler omkring kapitalens bevægelighed.
Betænkningen er et skridt i den retning.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen, da det er på høje
tid, at EU tager føringen og indfører en afgift på finansielle transaktioner på europæisk
plan. Efter min mening vil det skærpe mulighederne for at nå målet om en global afgift på
finansielle transaktioner, hvis vi tager det første skridt. Ændringsforslaget fra min gruppe,
hvori der opfordres til indførelse af en afgift på finansielle transaktioner på EU-plan uden
yderligere forsinkelser (såsom gennemførelse af yderligere undersøgelser), blev vedtaget
med et snævert flertal. Jeg vil nu opfordre den ansvarlige kommissær, hr. Šemeta, til endelig
at gribe til handling.

Beslutningen blev vedtaget med et bredt flertal med 529 stemmer for, 127 stemmer imod,
og 18 stemte hverken for eller imod. Dette er et kraftigt signal fra Parlamentet, som
Kommissionen ikke kan sidde overhørig, og som ikke kan omfortolkes ud fra tvivlsomme
begrundelser. Jeg opfordrer kommissionsformand Barroso til at gribe til handling, til at
anvende Kommissionens iniativret og til at fremlægge et forslag, lovgivningen, for os. På
den måde vil der kunne opkræves et beløb på 200 mia. EUR – midler der er hårdt brug for,
og som bør komme fra dem, der forårsagede krisen. Vi bør ikke henvende os til skatteyderne
og lade dem betale de underskud, der er forårsaget af finanskrisen, men i stedet kræve, at
den private sektor omsider betaler sin andel. Disse penge bør anvendes både til at
konsolidere budgetterne og som en særlig indtægtskilde for EU-budgettet.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. –(EN) Parlamentet opfordrede igen i dag
til at indføre en afgift på finansielle transaktioner på EU-plan som del af en betænkning
om innovativ finansiering, som Parlamentets medlemmer har vedtaget. De Grønne har
længe opfordret til indførelse af en afgift på finansielle transaktioner og glædede sig over
afstemningen, hvor Philippe Lamberts fra De Grønne kom med følgende kommentar:
"Parlamentet har presset på for at få indført en afgift på finansielle transaktioner på EU-plan.
Selv om det endelige mål bør være en indførelse af en sådan afgift på globalt plan, er der
klare fordel for EU ved at gå videre alene. Parlamentets medlemmer har i dag indtrængende
henstillet til Kommissionen om at gøre noget ved det. De Grønne har længe været
forkæmpere for indførelse af en afgift på finansielle transaktioner både som et middel til
at dæmme op for skadelig spekulation og som en ny offentlig indtægtskilde. Ud over at
være en betydelig potentiel indtægtskilde i en tid, hvor de nationale statskasser er under
pres, er en afgift på finansielle transaktioner også rimelig. En sådan afgift vil ligeledes helt
klart tage fat på de systemiske risici i forbindelse med højfrekvenshandel, da den vil
modvirke risikofyldte transaktioner af spekulativ karakter. Det er på tide, at Kommissionen
og medlemsstaterne holder op med at nøle".

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Den nylige økonomiske krise har afsløret svaghederne
ved systemet til regulering af og tilsyn med det globale finansmarked.

Det voldsomme omfang af transaktioner har alt for ofte oversteget den virkelige verdens
behov og således givet anledning til spekulation, hvilket med tiden har gjort den pågældende
kapital umådelig ustabil og medført risiko for insolvens. Skatteyderne har som de første
måttet bære byrden også i form af stigende arbejdsløshed, faldende indkomst, begrænsning
af adgangen til sociale ydelser og stigende ulighed.

For at undgå sådanne kriser fremover er det nødvendigt at EU nu støtter reelle ændringer
på det regulerings- og tilsynsmæssige område og skaber et sundere og stærkere finansielt
klima. En afgift på finansielle transaktioner har vigtige fordele, især nu hvor vi står med
eftervirkninger af en krise som den aktuelle, hvor der er behov for en stabilisering af
markederne, for at skabe incitamenter til langsigtet investering og sikre revisionsspor ved
hver enkelt transaktion.

Der skal dæmmes op for spekulation, ydes støtte til langsigtet investering og på lang sigt
skabes øget vækst under EU 2020-strategien. Det er vigtigt at gennemføre alt dette ved
ligeledes at indføre et lignende finansielt system uden for EU, således at der ikke skabes
konkurrencemæssige ulemper for os selv.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    skriftlig. – (ET) Dagens afstemning viste støtte til
betænkningen om innovativ finansiering på globalt og europæisk plan. Den eneste del,
man ikke støttede, var forslaget, hvori Kommissionen blev opfordret til at undersøge
gennemførligheden af den europæiske CO2-afgift, der i stil med merværdiafgiften skal
pålægges hvert eneste produkt på det indre marked. Jeg noterer med glæde, at man støttede
hovedpunkterne, som opfordrer Kommissionen til at undersøge gennemførligheden af
forskellige nye afgifter og de deraf følgende konsekvenser. Det handler om bankafgifter,
afgifter på finansielle aktiviteter og afgifter på finansielle transaktioner, som hver især har
deres eget økonomiske mål og forskelligt potentiale for at generere indtægter, så derfor er
det vigtigt, at der udføres en dybdegående analyse, før der pålægges yderligere afgifter.

Man støttede den idé, som er under behandling, og som handler om, at en afgift på finansielle
transaktioner, hvis den indføres, bør gennemføres så bredt som muligt. Samtidig bad
parlamentsmedlemmerne, heriblandt undertegnede, om at få klarlagt, hvem der i sidste
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instans skal betale denne afgift, da afgiftsbyrden som regel rammer forbrugeren, der i dette
tilfælde ville være detailinvestorer og enkeltpersoner.

Edward Scicluna (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg støttede fru Podimatas betænkning, der
indeholder en række gode idéer vedrørende en global afgift på finansielle transaktioner.
Sandheden er, at en stor del af den finansielle sektor, især investeringsbanker, stadig mangler
at gennemføre reformer i forbindelse med de svagheder, der blev åbenlyse under
finanskrisen. Selv direktøren for Bank of England, Mervyn King, indrømmede i sidste uge,
at omkostningerne i forbindelse med spareforanstaltningerne i Storbritannien og overalt
i Europa blev båret af "mennesker, som var helt og aldeles uskyldige", medens den finansielle
sektor var vendt tilbage til en "business as usual"-mentalitet.

Det er rimeligt at forlange, at den private sektor betaler for sin del af konsekvenserne af
finanskrisen og sørger for fremtidige økonomiske redningsforanstaltninger, eftersom der
stadig findes mange banker, der er "for store til at gå under". Det er nu op til Den
Internationale Valutafond og Kommissionen at vurdere de positive og negative aspekter
ved en afgift på finansielle transaktioner.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Under dagens afstemning om fru Podimatas
betænkning blev der stemt om et særskilt ændringsforslag, som opfordrede Kommissionen
til at fremsætte forslag om en afgift på finansielle transaktioner på EU-plan i mangel af
initiativer på G20-plan.

Jeg stemte for ændringsforslaget på grund af gruppesolidaritet, og fordi et klart udtryk for
støtte fra EU's side til en afgift på finansielle transaktioner efter min mening vil kunne sætte
skub i drøftelserne i G20.

Jeg er imidlertid ganske klar over, at indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner på
EU-plan, hvis den ikke også gennemføres på globalt plan, vil indebære en potentiel risiko
for Det Forenede Kongeriges konkurrenceposition som finanscentrum, hvilket uden tvivl
vil få indvirkning på borgere i det sydøstlige England. Jeg er meget på vagt over for en afgift
udelukkende i EU på finansielle transaktioner, og efter min mening skal et forslag i den
retning gennemgå en omfattende konsekvensanalyse for at sikre, at de positive indvirkninger
overstiger ulemperne for mine vælgere. Indtil resultaterne af en sådan konsekvensanalyse
foreligger, vil jeg blankt afvise ethvert forslag om en fælles afgift på 0,05 % på finansielle
transaktioner som værende tilfældigt og ugennemtænkt.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    skriftlig. – (DA) Jeg stemte imod betænkningen,
da den ikke garanterer, at en skat på finansielle transaktioner vil blive brugt til det, som en
rigtig tobinskat skal bruges til: nemlig ulandene og investeringer i klimaet. Betænkningen
er uklar om, hvorvidt beskatningen tilfalder EU's budgetter, hvilket åbner op for flere
problemer. For det første er jeg grundlæggende imod at forøge EU's egne indtægter. For
det andet forspildes chancen for en rigtig tobinskat, hvis EU får råderet over skatten, jf.
Kommissionens forslag om at skatten skal finansiere EU-projekter og huller i EU-budgettet.
Min stemme skal ikke opfattes som en modstand mod skat på finansielle transaktioner i
EU. Jeg støtter fuldt ud en rigtig tobinskat. Jeg støtter ligeledes betænkningens positive
elementer såsom bekæmpelse af skattesvig, princippet om at forureneren betaler og
opfordringen til energieffektivitet.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) I dag har jeg endnu en gang stemt for indførelse
af en afgift på finansielle transaktioner og samtidig erklæret mig enig i, at EU, hvis det ikke
lykkes at gennemføre en sådan afgift på globalt plan, alligevel bør tage det første skridt. Vi
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bør få det bedste ud af denne situation og begrænse grådigheden i bank- og finanssektoren.
Når alt kommer til alt, kræver en global krise globale løsninger, og Europa kan i den
forbindelse, som det største finansielle marked, spille en pionerrolle. En afgift på finansielle
transaktioner kan skaffe medlemsstaterne tilstrækkelige indtægter til at bringe orden i deres
budgetter og holde økonomierne i gang.

Da indtægtspotentialet for en afgift på 0,05 % på finansielle transaktioner beløber sig til
næsten 200 mia. EUR i EU og 650 mia. USD globalt, vil denne afgift ligeledes udgøre en
vigtig del af løsningen, når det handler om at finde nye bæredygtige indtægtskilder. En
afgift på finansielle transaktioner vil kunne begrænse spekulation og stabilisere markederne,
skabe incitamenter for langfristede investeringer, og fordi hver transaktion får et
revisionsspor, vil den øge gennemsigtigheden og sørge for, at de finansielle aktører må sig
deres del af omkostningerne ved krisen. Der opfordres desuden i betænkningen til, at
mulighederne for at udstede euroobligationer og pålægge en C02-afgift undersøges
nærmere.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) I modsætning til mine skotske konservative
og liberale kolleger har jeg støttet denne betænkning, som omhandler en række mulige
finansieringskilder, heriblandt en afgift på finansielle transaktioner. Desuden opfordres
der til en debat om anvendelsen af de indtægter, der vil komme fra denne afgift.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg støttede på det kraftigste indførelse af en afgift
på finansielle transaktioner på globalt plan ved afstemningen om betænkningen om
innovativ finansiering på globalt og europæisk plan. Imidlertid bør muligheden for at
indføre en sådan afgift udelukkende på europæisk plan først analyseres i en
gennemførlighedsundersøgelse, der skal foretages af Kommissionen. Det bør helt sikkert
klarlægges, om denne afgift kan gennemføres på europæisk plan uden negative følger for
Europas konkurrenceevne på verdensplan.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) Den økonomiske og finansielle krise har afsløret
alvorlige svagheder ved de forskrifts- og tilsynsmæssige rammer for det globale finansielle
system. Vi er nødt til at reagere på krisen gennem nye instrumenter, der kan bremse
spekulation, sikre, at den finansielle sektor atter kommer til at spille en rolle, sikre en
retfærdig fordeling af byrden og skaffe nye supplerende ressourcer, som vil gøre det muligt
at tage de globale udfordringer op såsom klimaændringer, udviklingsmål og intelligent,
bæredygtig, inklusiv vækst inden for rammerne af Europa 2020-strategien. Denne
initiativbetænkning er resultatet af et ønske om at finde nye innovative finansieringskilder.
Skatte- og afgiftsinstrumenter baseret på indtægt anses ikke for at være tilstrækkelige. I
betænkningen undersøges yderligere muligheder for innovativ finansiering, nemlig
beskatning af den finansielle sektor, euroobligationer og beskatning af energisektoren.
Efter min mening er det vigtigt med nytænkning, når det drejer sig om at finde alternative
finansieringsmåder, der er på højde med udfordringerne i dag og i overensstemmelse med
den moderne verden, men det må tilrådes først at undersøge de reelle indvirkninger. Det
er vigtigt at øge indtægterne, men det er lige så vigtigt at øge markedets regulerende rolle,
at skabe mekanismer, der styrker dets gennemsigtighed, effektivitet og stabilitet. Derfor
har jeg stemt for dette dokument.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Betænkningen er en fornærmelse mod
og nedgørelse af arbejderklasserne og de nederste befolkningslag, som lider under den
barbariske krig, de er blevet påført af kapitalen og dens politiske repræsentanter. Det
fremgår klart af betænkningen lige fra starten, at der ikke kan være tale om at beskatte
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kapital, idet man "påpeger, at den forhøjelse af de nuværende beskatningsværktøjers
skatteprocenter og en udvidelse af disse værktøjers anvendelsesområde … hverken er
nogen tilstrækkelig eller nogen holdbar løsning". For at narre arbejderne, opfordrer man
imidlertid EU til at vedtage en afgift på 0,01 % på finansielle transaktioner, hvilket påstås
at udgøre en "retfærdig fordeling af byrden" mellem kapitalen og arbejderne, den byrde
der er forårsaget af krisen, og en bestræbelse på at begrænse spekulation med kapital.
Samtidig øges den direkte beskatning på de fattigste nederste befolkningslag, og den
indirekte skat, som bogstavelig talt æder af arbejderklassens og de nederste befolkningslags
indkomster, skydes i vejret. Afgiften på finansielle transaktioner er ikke en afgift på
finanssektoren, det er endnu en indirekte skat. Sammen med denne nye indirekte skat,
foreslås der en hel række af såkaldte innovative finansieringsforanstaltninger eller snarere
nye skatter på de nederste befolkningsgruppers indkomster såsom en "CO2-afgift", et
"solidaritetsbidrag fra flybilletter", endog et "globalt lotteri" til bekæmpelse af sult. Det
græske kommunistiske parti stemte imod denne betænkning og understreger samtidig, at
den eneste rigtige vej ud af den kapitalistiske krise er at gå efter monopolernes fortjenester.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Efter min mening
er fru Podimatas betænkning meget velafbalanceret og vældig grundigt forklaret, og jeg
bifalder de fire finansielle instrumenter, der bliver præsenteret i betænkningen. De fire
foranstaltninger er alle af innovativ karakter, og jeg vil gerne understrege, at dette ikke
udelukkende handler om en afgift på finansielle transaktioner. Vi bør være omhyggelige
med udvælgelsen af hvilke instrumenter, der skal gennemføres. Efter min mening bør vi
udelukke afgift på sektorer – såsom energisektoren – som har en multiplikatoreffekt på
leveomkostningerne. For at kunne nå til den endelige fase i denne sag, bør Kommissionen
derfor foretage en evaluering ved hjælp af en konsekvensvurdering af effektiviteten og de
potentielle resultater af disse instrumenter.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Betænkningen indeholder gode idéer, f.eks. en
afgift på blot 0,05 % på finansielle transaktioner, hvilket vil indbringe 200 mia. EUR til
EU's budget. Vi er endnu ikke i stand til at få gavn af disse penge fra en afgift, som blot vil
gøre det vanskeligere, men ikke umuligt, at spekulere. Det bliver spændende at se, hvad
Rådet agter at gøre med denne initiativbetænkning. Der er dog stadig lang vej.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Borgere i hele EU står over for at skulle betale
en stadigt voksende regning for finanskrisen, men de foranstaltninger, der foreslås i denne
betænkning, har potentiale til at rejse milliarder af euro og løfte en del af byrden fra
familierne i disse finansielt meget udfordrende tider.

En ganske lille afgift på finansielle transaktioner vil kunne anvendes i kampen mod fattigdom
i Det Forenede Kongerige og overalt i verden og modvirke klimaændringerne. Fortalerne
for denne såkaldte Robin Hood-skat, heriblandt parlamentsmedlemmer fra Labour-Partiet,
skal nu videreføre deres succes og fortsat lægge pres på den globale finansielle sektor med
henblik på at udvide denne ordning og oprette en afgift på finansielle transaktioner på
globalt plan.

Dominique Vlasto (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, som er rettet
mod at fremme innovativ finansiering gennem en afgift på finansielle transaktioner og
således øge mulighederne for en genopretning af økonomien og fremme overgangen til
grøn vækst samtidig med at bistanden til udviklingslandene opretholdes. Den økonomiske
krise viste med stor styrke, hvor vigtigt det er at oprette en form for global finansstyring
til at sikre, at vi ikke længere er sårbare over for den rå kapitalismes luner. Dette er, hvad
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det franske formandskab for G20 ønsker, og vi må gøre alt, hvad vi kan, for at nå dette
mål. Finansiel spekulation, som fremmes af mangel på regler og tilsyn, har ødelagt millioner
af arbejdspladser, haft alvorlige indvirkninger på de offentlige finanser og mindsket
levestandarden i betydelig grad for et stort flertal af europæerne. Det er på tide at komme
videre og væk fra denne kortsigtede form for økonomi, hvor penge er det eneste, der gælder,
og uansvarlighed er alle vegne, og som førte os alle ud på afgrundens rand, således at det
finansielle system atter kan komme til at spille sin egentlige rolle, som er at opfylde
realøkonomiens og befolkningens behov. EU bør være forbillede i den henseende, og den
beslutning, vi har vedtaget, sender et kraftigt signal til vores partnere.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for fru Podimatas betænkning
om innovativ finansiering på globalt og europæisk plan. Indtil nu er det kun de europæiske
skatteydere, der har båret størstedelen af byrden som følge af den finansielle og økonomiske
krise i 2007 og efterfølgende år. Dette er den første betænkning, der behandler en række
innovative mekanismer, der har til formål at sikre, at aktørerne på finansmarkederne også
påtager sig nogle af udgifterne. Forslaget om en skat på finansielle transaktioner på globalt
plan skal om muligt hilses velkommen, og en lignende ordning på EU-plan skal seriøst
overvejes som alternativ.

Den store fordel ved denne skat er ikke kun den potentielle indtægt fra en sektor, hvorfra
der hidtil kun er blevet opkrævet lidt eller slet ingen skat, men også den samtidige
regulerende effekt. Det er en kendt sag, at finanssektoren, som ofte er baseret på spekulation,
har mistet forbindelsen til realøkonomien. Ved at beskatte finanssektoren kunne vi igen
skabe incitamenter for investeringer på længere sigt og derved tage højde for
realøkonomiens behov.

Betænkning: Edite Estrela (A7-0032/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, fordi
vigtigheden af at begrænse uligheder på sundhedsområdet er uløseligt forbundet til
begrænsningen af sociale uligheder, som det påpeges i betænkningen. Uligheder på
sundhedsområdet begynder i en ung alder og fortsætter resten af livet, og de gentager sig
i senere generationer. I lyset heraf må medlemsstaterne indføre princippet om "sundhed i
alle politikker". Herudover støtter jeg kraftigt ordførerens henstillinger til forsvar for
behovet om at fremme almen adgang til sundhed, herunder for udokumenterede
indvandrere, og adgang til social beskyttelse for gravide kvinder i overensstemmelse med
lovgivningen i deres egne lande.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Fru Estrelas betænkning gennemgår de uligheder
på sundhedsområdet, der findes i EU, og de foranstaltninger, der skal træffes for at begrænse
dem. Dermed er det en nyttig betænkning, som jeg stemte for, ikke mindst for at bekræfte
ukrænkeligheden af retten til abort og behovet for nem adgang til prævention på et
tidspunkt, hvor disse rettigheder endnu ikke er gennemført i alle EU's medlemsstater.
Marchen for lighed fortsætter.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Der er betydelige uligheder på
sundhedsområdet mellem lande og regioner i EU. På grund af den økonomiske og finansielle
krise har nogle medlemsstater iværksat spareforanstaltninger, der har ført til en reduktion
i bevillingerne til folkesundhed, sygdomsforebyggelse og langtidspleje. Ikke alle EU-borgere
har adgang til sundhedsydelser. Det gælder især i EU's fattigere regioner, hvor patienter
ikke har adgang til sundhedspleje og behandlingsydelser af høj kvalitet. Der er store forskelle
både inden for godtgørelse for medicin og behandling af individuelle komplicerede
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sygdomme såsom Alzheimers sygdom, hvilket forhindrer patienter i nogle medlemsstater
i at få medicin, der kan godtgøres, og den behandling, de har brug for, i deres eget land.
Efter min mening må Kommissionen iværksætte foranstaltninger til at begrænse de forskelle
og den ulige adgang til sundhedspleje af høj kvalitet, som folk oplever i EU, og etablere
mekanismer til at overvåge uligheder på sundhedsområdet. Kommissionen må også
fremlægge et initiativ, der har til formål at tilskynde medlemsstaterne til og støtte deres
udvikling af integrerede nationale eller regionale strategier til at begrænse uligheder på
sundhedsområdet.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Europas borgere lever længere og sundere i dag. På
trods af at de gennemsnitlige sundhedsniveauer i EU er blevet bedre gennem tiden, er der
stadig uligheder på sundhedsområdet mellem medlemsstaterne og i de enkelte
medlemsstater i Europa. Som følge af den aktuelle økonomiske, finansielle og sociale krise
har disse uligheder en tendens til at vokse. Som skyggeordfører for udtalelsen fra Udvalget
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse påpegede jeg behovet for at finde løsninger.
De vil nødvendigvis skulle inddrage alle aktører, EU, de nationale regeringer, regionale og
lokale myndigheder samt aktører i socialøkonomien. De udfordringer, EU står over for
som følge af demografiske ændringer, kræver en konkret plan til bekæmpelse af uligheder
på sundhedsområdet i landdistrikter.

En styrkelse af mekanismen til anerkendelse af kvalifikationer vil fremme cirkulationen af
kompetencer i EU og veluddannede arbejdstageres mobilitet. Kampagner, der fremmer
sund livsstil, og forebyggelses- og screeningprogrammer rettet mod bestemte grupper er
også vigtige i forhold til at reducere uligheder på sundhedsområdet. Af alle disse årsager
støttede jeg betænkningen.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) På et tidspunkt hvor vi stadig kan mærke
alle de sociale virkninger af den økonomiske og finansielle krise i vores respektive
europæiske samfund, var det vigtigt i dag at stemme for fru Estrelas betænkning om at
begrænse ulighederne på sundhedsområdet. Faktisk er betænkningen en påmindelse om,
at uligheder også påvirker sundhedsydelserne, og at det er vigtigt at gøre noget ved de
grundlæggende årsager til de uligheder, så alle borgere i Europa langt om længe kan udnytte
deres grundlæggende sociale rettigheder. Borgere er ikke lige, hverken når det handler om
forventet levetid, fattigdom eller social udstødelse, og de er ikke alle udsat for sundhedsrisici.
Betænkningen nævner også udokumenterede indvandrere, som ofte oplever meget store
vanskeligheder med at få adgang til sundhedsydelser i værtslandene.

Derfor opfordrer vi medlemsstaterne til at sikre bedre adgang til sundhedspleje for alle,
uanset om der er statsborgere eller ej, og til i højere grad at koordinere deres nationale
sundhedspolitikker. Adgang til sundhedspleje af høj kvalitet er en af de mest grundlæggende
rettigheder, og det bør derfor prioriteres højt både i EU og medlemsstaterne, som stadig
har kompetencen på dette område.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) I EU er der betydelige uligheder på sundhedsområdet,
og foranstaltningerne til at tackle disse uligheder er også meget forskellige i de enkelte
medlemsstater. Eftersom jeg mener, at disse forskelle på sundhedsområdet kan have stor
betydning for folk gennem livet, udgør de et problem, der skal tages hånd om med
beslutsomhed og med en innovativ politisk indstilling.

Betænkningen indeholder meget interessante løsninger i forhold til at anerkende borgernes
specifikke ret til sundhed, især ved at fokusere både på at oplære befolkningen og på
sundhedsydelsernes dækning. De sociale konsekvenser af den økonomiske og finansielle
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krise er tydelige. Siden krisen begyndte, er antallet af arbejdsløse vokset med 5 mio., mange
husstande er påvirket af recessionen og er nu i større risiko for fattigdom eller for at havne
i uoverskuelig gæld. Jeg synes, det er afgørende at betragte det som en prioritet at begrænse
disse uligheder på alle niveauer af beslutningsdannelsen. Jeg opfordrer også Kommissionen
til i højere grad at anerkende dem i EU 2020-strategien og at sikre, at målet med at begrænse
ulighederne på sundhedsområdet inddrages fuldt ud i fremtidige initiativer.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
uligheder på sundhedsområdet er et problem, der skal tackles hurtigst muligt. De starter
tidligt i livet og fortsætter ikke kun ind i alderdommen, men også til senere generationer.
Uligheder, der opleves tidligt i livet i forhold til adgang til uddannelse, beskæftigelse og
sundhedspleje, og uligheder, der skyldes køn og kulturel baggrund, kan få kritisk indflydelse
på folks sundhedstilstand gennem hele livet. Desuden har fattigdom og social udstødelse
betydelig indflydelse på sundhedstilstanden. Årsagerne til disse sundhedsmæssige forskelle
kan i mange tilfælde undgås og er uretfærdige. Der må iværksættes specifikke
foranstaltninger for at tackle uligheder på sundhedsområdet, især for de mest sårbare
grupper. Det er afgørende, at begrænsningen af ulighederne på sundhedsområdet prioriteres
højt, og at der foretages effektive konsekvensanalyser på sundhedsområdet.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) Krisen har ramt sundhedsplejen hårdt
i flere af EU's medlemsstater i forhold til både udbud og efterspørgsel. På udbudssiden har
den økonomiske og finansielle krise medført et fald i bevillingerne til offentlig sundhedspleje
og sundhedsydelser, også på lang sigt som følge af budgetnedskæringer og lavere
skatteprovenu. På den anden side er efterspørgslen efter sundhedspleje også vokset på lang
sigt som følge af en kombination af faktorer, der bidrager til en forringelse af befolkningens
generelle sundhedstilstand. Flere medlemsstater har som led i deres genopretningspakker
indført foranstaltninger til at afhjælpe den økonomiske krises konsekvenser for
sundhedsplejen ved at investere i sundhedsplejens infrastruktur, udnytte bevillingerne til
sundhedspleje bedst muligt og restrukturere og omorganisere sundhedssystemet.

Men der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til de foranstaltninger, der
er vedtaget for at bekæmpe ulighederne. Adgang er et nøglespørgsmål i forbindelse med
alle offentlige ydelser. Indsamling og udveksling af beviser på effektive strategier, politikker
og foranstaltninger vil være med til at sikre støtte på det administrative plan og i forskellige
sektorer.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i ordføreren, fru Estrelas, vurdering af,
at der findes enorme uligheder på sundhedsområdet både mellem personer, der lever i
forskellige dele af EU, og mellem de mere og de mindre fordelagtigt stillede
befolkningsgrupper. Disse uligheder har en tendens til at begynde ved fødslen og fortsætte
ind i alderdommen. Gennem livet påvirkes de af adgang til uddannelse, beskæftigelse og
sundhedspleje, og de kan blive forværret af forskelle, der skyldes køn eller race. Det er
afgørende at reducere størrelsen af de eksisterende uligheder, der udgør en fare for EU's
tilsagn med hensyn til solidaritet, social og økonomisk samhørighed, menneskerettigheder
og ligestilling, hvilket er grunden til, at dette er et af de prioriterede initiativer i EU's
sundhedsstrategi for 2008-2013. Men det er vigtigt at anerkende, at sundhedspolitik er
medlemsstaternes ansvar sammen med etablering af systemer, hvorved folk kan få adgang
til sundhedspleje. Betænkningen beskriver flere interessante foranstaltninger, men behandler
ikke deres finansielle konsekvenser. Jeg er også utilfreds med inddragelsen af spørgsmålet
om abort, som er et nationalt, ikke et europæisk kompetenceområde.

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA114



Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Principperne om almenhed, adgang til pleje
af høj kvalitet, rimelighed og solidaritet må blive til virkelighed i EU's sundhedssystemer.
Det er derfor, Parlamentet med stort flertal vedtog Estrela-betænkningen. Der kan stadig
konstateres mange uligheder i de 27 medlemsstaters sundhedssystemer. Medlemmer af
Parlamentet har derfor opfordret til forbedret almen adgang til sundhedspleje til en
overkommelig pris. Grundlæggende pleje må gøres billigere og adgangen til medicin gøres
mere prismæssigt overkommelig. Uligheder mellem forskellige samfunds- og aldersgrupper
må reduceres. Medlemsstaterne må forbedre effektiviteten af deres forbrug på
sundhedsområdet, fokusere på prævention og tilbyde målrettede programmer for de mest
sårbare grupper. Det er, hvad medlemmer af Parlamentet opfordrer Kommissionen og
medlemsstaternes regeringer til for at sikre en sundhedsstandard i Europa, der er værdig
for den europæiske sociale model, som vi ønsker.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg var ivrig efter at støtte fru Estrelas betænkning
om at begrænse ulighederne på sundhedsområdet mellem landene i EU, men også internt
i dem. Det skyldes ganske enkelt, at den indeholder omtale af et meget bredt udvalg af de
vedvarende uligheder på dette område i EU. Disse uligheder, som er uretfærdige, er resultatet
af utallige økonomiske, miljømæssige og livsstilsmæssige faktorer, men også af problemer
med at få adgang til sundhedspleje, det være sig af økonomiske årsager eller på grund af
"dårlig fordeling af medicinske ressourcer" i visse dele af EU. Selv om sundhedspolitik (for
størstedelens vedkommende) fortsat er et nationalt ansvarsområde, har vi medlemmer af
Parlamentet pligt til at tilskynde medlemsstaterne til at fortsætte indsatsen for at reducere
socioøkonomiske uligheder, hvilket også vil reducere ulighederne på sundhedsområdet.

Medlemsstaterne skal sikre, at sårbare grupper (handicappede, ældre, indvandrere… og
kvinder!) faktisk har adgang til deres rimelige andel af sundhedsplejen. Der er også brug
for særlig opmærksomhed på forebyggende sundhedspleje og information i samarbejde
med civilsamfundets organisationer.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) På trods af at betænkningen indeholder bestemmelser,
som jeg anser som yderst relevante for den voksende betydning af sundhedsydelser til
ældre og behovet for at forbedre viden om sygdomme, der især påvirker ældre, indeholder
den generelt ikke meget nyt. Ved at forsøge at behandle alting ender den faktisk med at
blive en "ønskeseddel", hvortil ordføreren under påskud af at "begrænse ulighederne på
sundhedsområdet" har tilføjet så forskellige emner – emner uden nogen forbindelse til lige
adgang til sundhedspleje – som vold i hjemmet, undersøgelse af medicinalbranchen samt
medlemsstaternes politikker i forhold til frivillig afbrydelse af graviditet og adgang til
fertilitetsbehandling for homoseksuelle. Jeg synes ikke, dette er stedet, hvor disse spørgsmål
skal behandles. Vi ved, at adgang til abort og medicinsk støttet forplantning for
homoseksuelle par er kontroversielle emner i medlemsstaterne, og kun medlemsstaterne
kan frit træffe beslutninger om dem. Også af denne årsag kan jeg ikke stemme for
betænkningen.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Sundhed og forventet levetid er nært
knyttet til de sociale forhold. Det er afgørende, at reduktionen i uligheder betragtes som
en grundlæggende prioritet på alle politiske planer som led i strategien om "sundhed i alle
politikker", og at der gennemføres effektive konsekvensanalyser. Der findes uligheder,
hvilket ses af, at den forventede levetid ved fødslen i 2007 varierede 14,2 år mellem EU's
medlemsstater for mænd og 8,3 år for kvinder. Der er behov for at forbedre den almene
adgang til sundhedssystemer og sundhedspleje, der er økonomisk overkommelig for alle.
Det er vigtigt at forbedre adgangen til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt til
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primær og specialiseret sundhedspleje og at reducere ulighederne mellem forskellige sociale
grupper.

Men jeg stemte ikke for betænkningen, fordi jeg ikke er enig i punkt 29, som, og jeg citerer:
"opfordrer EU og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afskaffe
forskelsbehandling af kvinder i forbindelse med adgang til assisteret reproduktionsteknologi
på grundlag af ægteskabelig status, alder og seksuel orientering eller etnisk og kulturel
oprindelse."

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Betænkningen indeholder et sæt retningslinjer,
som vi anser for at være gyldige og retfærdige. Men vi er nødt til at anføre nogle
bemærkninger.

De såkaldte sparepolitikker, der i natur og indhold er dybt antisociale, og som blandt deres
konsekvenser, der er yderst skadelige ud fra en økonomisk og socialt synsvinkel, medfører
nedskæringer i offentlige investeringer og i statens sociale funktioner – specifikt med
hensyn til sundhed – forværrer også ulighederne på sundhedsområdet.

Når udgifterne til at opnå adgang til de offentlige sundhedsydelser stiger, når medicinpriserne
stiger på grund af nedskæringer i statsstøtten, selv for kroniske sygdomme, og når støtten
til transport af patienter til behandling og aftaler om sundhedspleje fjernes i områder uden
offentlig transport, alt sammen med henvisning til behovet for at reducere
budgetunderskuddet, vil ulighederne på sundhedsområdet vokse, som det sker i øjeblikket
i Portugal. Konsekvenserne heraf er, at folk med lavere indkomster får sværere og sværere
ved at få adgang til sundhedspleje.

I stedet for blot ord er der behov for reelle forandringer i indholdet af politikker. Neoliberale
politikker må afskaffes, og reelt lige muligheder skal garanteres, ikke mindst i forhold til
adgang til sundhedspleje.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning tackler en række vigtige
spørgsmål, men den når ikke ind til kernen af de problemer, der i øjeblikket forårsages af
sparepolitikker og antisociale politikker, som forøger ulighederne på sundhedsområdet.

Derfor er ord alene ikke nok! Neoliberale politikker må afskaffes og forebyggelse og offentlig
sundhed prioriteres højt for at garantere reelt lige muligheder for adgang til sundhedspleje.

Stabilitetspagten skal afskaffes for at forhindre, at udgifterne for at benytte de offentlige
sundhedsydelser stiger, at medicinpriserne stiger, selv for kroniske sygdomme, og at støtten
til transport af patienter til behandling og aftaler om sundhedspleje fjernes, selv i områder
uden offentlig transport, med henvisning til behovet for at reducere budgetunderskuddet.

Vi ved, at resultatet af disse politikker er voksende uligheder på sundhedsområdet, som
det sker i Portugal i øjeblikket. Folk med lavere indtægter finder det stadig sværere at få
adgang til sundhedspleje. Derfor er der ikke behov for fine ord, men for et brud med og et
skifte i politikken for at prioritere respekten for menneskerettighederne og den økonomiske
og sociale samhørighed højere.

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Vi er nødt til at erkende, at betænkningen
indeholder en række meget interessante punkter med hensyn til at anerkende retten til
sundhed i egentlig forstand (adgang til pleje, oplæring af befolkningen, ydelsers dækning
osv.).
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Men vi kan ikke lad være med at udtrykke visse forbehold, der skyldes modsigelser i selve
dokumentet, hvilket har udløst en omfattende debat. Lighed skal forstås i en egentlig
forstand og ikke ved at isolere enkeltpersoner (især kvinder) fra deres forhold til deres
partnere, børn og den sociale kontekst, hvori seksualitet og reproduktionsevnen faktisk
udøves. Jeg er også bekymret over erklæringen af "nye rettigheder" såsom "retten til sikker
abort", fordi den udtalelse reducerer eller endda annullerer andres rettigheder (faderens
forventninger eller den ufødtes forventede levetid).

Ligeledes kan vi fremhæve nogle mangler såsom det fuldstændige fravær af omtale af
faguddannede aktører i dokumentet. Det indeholder ingen omtale af deres rolle og ansvar.
De behandles som mekaniske dukker, ikke som fagfolk med egne kompetencer, evner og
frem for alt deres egne personlige samvittigheder.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Denne betænkning indeholder nogle uhyrlige
forslag, f.eks. at "gøre det muligt" for sundhedsfaglige medarbejdere at "erhverve en
interkulturel forståelse baseret på respekt for mangfoldighed", når de behandler patienter,
der er indvandrere. Endvidere foreslås det at eliminere forskelsbehandling med hensyn til
adgang til assisteret reproduktionsteknologi – især forskelsbehandling på grund af alder
eller seksuel orientering – samtidig med at det påstås, at vi må fremme almen adgang til
abort. Det fremherskende tema her er en syntese af dødskulturen og værdier, der vendes
på hovedet. Sluttelig foreslås det at få alle medlemsstater til at etablere, hvad der svarer til
statslig lægehjælp, nemlig adgang til gratis pleje for ulovlige indvandrere.

Lad os huske, at i Frankrig er den form for pleje faktisk tilgængelig for enhver ulovlig
indvandrer uanset lidelse. Den oprindelige intention hermed var at tage sig af nødsituationer
og risikoen for epidemier, og betingelserne for denne adgang er minimale og kan ikke
bekræftes. Dette system, som er uden kontroller og uden grænser, tillader palliativ
behandling, fremmer ulovlig indvandring og tilskynder til medicinsk turisme og alle
tænkelige former for snyd med konstant voksende udgifter til følge. I en tid, hvor vores
hospitaler og lægelige systemer ligger i ruiner, og hvor flere og flere af vores medborgere
må klare sig uden pleje, fordi de ikke har råd til det, er et sådant forslag uhyrligt.

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen om at begrænse
ulighederne på sundhedsområdet, der behandler de forskellige kløfter på sundhedsområdet
i EU-27. Ordføreren fremhæver, at ulighederne mellem borgernes sundhed i EU i mange
tilfælde skyldes forskelle i forhold til muligheder, adgangen til tjenesteydelser og materielle
ressourcer samt social baggrund, indtægt og uddannelse, og at sådanne forskelle er blevet
forværret på grund af finanskrisen. Jeg er enig med forskellige spørgsmål, der tages op i
betænkningen, hvoraf ét er forslaget om, at Kommissionen kan samarbejde med
medlemsstaterne om at fremme god praksis med hensyn til prisfastsættelse og godtgørelse
af medicinudgifter med henblik på at gøre medicin mere økonomisk tilgængelig og reducere
uligheder i forhold til adgang til medicin. Andre forslag er, at EU og medlemsstaterne skal
anerkende mænds vold mod kvinder som et spørgsmål om folkesundhed, og at opfordre
medlemsstaterne til at tilpasse deres sundhedssystemer til behovene hos de dårligst stillede
grupper ved at udvikle systemer til fastsættelse af betalinger til sundhedsprofessionelle,
der sikrer alle patienter adgang til sundhedsydelser. Men jeg er ikke enig i henvisningerne
i betænkningen, der støtter fremme af abort.

Françoise Grossetête (PPE),    skriftlig. – (FR) Det var fuldstændig afgørende, at
betænkningen tog ulighederne på sundhedsområdet på grund af alder i betragtning, som
den nu gør.
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Uligheder på sundhedsområdet på grund af alder medfører begrænset adgang til passende
sundhedspleje og innovative behandlinger. Ældre mennesker bør kunne drage fordel af
medicin, hvis effektivitet og sikkerhed er blevet testet på mennesker af samme alder. Folk
i denne aldersgruppe udelukkes stadig alt for ofte fra kliniske forsøg. Den gennemsnitlige
alder for patienter, der deltager i kliniske forsøg af behandlinger af højt blodtryk er 63,
men 44 % af patienterne er over 70, når de først bliver diagnosticeret med denne lidelse.

EU og medlemsstaterne må uden tøven lægge planer for de sociale og økonomiske
konsekvenser af en aldrende europæisk befolkning og tage denne demografiske forandring
med i betragtning.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Kampen mod uligheder på sundhedsområdet
mellem landene og regionerne i EU – uligheder, der er blevet forværret af den økonomiske
krise – er endelig blevet en prioritet takket være vedtagelsen af fru Estrelas betænkning.
Som ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling stemte
jeg for betænkningen, der har til formål at forbedre adgangen til sundhedspleje for alle,
især de sårbare grupper, og at støtte medicinsk og farmaceutisk forskning. Det argumenteres
i den, at medlemsstater bør standse budgetnedskæringerne i forhold til sundhedspleje.
Desuden tager betænkningen højde for det kønsmæssige aspekt af ulighederne på
sundhedsområdet og forbedrer kvinders adgang til reproduktiv sundhedspleje. Disse
betydelige fremskridt er kun begyndelsen i kampen mod ulighederne på sundhedsområdet
i EU.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, for på trods af
forbedringer er kløften mellem sundhedsresultaterne for dem i toppen og bunden af den
sociale rangstige fortsat stor, og på nogle områder vokser den fortsat. Uligheder, der opleves
tidligt i livet i forhold til adgang til uddannelse, beskæftigelse og sundhedspleje, og uligheder,
der skyldes køn og kulturel baggrund, kan få kritisk indflydelse på folks sundhedstilstand
gennem hele livet. Kombinationen af, at en person er ramt af fattigdom og samtidig på
anden måde er sårbar – er barn, ældre, handicappet eller har minoritetsbaggrund – øger
sundhedsfarerne yderligere, og omvendt kan dårligt helbred føre til fattigdom og/eller
social udstødelse. Forbindelsen mellem sociale determinanter og uligheder på
sundhedsområdet anerkendes i stigende grad. Det betyder, at sociale problemer i vid
udstrækning ses som forbundet med helbredsproblemer, og at de kræver en fælles løsning.
De sociale konsekvenser af den økonomiske og finansielle krise er tydelige. Der er næsten
5 mio. flere arbejdsløse end ved krisens begyndelse. Mange husstande har oplevet et fald i
deres indkomst, et betydeligt antal er mere udsat for fattigdom og stor gældsætning, og
nogle har mistet deres hjem. Arbejdstagere på kortvarige kontrakter var blandt de første
til at blive ramt af konjunkturnedgangen. Indvandrere og unge og ældre arbejdstagere,
som er mest i fare for at befinde sig i udsatte positioner, blev i særlig høj grad ramt, men
også grupper af arbejdstagere, som indtil da havde været relativt godt beskyttede, blev
arbejdsløse. Der er behov for en innovativ politisk indstilling for at rette op på ulighederne
på sundhedsområdet, navnlig for personer i de lavere socioøkonomiske lag.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    skriftlig. – (FI) Indtil nu er spørgsmålet om at begrænse
ulighederne på sundhedsområdet ikke blevet skænket tilstrækkelig opmærksomhed. Det
er et problem, der må løses. Der er forskellige årsager til ulighederne på sundhedsområdet
mellem befolkningsgrupper. De har f.eks. forbindelse til leveforhold, almen og faglig
uddannelse, beskæftigelse, sygdomsforebyggelse og ydelser, der fremmer sundhed. Det er
godt, at folk er begyndt at få større forståelse for forbindelsen mellem særlige problemer
og helbredsproblemer. Disse problemer må angribes over en bred front.
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Det er muligt at gøre noget ved faktorer, der fører til uligheder på sundhedsområdet, ved
hjælp af sociopolitiske initiativer. F.eks. kan man gøre noget ved alkoholforbruget ved
hjælp af politikker, der gennemføres på nationalt plan (såsom prispolitikker og beskatning),
ved hjælp af regionalpolitik (ved at forøge kontroller) og ved hjælp af lokale
aktivitetspolitikker (f.eks. ved at udvikle fritidsaktiviteter for unge).

På europæisk plan må vi udveksle oplysninger om god sundhedspraksis mellem
medlemsstaterne. Det er vigtigt, at vi understreger behovet for at begrænse ulighederne på
sundhedsområdet på alle niveauer af beslutningsdannelsen. Der er især behov for
vedvarende samarbejde mellem alle aktører for at begrænse ulighederne på
sundhedsområdet.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi er alle udmærket klar over vigtigheden
af sundhed. Desværre sætter vi ofte ikke ordentlig pris på den, før et af vores
familiemedlemmer eller en ven bliver syg, eller vi selv gør det. Adgang til sundhedspleje
er kun en af mange faktorer, der påvirker borgernes sundhed i et givet land eller område.
Andre faktorer med en lige så stor indflydelse på borgernes sundhed er beskæftigelsesmæssig
status og den deraf følgende materielle situation, adgang til uddannelse, høj alder eller
handicap, tilhørsforhold til en minoritetsgruppe og mange andre. "Social inddeling" og
forældede opdelinger i "klasser" medfører også uforholdsmæssig store sundhedsforskelle
mellem europæere. Vores og EU's prioritet bør være at sikre, at alle indbyggere på vores
kontinent uden undtagelse nyder lige adgang til sundhedspleje og at eliminere sociale
forskelle.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Borgernes sundhed og velfærd er et prioriteret
område, som Parlamentet må garantere og beskytte. Og ikke nok med det, vi mener, at det
er grundlæggende, at denne ret garanteres i alle europæiske lande.

Socioøkonomiske, kulturelle og strukturelle uligheder skaber ofte et diversificeret scenarie,
hvor ikke alle har lige adgang til sundhedsfaciliteter og lægebehandling. Derfor sker det,
at de mest sårbare grupper, indvandrere, ældre, børn og handicappede, betaler den høje
pris for at blive nægtet retten til sundhed, nogle gange med deres liv. Det bør ikke ske,
hverken på europæisk, nationalt eller regionalt plan. Ofrene for et dårligt sundhedssystem,
som desværre er udbredt, er lige så sagesløse som dem, der ikke har lige adgang til
sundhedsfaciliteter.

Jeg stemte for betænkningen, som står for at eliminere ulighederne mellem medlemsstaterne
med hensyn til standarder for den offentlige sundhed og fremmer sundhedspolitikker, der
er mere effektive og prismæssigt overkommelige for alle, ikke kun for brugerne, men også
for dem, der i deres egenskab af medarbejdere og lægeligt personale derved bliver i stand
til at finde mere egnede arbejdsforhold, hvilket gør det muligt for dem at arbejde effektivt
til fordel for alle.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg vil gerne slå fast, at jeg
stemte imod Estrela-betænkningen om at begrænse ulighederne på sundhedsområdet på
grund af punkt 25, der bl.a. understreger, at EU og medlemsstaterne skal garantere kvinder
ret til sikker abort.

Jeg vil gerne bemærke, at dokumentet tager mange vigtige sundhedsspørgsmål op og
leverer interessant materiale, som vi kan bruge som grundlag for yderligere arbejde, men
jeg kunne ikke stemme for på grund af henvisningen til abort. Jeg har altid understreget,
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at abort ikke må betragtes isoleret fra overbevisninger om konsekvenserne af at blive
seksuelt aktiv, eftersom menneskeliv fortjener mere.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Uligheder på sundhedsområdet udgør et
problem, der skal håndteres på europæisk plan. Årsagerne er ofte forskelle i muligheder,
adgang til ydelser og materielle ressourcer foruden de forskellige beslutninger vedrørende
tilværelsen, folk træffer. Der er brug for en innovativ politisk indstilling for at løse problemet.

De senere års økonomiske og finansielle krise har medført en reduktion i bevillingerne til
sundhedsydelser og langtidspleje som følge af budgetnedskæringer og faldende
skatteprovenu, samtidig med at behovet for sundhedsydelser og langtidspleje er vokset.
Utallige medlemsstaters genopretningsplaner indeholder initiativer såsom investeringer i
omstrukturering af sundhedsplejen og ekstra bevillinger til sundhedssystemet.

Men initiativerne til at tackle ulighederne på sundhedsområdet er meget forskellige fra stat
til stat. Indsamling og deling af data om strategier, politikker og effektive interventioner
vil være med til at sikre støtte fra regeringer.

Det er afgørende, at det prioriteres højt at reducere ulighederne på sundhedsområdet ved
at benytte en tilgang, der bygger på princippet om "sundhed i alle politikker", og sørge for
effektive konsekvensanalyser, der tager højde for de opnåede resultater med hensyn til
lighed på sundhedsområdet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning og hilser med
tilfredshed dens fokus på ulighed på sundhedsområdet i de lavere socioøkonomiske lag.
Jeg hilser med tilfredshed opmærksomheden på vigtigheden af bolig og beskæftigelse som
faktorer for helbredet. Jeg er også enig med, at betænkningen henleder opmærksomheden
på den større risiko for overvægt, rygning og alkoholindtagelse i de lavere socioøkonomiske
lag.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Jeg vil gerne gratulere ordføreren for et
fremragende stykke arbejde og takke hende for at acceptere mine ændringsforslag.
Spørgsmålet om lige adgang til sundhed er en af søjlerne i vores fælles politik, både nu og
især i fremtiden. Økonomiernes ulige præstationer og den aktuelle krise bør ikke medføre
begrænsninger i forhold til at sikre lige muligheder for sundhedsydelser til EU-borgere
uanset forskellene mellem sundhedssystemerne. Efter min mening er det meget væsentligt,
at teksten lægger vægt på større patientopmærksomhed og god juridisk rådgivning for
indvandrere og andre, herunder ulovlige indvandrere. Grundprincippet må være, at
individuelle borgeres helbred sikres gennem territorial og finansiel tilgængelighed og ikke
kun til medicin. Det er en vigtig faktor for fremskridt, at almen og faglig uddannelse for
sundhedspersonale koordineres, og det samme gælder etablering af minimumsstandarder
for kvalitet og sikkerhed i plejen. Ordføreren lægger med rette vægt på forebyggelse af
både rygning og overvægt og andre forhold, der påvirker længden af det aktive liv. Jeg
støtter den indtrængende opfordring til Kommissionen om at tilskynde medlemsstaterne
til at yde og finansiere behandling til patienter med sygdomme som Alzheimers sygdom,
diabetes og multipel sclerose. Behandling af disse lidelser er ikke finansieret i visse
medlemsstater. Disse sygdomme rammer både ældre og særlig unge mennesker og fører
til social udstødelse.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning fremhæver ulighederne
på sundhedsområdet for EU's borgere, mænd og kvinder, unge og gamle, som er knyttet
til en meget lang række faktorer, herunder økonomiske og sociale forhold, den almene og
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faglige uddannelsessituation samt leveforholdene. Den understreger vigtigheden af at
bevare og forbedre universaliteten og adgang for alle til sundhedspleje af høj kvalitet,
herunder for udokumenterede indvandrere og andre sårbare grupper. Den henleder
opmærksomheden på, at den økonomiske og finansielle krise sammen med de besparelser,
medlemsstaterne har indført, har haft alvorlig indflydelse på sundhedssektoren, hvilket vil
gøre ulighederne endnu mere tydelige. Betænkningen opfordrer Kommissionen og
medlemsstaterne til at udvikle et sæt fælles indikatorer til at overvåge ulighederne på
sundhedsområdet med og til at fortsætte med strategien om "sundhed i alle politikker".
Den understreger også vigtigheden af forebyggelse og lokalpleje-tilgangen. I lyset heraf og
for at støtte betænkningens forslag stemte jeg for.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Det er et grundlæggende princip for
den offentlige tryghed at sikre adgang til pleje for alle, både borgere og ikkeborgere. Den
bedste måde at beskytte enkeltpersoners sundhed på er ved samlet at beskytte alles sundhed.
Jeg hilser med tilfredshed denne betænkning, som indeholder dette argument om, at
offentlig sundhed er uundværlig for almenvellet.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Den foreliggende betænkning behandler nogle vigtige
spørgsmål, primært med hensyn til at forsvare lige sundhedspleje for alle, en situation,
som desværre endnu ikke eksisterer i EU, især blandt dårligere stillede grupper såsom børn,
ældre og i nogle tilfælde kvinder. Men efter min mening indeholder betænkningen også
en række andre emner, der ikke har noget med sundhed at gøre. Det, der slår mig mest, er
den anlagte tilgang i forhold til medlemsstaternes politikker med hensyn til frivillig
afbrydelse af graviditet og adgang til fertilitetsbehandling for homoseksuelle, hvilket efter
min mening bør respektere subsidiaritetsprincippet og håndteres på en mindre fordækt
måde. Derfor stemte jeg imod betænkningen.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte for Estrela-betænkningen om at
begrænse ulighederne på sundhedsområdet i EU.

Adgang til sundhedsydelser for alle borgere, uanset om de er fra EU eller er indvandrere
med eller uden papirer, er en grundlæggende menneskerettighed. Det er præcis de
mennesker, der er i størst fare for udstødelse, der må have garanti for denne grundlæggende
rettighed. Derfor stemte jeg for betænkningen.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Uligheder, der opleves tidligt i livet i forhold
til adgang til uddannelse, beskæftigelse og sundhedspleje, og uligheder, der skyldes køn
og kulturel baggrund, vil få kritisk indflydelse på folks sundhedstilstand gennem hele livet.
Der bør kastes lys på, at ingen ønsker at tage dette problem alvorligt. Derfor kommer fru
Estrelas betænkning på det helt rigtige tidspunkt. Når vi kan sikre lige lægebehandling til
alle befolkningslag, vil samfundet blive mere effektivt i både økonomisk, finansiel og
politisk forstand. Jeg stemte for betænkningen.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Den offentlige sundhed er fortsat vores største
aktiv og bør betragtes som en topprioritet af regeringerne. Men der er stadig betydelige
forskelle mellem EU's medlemsstater med hensyn til befolkningens helbred. Effekterne er
særlig tydelige, når man betragter de forskellige forventede levetider, der kan variere med
5,6 år for mænd og med så meget som 6,6 år for kvinder blandt EU's 27 medlemsstater.
Årsagerne hertil skal til dels findes i dårlige uddannelsesniveauer og høje niveauer for
fattigdom og arbejdsløshed. Derfor er det heller ikke nogen overraskelse, at bølgen af
afskedigelser, der fulgte den økonomiske krise, ikke har haft nogen positiv effekt på den
offentlige sundhed. Hvis man mister sin indtægt, vil det trods alt medføre betydelig dårligere
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adgang til lægehjælp i mange lande. Jeg har ikke stemt for betænkningen, fordi den ikke
indeholder tilstrækkelig mange konkrete detaljer om strategier til at håndtere problemet.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Forsøg på at begrænse ulighederne på
sundhedsområdet i EU skal bestemt hilses velkommen af hensyn til støt social og økonomisk
udvikling, og derfor stemte jeg for fru Estrelas betænkning. Forslag til forbedring af
sundhedsplejen i Europa gennem sundhedsuddannelse, adgang til behandling, kendskab
til data og brug af mekanismer til at måle, overvåge, evaluere og udbrede information udgør
et vigtigt bidrag til udviklingen af politikker, der effektivt kan begrænse ulighederne på
sundhedsområdet. I forbindelse med disse tiltag mener jeg ikke desto mindre, at det er lige
så vigtigt at respektere subsidiaritetsprincippet og visse nationale træk og karakteristika,
som jeg synes, skal forsvares og beskyttes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning om at begrænse
ulighederne på sundhedsområdet i EU udstikker forskellige foranstaltninger, som jeg anser
for at være nyttige og vigtige. Ikke desto mindre undlod jeg at stemme ved den sidste
afstemning, idet jeg ikke var enig i, at EU og medlemsstaterne skal garantere kvinder
fuldstændig fri adgang til abort. Der skal altid investeres på niveauet med familieplanlægning
og prævention, og abort skal være en sidste udvej i ekstraordinære situationer. Jeg mener
heller ikke, at der skal være fri adgang til assisteret reproduktionsteknologi, som bør
underkastes subsidiaritetsprincippet og aldrig bruges som et instrument til at eliminere
forskelsbehandling af kvinder på grund af deres ægteskabelige status, alder, seksuelle
orientering eller etniske eller kulturelle baggrund.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Forskellene i forventet levetid i EU varierer fra
stat til stat og er på 14,2 år for mænd og 8,3 år for kvinder (11,86 for mænd og 7,38 for
kvinder i Rumænien). Selv inden for et enkelt land har grupper med forskellige
uddannelsesniveauer eller sociale niveauer forskellige sundhedsudsigter. Voksende
arbejdsløshed og spareforanstaltninger kunne forværre de uligheder på sundhedsområdet,
der allerede findes i EU. Jeg stemte for beslutningen om at opfordre til forbedret overvågning
og forebyggelse af sygdomme og til, at opmærksomheden skal koncentreres om de sårbare
grupper.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Eftersom udkastet til betænkning
allerede har behandlet de fleste relevante spørgsmål, var der ikke brug for mange
ændringsforslag. Mens vi, De Grønne, var medunderskrivere af en række ændringsforslag
sammen med ordføreren og skytteordførerne, var vi de eneste, der forsøgte at indføre kritik
af den nuværende model med udvikling af medicin baseret på patenter, hvilket fører til
højere priser for medicinsk innovation og manglende adgang til vigtig medicin til
overkommelige priser. Vi opfordrede til nye modeller for medicinsk innovation og til at
tackle den manglende adgang til vigtig medicin til overkommelige priser. Vi opfordrede
til nye modeller for lægevidenskabelig forskning (præmieordninger for innovation,
rimelighed i bevillingsproceduren, patentpuljer, offentlig-private partnerskaber og sociale
betingelser ved afsættelse af EU-forskningsmidler), men disse ændringsforslag blev ikke
vedtaget.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Eurostattallene for 2010 viser tydeligt, at der fortsat
er store uligheder mellem de 27 medlemsstater med hensyn til kvaliteten af sundhedsplejen.

Der er stadig for stor forskel på parametre såsom forventet levetid i de forskellige
medlemsstater fra region til region, hvilket viser, at kvalitetsstandarderne for sundhedspleje
stadig er for uensartede i EU. Adgang til primær og sekundær uddannelse, et stabilt og
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tilfredsstillende job, køn, kulturel baggrund og adgang til sundhedspleje af høj kvalitet er
de faktorer, der bidrager mest til at fremme livskvaliteten for borgere.

Derfor burde betænkningen prioritere de svagestes rettigheder, især kvinder og deres
specifikke behov.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Selv om vi er enige i betænkningens grundprincip
om, at det gennemsnitlige sundhedsniveau i EU fortsat er blevet bedre trods betydelige
forskelle i sundhedsplejen som følge af de forskellige systemer i medlemsstaterne, er den
mangelfuld med hensyn til indvandreres rettigheder. De henregnes blandt de mest sårbare
grupper såsom handicappede, ældre og børn, uden hensyntagen til at mange indvandrere
er ulovlige og derfor er kommet uretmæssigt til Europa.

Derfor kan vi ikke se på indvandrere på samme måde som handicappede, som er en sårbar
gruppe, der har brug for særlige pleje og hjælp baseret på deres behov. I betænkningen
opdeles samfundet i klasser – rig, fattig, etniske minoriteter, mænd, kvinder og børn – ud
fra forældet metodologi, i stedet for at man taler om borgere med rettigheder, og det påstås,
at de formodede uligheder på sundhedsområdet måles gennem relevant lovgivning.

De vedtagne ændringsforslag gjorde faktisk teksten værre ved at inddrage forskellige emner
som klimaforandringer, vold mod kvinder, assisteret reproduktion og lige adgang til
sundhedspleje for ulovlige indvandrere.

Christel Schaldemose (S&D),    skriftlig. – (DA) På vegne af de fire danske socialdemokrater
i Europa-Parlamentet (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen og Ole
Christensen). Vi har stemt for betænkningen om begrænsninger af uligheder på
sundhedsområdet i EU. Betænkningen rummer mange vigtige forslag til begrænsning af
ulighed i sundheden. I betænkningen er der dog et forslag om, at udokumenterede
indvandrere skal have ret til og sikres adgang til sundhedsydelser i medlemsstaterne. Det
synspunkt deler vi ikke. Vi mener dog, at det er en menneskeret at få akut behandling uanset
ens status i samfundet.

Peter Skinner (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for betænkningen for at støtte
ordførerens tilgang. Hun har udstukket principper, der burde betyde noget i forhold til
kvinders helbred. Mange kvinder i det europæiske samfund har ikke grundlæggende
rettigheder til sundhedsprogrammer og adgang til faciliteter på grund af deres sociale og
økonomiske position i samfundet, især etniske minoriteter og indvandrerkvinder, som
måske er udokumenterede. Mens det er vigtigt at dæmme op for "sundhedsturisme", som
det uheldigvis kaldes, er det også afgørende at huske vores tilsagn til grundlæggende
menneskerettigheder.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der behandler
forskellige uligheder på sundhedsområdet i medlemsstaterne og tilskynder dem til fortsat
at prioritere sundhedspleje højt under finanskrisen og genopretningen. Det er afgørende,
at disse uligheder ikke vokser som følge af regeringernes indsats for at spare penge.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om at begrænse
ulighederne på sundhedsområdet i EU, fordi jeg mener, at der i øjeblikket er store skævheder
mellem medlemsstaterne med hensyn til sundhed. Alle EU's medlemsstater må f.eks. sikre,
at kvinder har nem adgang til prævention og ret til abort.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod denne betænkning, fordi jeg mener,
at den undlod at behandle uligheder på sundhedsområdet og i stedet anlagde en helt anden
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tilgang. Selv om der er mange dele af betænkningen, som jeg ikke er enig med, vil jeg gerne
fokusere på de rettigheder, der gives til "udokumenterede" eller "irregulære" indvandrere,
som de omtales i betænkningen, hvilket dybest set er en måde at kalde ulovlige indvandrere
noget andet på. I betænkningen gives der udtryk for støtte til tanken om at give mange
borgerlige og sundhedsrelaterede rettigheder til personer, der er rejst ulovligt ind i mange
EU-lande.

Betænkningen vil skabe mange ulemper for medlemsstater, der dagligt må håndtere
spørgsmålet om indvandring, f.eks. Grækenland og Italien. Ikke alene giver den ulovlige
indvandrere ret til at forlange lige adgang til sundhedspleje, men den vil også blive årsag
til, at endnu flere såkaldte "asylansøgere" vil få lyst til at komme til Europa for at drage
fordel af gratis sundhedspleje, hvilket er ikkeeksisterende i mange tredjeverdenslande.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod betænkningen, fordi den igen
fremmer abort ad bagdøren. Mennesker er Guds skaberværk, og vi bør ikke gøre os selv
til dommere i spørgsmål om liv og død. Der er ingen mulighed for kompromis her. Selv
om jeg ikke hører til flertallet, når jeg indtager dette standpunkt, ændrer jeg ikke mening,
og jeg nægter at ofre et eneste liv på grund af aktuelle normer. Jeg traf samme beslutning
med hensyn til præimplantationsdiagnostik.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Fru Estrelas betænkning behandler
spørgsmålet om at begrænse ulighederne på sundhedsområdet i EU. Jeg hilser hendes
arbejde velkommen, for selv om den aktuelle økonomiske og finansielle krise betyder, at
vi er nødt til primært at tage os af økonomiske og lovgivningsmæssige spørgsmål, bør vi
aldrig glemme spørgsmål som sundhed, uddannelse og social sikring. Det vil kun være
muligt at gennemføre Fællesskabets højere mål såsom EU 2020-strategien, hvis vi har
bæredygtige systemer på det omfattende område med social sikring og lige muligheder.
Derfor stemte jeg for betænkningen.

Betænkning: Eva Joly (A7-0027/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter denne betænkning med
ændringsforslagene fra Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet. Vi har pligt til at videregive vores erfaring med økonomisk forvaltning,
så udviklingslande kan etablere deres egne skattesystemer. Det er den eneste måde, hvorpå
man kan skabe et mere retfærdigt og bæredygtigt skattesystem, bekæmpe unddragelse og
som følge heraf fremme et bedre internationalt skattemiljø. Jeg vil også fremhæve
vigtigheden af denne betænkning i forhold til at understrege, at det haster med at afskaffe
skattely, en grundlæggende foranstaltning for at sikre gennemsigtighed, der vil muliggøre
den nødvendige automatiske udveksling af skatteoplysninger.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Mens beskatning kan være en pålidelig og stabil
kilde til finansiering i et progressivt skattesystem med effektiv skatteforvaltning og
gennemsigtig og ansvarlig brug af skatteprovenuet, er mange udviklingslande ude af stand
til at håndhæve en minimumsskattesats til finansiering af deres offentlige serviceydelser.
EU må derfor samarbejde med disse lande for at tilskynde til god forvaltning på
skatteområdet. Derfor stemte jeg for betænkningen, som vil muliggøre oprettelse af et
skattesystem, der er stabilt og mere effektivt, men også mere retfærdigt, hvilket vil reducere
fattigdommen i disse lande. Betænkningen vil også åbne mulighed for at oprette et
gennemsigtigt og retfærdigt internationalt skattemiljø baseret på samarbejde.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Udviklingslande står over for vanskeligheder
med hensyn til at etablere skattesystemer (indførelse, indsamling og forvaltning af skatter).
Bekæmpelse af skattely er en af de primære udfordringer under årtusindudviklingsmålene,
idet de svækker udviklingslandes institutioner og politiske systemer. Offshorecentre og
skattely er med til at muliggøre en årlig illegal kapitalflugt på 1 billion USD, hvilket omtrent
svarer til ti gange det beløb, der ydes i bistand til udviklingslande med henblik på
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling. Jeg er enig i betænkningens forslag om,
at når der bevilges økonomisk bistand, bør donorerne støtte udviklingslandes indsats for
at forbedre skatteforvaltningen og sikre, at bistanden anvendes gennemsigtigt og ansvarligt.

Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Efter aftale med Kommissionen fokuserer denne
betænkning på at styrke synergien mellem skattepolitikker og udviklingspolitikker. For at
opnå dette har Kommissionen faktisk offentliggjort to undersøgelser, og for et år siden
vedtog Parlamentet en beslutning om samme emne. Jeg stemte for betænkningen, fordi
jeg støtter opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene og forvaltning af skattesystemet,
tilsagnet om at støtte udviklingslandes skattesystemer, dialog og internationalt samarbejde
på skatteområdet.

Det er dog på sin plads at påpege de fortsatte mangler i forhold til forvaltning af
toldprovenuer, de aktuelle utilstrækkeligheder i OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) og eroderingen af skatteprovenuer. Jeg mener, at EU bør
gøre mere for at bekæmpe ineffektivitet, herunder skattely, manipulation med handelspriser
og svagheden i den internationale struktur. Tiden er inde til at begrænse manipulation med
handelspriser, "naturressourceforbandelsen" og udvide skattegrundlaget ved at tilskynde
til større koordinering blandt skatteyderne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Den voksende globalisering af
markederne og mobilitet blandt skatteyderne har gjort beskatning til en kompliceret sag
nu om dage. Det er endnu mere indviklet og vanskeligt at rette op på situationen i
udviklingslande på grund af interne faktorer som meget store uformelle sektorer,
landbrugets dominans og den begrænsede brug af nye teknologier. Jeg roser Kommissionens
initiativ til at samarbejde med disse lande for at fremme god forvaltning på skatteområdet
gennem en betænkning, hvori de primære problemer og løsninger identificeres på en måde,
der fremmer synergi mellem skattepolitik og udviklingspolitik, så begge bliver mere
effektive.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Eksistensen af effektive, gennemsigtige og retfærdige
skattesystemer er afgørende for at kunne opnå fremskridt i udviklingslande, fordi de
bidrager til finansiering af deres offentlige aktiver, deres institutioners bæredygtighed,
reduceret afhængighed af hjælp udefra og til opfyldelsen af årtusindudviklingsmålene. I
den sammenhæng mener jeg, at EU på den ene side bør koncentrere sig om at gribe ind
over for skattely og skatteunddragelse (som underminerer de politiske og økonomiske
systemer i udviklingslande ved at tilskynde til økonomisk kriminalitet og ulighed i
omfordelingen af skatteprovenuet) og på den anden at etablere en samarbejds- og
dialogproces med disse landes skattemyndigheder.

Jeg vil også gerne fremhæve vigtigheden af at udvide skattegrundlaget i disse lande. Det
skal bemærkes, at skattesystemerne i udviklingslande er karakteriseret ved at være baseret
på indirekte beskatning (hvor størstedelen af provenuet stammer fra beskatning af varer
og tjenesteydelser), hvilket indskrænker skatteprovenuet og gør systemerne ineffektive.
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Indsatsen må koncentreres om at udvikle direkte beskatning. Lige så vigtigt er behovet for
at fremme sammenhængen mellem EU's udviklingspolitik og handelspolitik.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Udviklingslandes toldindtægter er faldet
som følge af markedsliberaliseringer. Der kan kompenseres for disse fald i indtægter med
bedre forvaltning og et mere retfærdigt og effektivt skattesystem. Derfor bør vi udvikle
bedre teknisk og juridisk støtte i disse lande for at opnå et retfærdigt, progressivt og
gennemsigtigt skattesystem. Vi bør f.eks. afskaffe alle skønsmæssige skattefritagelser og
-begunstigelser for multinationale selskaber og mineselskaber. En anden måde hvorpå vi
kan hjælpe disse lande yderligere, er ved at sætte en stopper for de skattely, der i alvorlig
grad hindrer deres udvikling. Et mere retfærdigt skattesystem og større retssikkerhed vil
tydeligvis tilskynde til udenlandsk private investeringer og dermed med tiden til vækst.
Men alle disse foranstaltninger må ikke føre til et fald i den officielle udviklingsbistand. Vi
bør forblive årvågne på dette punkt, idet medlemsstaterne altid er tilbøjelige til at reducere
den andel af deres BNP, de afsætter til officiel udviklingsbistand.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen af nedenstående
årsager. Den fremhæver behovet for at gøre noget ved skattekonkurrencen og
skatteunddragelse i de sydlige lande, den indeholder en erklæring om, at automatisk
udveksling af information om skattespørgsmål bør indføres universelt, den understreger
vigtigheden af princippet om landebaseret regnskabsaflæggelse for alle multinationale
selskaber, den indeholder argumenter for at bekæmpe skattely i højere grad end OECD's
utilstrækkelige initiativer, og den understreger behovet for at forbedre sammenhængen
mellem EU's udviklingspolitikker.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Grundlaget for denne betænkning er et dokument fra
Kommissionen, hvori forbindelsen mellem opfyldelse af årtusindudviklingsmålene og god
skatteforvaltning anerkendes. Målet med denne betænkning er behovet for at fremme
større synergi mellem skattepolitik og udviklingspolitik, så begge bliver mere effektive. Til
det formål identificeres de vanskeligheder, der eksisterer i udviklingslande med hensyn til
at tilvejebringe skatteprovenuer. I betænkningen foreslås der desuden måder, hvorpå EU
kan forbedre brugen af eksisterende midler og instrumenter. Vigtigheden af at støtte
effektive og bæredygtige skattesystemer understreges. Det skal især ske ved at bekæmpe
svindel og skatteunddragelse for at bidrage til et gennemsigtigt og retfærdigt internationalt
skattemiljø, især ved at hjælpe med at gribe ind over for skattely. Gennem god økonomisk
forvaltning vil disse lande kunne lægge deres afhængig af hjælp udefra bag sig, hvilket vil
bidrage til udviklingen af de offentlige og private sektorer og til økonomisk vækst.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning omhandler beskatning
og udvikling i udviklingslande. For at opfylde de mål, FN har udstukket i 2000 i
årtusindeerklæringen, skal disse lande vide, hvordan man fremmer god forvaltning på
skatteområdet ved at maksimere al hjælp udefra. I 2009 offentliggjorde Kommissionen,
som har en interesse i samarbejde med disse lande, dokumentet "Skat og udvikling –
samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet"
med henblik på at fremme synergi mellem udviklings- og skattepolitik for at gøre dem
mere retfærdige, gennemsigtige og effektive. Samme beslutning blev vedtaget af Parlamentet
i 2010.

EU mener, at mere retfærdige og ensartede skattesystemer vil bidrage til at reducere
fattigdom og opveje en del af det tabte provenu. Derfor støtter jeg betænkningen, som
indeholder en opfordring til at sætte en stopper for skattely – veritable
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"masseødelæggelsesvåben" for udviklingslande – bekæmpe økonomisk kriminalitet, gribe
ind over for skatteunddragelse og unfair konkurrence og udvikling gennem god forvaltning.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Betænkningen indeholder en række spørgsmål,
der er relevante og meget aktuelle, nemlig: – at "sætte kampen mod skattely og korruption
øverst på dagsordenen", – "udviklingslandenes vanskeligheder med at rejse indenlandske
indtægter (…), store inden- og udenlandske foretagender tilbydes mange forskellige former
for fritagelser med henblik på at tiltrække investeringer", – en "skat på finansielle
transaktioner" på internationalt plan, og det "første skridt bør indføres på EU-plan", –
"lavindkomstlande har brug for at kunne forhandle effektivt med multinationale selskaber"
for at "indføre kontrol med kapitalbevægelser" og fuldt ud udøve deres suverænitet. Men
betænkningen indeholder modsigelser, især når der peges på de problemer, der vil opstå
som følge af gennemførelsen af økonomiske partnerskabsaftaler, nemlig med hensyn til
reduktionen i skatteprovenu, men uden at der markeres et klart standpunkt imod sådanne
aftaler.

Der indtages heller ikke et grundlæggende kritisk holdning til Verdensbankens, Den
Internationale Valutafonds og Verdenshandelsorganisationens ansvar for at fremme
politikker, der støtter ødelæggelsen af produktionsinfrastruktur og offentlige serviceydelser,
skaber arbejdsløshed og underminerer landes interne markeder, hvilket yderligere
underminerer deres skatteprovenuer, budgetter, suverænitet og uafhængighed.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Selv om vi anerkender, at samarbejde på
skatteområdet kan være vigtigt, må vi ikke ignorere, at skattepolitik er et vigtigt instrument
i den økonomiske og sociale politik, og at definitionen heraf påvirkes af klare politiske
kriterier og evalueringer.

Derfor er det ikke op til EU at eksportere såkaldt "god forvaltningspraksis på skatteområdet".
Udviklingslandes suverænitet, beslutninger og standpunkter må respekteres fuldt ud med
behørig hensyntagen til deres specifikke situation og forhold.

Desuden begrænser de såkaldte "økonomiske partnerskabsaftaler", som vi har påtvunget
udviklingslande på trods af deres modstand, i betydelig grad udviklingslandenes
skattesystemer ved den væsentlige reduktion i toldprovenuet, som de medfører, ud over
anden alvorlig skade.

Desuden medfører den fortsatte eksistens af skattely hvert år meget store indtægtstab for
udviklingslande.

Derfor må EU ændre sin politik og løse disse modsigelser.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi det
identificerer positive aspekter såsom en klar forståelse af beskatning, hvilket er afgørende
for at skabe grundlag for et ansvarligt og opmærksomt demokratisk system. Et andet aspekt
er, at EU er engageret i princippet om ejerskab af udviklingsstrategier og anerkender
udviklingslandenes eget hovedansvar for at forbedre deres indtjeningssystemer i henhold
til deres egne økonomiske og politiske omstændigheder og valg. Kommissionen har til
hensigt at iværksætte EU's instrumenter for at yde udvidet støtte til at udforme
udviklingslandes skattesystemer og gennemføre principperne om god forvaltningspraksis
på skatteområdet, dvs. ved at gøre en større indsats for effektivt at integrere principperne
om god forvaltningspraksis på skatteområdet i programmeringen, gennemførelsen og
overvågningen af landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter. Kommissionen
støtter landebaseret regnskabsaflæggelse for multinationale selskaber som et instrument
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til at opdage international skatteundgåelse og -unddragelse. Det er også vigtigt at
understrege, at en meddelelse om virksomheders sociale ansvar vil gøre rede for, hvordan
der kan indføres et system med obligatorisk frigivelse af forvaltningsoplysninger i
årsregnskaberne. Kommissionen har til hensigt at optrappe international dialog og
samarbejde på skatteområdet, primært ved at styrke udviklingslandes deltagelse i relevante
internationale fora. Kommissionen insisterer også på behovet for at indgå og gennemføre
aftaler om udveksling af skatteoplysninger, også inden for rammerne af multilaterale
ordninger, ved henvisning til EU's direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing, der
er baseret på automatisk informationsudveksling.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Hensigtsmæssige skattesystemer udgør
grundlaget for bæredygtig økonomisk vækst og monetær stabilitet. Udviklingslande, hvor
sådanne systemer ikke fungerer ordentligt eller overhovedet, står over for alvorlige
økonomiske og politiske problemer.

Internationale juridiske standarder til støtte for velfungerende skattesystemer bør have en
positiv virkning for den økonomiske situation i sådanne lande. Men vi må ikke glemme,
at vi under ingen omstændigheder må påtvinge andre en skattepolitik, eftersom hvert land
må træffe sine egne beslutninger om sit skattesystem under hensyntagen til sine aktuelle
sociale, politiske og økonomiske omstændigheder. Lad os derfor støtte gode skattepolitikker,
men ikke påtvinge dem.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) Indsatsen for at gøre skattesystemer mere
bæredygtige, retfærdige og gennemsigtige er også med til at fremme etableringen af
demokratiske systemer. Som følge af globaliseringen er det blevet vanskeligt at beskatte
internationalt mobil kapital. Udviklingslande må ydes støtte, så de kan opnå tilstrækkelig
politisk spillerum til, at spekulation kan forhindres og finansiel stabilitet sikres. Jeg hilser
med tilfredshed fælles initiativer til bekæmpelse af skattely og metoder, der styrker den
internationale dialog mellem de relevante lande. En ansvarlig tilgang til beskatning vil
nødvendigvis medføre varige positive virkninger for disse landes udvikling.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg hilser med tilfredshed denne betænkning, som
fokuserer på behovet for at styrke kapaciteten til at udøve god forvaltningspraksis på
skatteområdet med henblik på udvikling, og hvori der udtrykkes forståelse for, at der er
behov for et sæt regler til støtte for internationalt samarbejde på skatteområdet,
gennemsigtighed, udvikling af de offentlige og private sektorer og økonomisk vækst; hvori
det fremhæves, at skattetrykket i udviklingslandene (skat/BNP) ligger på mellem 10 og
20 % mod 25-40 % i industrilandene; beklages, at donorerne indtil nu har givet alt for lidt
støtte til skatterelateret assistance; i den forbindelse udtrykkes tilfredshed med
Kommissionens forslag om at øge hjælpen til udviklingslandene i forbindelse med
skattereformer og forbedringer af skattevæsenet via EUF-støtte til AVS-stater, instrumentet
til finansiering af udviklingssamarbejde og naboskabs- og partnerskabsinstrumentet samt
støtte til de nationale kontrolinstanser, parlamenter og ikke-statslige aktører, og bemærkes,
at der bør lægges større vægt på kapacitetsopbygning i udviklingslandene for at hjælpe
dem med at drage effektiv nytte af informationsudveksling og imødegå skatteunddragelse
effektivt via deres egen interne lovgivning.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Kommissionen gør et godt stykke arbejde med
at fremme principperne og kriterierne for udvikling af god forvaltningspraksis på
skatteområdet i samarbejde med udviklingslandene. Kriterier for gennemsigtighed,
udveksling af oplysninger og fair skattekonkurrence er afgørende. Kommissionen tilsigter
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at gennemføre denne proces ved at styrke synergien mellem skatte- og udviklingspolitikker
for at identificere de vanskeligheder, disse lande oplever i forbindelse med at mobilisere
indtægter gennem beskatning. På den anden side overser Kommissionen fortsat flere
spørgsmål, der kræver en hurtig respons. Vi betragter det faktisk som nødvendigt at
bekæmpe skattely med beslutsomhed for at opfylde årtusindudviklingsmålene, men på
ingen måde at begrænse de yderligere foranstaltninger, der er iværksat, primært ved at
være opmærksom på beskatningsaftaler. Til dette formål er det ønskværdigt, at de fleste
internationale organisationer har et specifikt mandat til bekæmpelse af skattely. Sluttelig
er det afgørende at udvide skattegrundlaget ved at overføre tilpasningen af skattereformer
til udvikling af direkte beskatning for at afhjælpe problemer med opkrævning, der skyldes
det regressive momssystem.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Kampen mod offshoreselskaber og
andre former for skatteunddragelse er nødvendig. Hedgefonde har fået næsten fuldstændig
handlefrihed af et flertal i Parlamentet. Hvad er så formålet med de rent deklaratoriske
restriktioner i denne betænkning? De økonomiske partnerskabsaftaler, der er forhandlet
på plads på en uværdig måde ved hjælp af pres, ruinerer AVS-staterne uden at give dem
mulighed for at komme på fode igen på lang sigt. Alt dette indeholder betænkningen ikke
et ord om. Hvad værre er, den indeholder argumenter for, at alle former for nationalisering
eller renationalisering bør afskaffes. Jeg stemmer imod denne betænkning.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er en kendsgerning, at dårlig finansiel
forvaltningspraksis er skadelig for de økonomiske præstationer i medlemsstaterne.
Kommissionen anerkender nu forbindelsen mellem opfyldelse af årtusindudviklingsmålene
og god forvaltningspraksis på skatteområdet. Derfor er det afgørende, at skatteunddragelse
bekæmpes, og at der tages konkrete skridt til at harmonisere disse foranstaltninger i hele
EU, eftersom det er velkendt, at nogle lande er mere effektive end andre til at bekæmpe
svindel og skatteunddragelse.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Vi bør hjælpe udviklingslande med at udvikle
politikker og iværksætte mekanismer til at undgå skatteunddragelse. Dette indebærer større
gennemsigtighed. Vi bør også videregive vores erfaring med økonomisk styring til
individuelle lande for at hjælpe dem med at etablere deres egne skattesystemer. Hvis
korruptionen reduceres og indtægterne forøges i udviklingslande, vil de opnå større stabilitet
og balance. Det vil fjerne spændinger og minimere den økonomiske bistand fra EU til
udviklingslande. Det er en vigtig betænkning, der kommer på det rigtige tidspunkt. Derfor
stemte jeg for.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg mener, at der er akut behov for et effektivt
skattesystem til udviklingslande. Idéerne i denne betænkning er særdeles velegnede til dette
formål. Det gælder især, at når de nye skattesystemer gennemføres med støtte fra EU, bør
man være omhyggelig med at sikre sig, at de økonomiske partnerskabsaftaler mellem EU
og udviklingslandene støtter dette mål og ikke er en hindring for det. EU's investeringspolitik
skal også skabe et erhvervsvenligt miljø for investorer hjemme og i udlandet. Alle de
iværksatte foranstaltninger skulle føre til grundlæggende forbedringer i leveforholdene for
størstedelen af befolkningen, der i øjeblikket er afskåret fra indtægter fra salg af råmaterialer,
og som ofte tvinges til at migrere. Jeg stemte for betænkningen, fordi den anlægger en bred
betragtning af mange af de involverede faktorer.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Der er behov for specifikke foranstaltninger for
at styrke principperne for ansvarlig adfærd på skatteområdet, f.eks. i forhold til
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gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og fair skattekonkurrence. Det er vigtigt, at
synergieffekterne mellem skatte- og udviklingspolitik forbedres. Denne betænkning tager
et skridt i denne retning, og derfor har jeg stemt for.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) I betragtning af at udviklingslande har mistet
betydelige indtægter fra handelsafgifter, er det meget vigtigt at sikre effektivt samarbejde
på både skatte- og udviklingsområdet. Det er vigtigt for ethvert land at etablere et effektivt
skattesystem og politikker til gennemførelse af det, for det er rygraden i deres offentlige
finanser og en måde at tiltrække investeringer på. Derfor må vi give udviklingslandene
plads til at træffe deres egne beslutninger på området. Samarbejdet må baseres på gensidig
hjælp uden at opstille yderligere hindringer eller byrder for nogen af parterne. Jeg støtter
forslaget om, at vi må være med til at sikre kvantitative og kvalitative forbedringer i
udviklingslandenes mobilisering af indtægter. Bistand, der bevilges til udviklingslande, skal
være målrettet og effektiv og kun ydes, hvis det er afgørende, og landene selv skal ikke have
ret til at afgøre, om den er nødvendig.

Jeg mener ikke, at det er tilrådeligt at give EU endnu en byrde og kompensere
udviklingslande for faldet i toldindtægter. Efter min mening skulle vi indføre en skat på
finansielle transaktioner, hvilket ville begrænse spekulation og gøre markedet mere effektivt.
Desuden må vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at denne skat ikke kun indføres i EU, men
også globalt.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for fru Jolys betænkning om samarbejde
med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet, fordi jeg
i overensstemmelse med EU 2020-strategien mener, at det er afgørende at skabe global
forvaltning for at støtte en global dialog og internationalt samarbejde på skatteområdet.
Jeg er enig i det ønske, der udtrykkes i betænkningen, om at forøge synergien mellem
skatte- og udviklingspolitikken ved at udveksle oplysninger i skattesager og gennem
multilaterale mekanismer, der refererer til EU-direktivet om beskatning af indtægter fra
opsparing for at bekæmpe unddragelse og skatteundgåelse. Det specifikke mål med at
samarbejde på skatteområdet med udviklingslande er at forhindre dem i at blive skattely
for multinationale selskaber, hvilket ville medføre en forvrængning af konkurrencen med
negativ effekt for udviklingen af økonomiske processer grundet sammenhængene i det
globale økonomiske system.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om skat
og udvikling – samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis
på skatteområdet, fordi jeg er enig med ordføreren i vigtigheden heraf for udviklingen af
et effektivt skattesystem i udviklingslande. Faktisk er det nødvendigt, at skattesystemet
bliver rygraden i de offentlige finanser i udviklingslande. EU's nye politik for investering i
udviklingslande skal bidrage til etableringen af et miljø, der er mere gunstigt for hjemlige
og udenlandske private investeringer og for etableringen af forudsætningerne for mere
effektiv international hjælp. For at fremme vækst skal EU's investeringspolitik fokusere på
udviklingen af små og mellemstore virksomheder, herunder ydelse af mikrokredit, offentlige
tjenesteydelsers effektivitet, offentlig-private partnerskaber og videnoverførsel.
Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Skat og udvikling – samarbejde med
udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet", der blev
offentliggjort i april 2009, indeholder fingerpeg og metodologier til fremme af
synergieffekter mellem skatte- og udviklingspolitik med henblik på at gøre begge mere
effektive.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen, fordi den
indeholder en tydelig anerkendelse af forbindelsen mellem at opfylde
årtusindudviklingsmålene og forvaltning på skatteområdet. Det anerkendes også, at
beskatning gennem et progressivt skattesystem er afgørende for demokratiet. Det
anerkendes, at offshorecentre og skattely går efter illegal kapitalflugt, hvilket i kombination
med "nulskat"-systemer, der tiltrækker kapital og investeringer, medfører en overførsel af
byrder til arbejdstagere og lavindkomstfamilier ved at reducere kvaliteten og udbuddet af
offentlige serviceydelser i fattige lande og deres evne til at bekæmpe fattigdom. EU kunne
yde en fortrinlig service ved at hjælpe udviklingslandes retslige og korruptionsbekæmpende
instanser i deres indsats for at udvikle progressive skattesystemer.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Parlamentet har i dag fremhævet
vigtigheden af at tackle undermineringen af skatteprovenuer i udviklingslande, primært
ved at gøre mere for at bekæmpe skattely. For at virke troværdig i denne forbindelse må
EU slå hårdt ned på sine egne skattely først og gå ud over OECD's rammer. I betænkningen
opfordres der desuden til vedtagelse af en international konvention på skatteområdet, der
skulle indeholde sanktioner mod både usamarbejdsvillige jurisdiktioner og finansielle
institutioner, der arbejder med skattely. Medlemmer af Parlamentet har også understreget
behovet for at sikre større gennemsigtighed af multinationale selskabers overholdelse af
skattereglerne i udviklingslande, primært udvindingsindustrierne, ved at sikre landebaseret
regnskabsaflæggelse. EU's skattehjælp skulle tilskynde til udvikling af progressive
skatteordninger i udviklingslande, primært ved at sikre en rimelig andel af selskabernes
fortjeneste. God forvaltningspraksis på skatteområdet er afgørende for udviklingen, og EU
bør støtte udviklingslande i denne forbindelse, især i lyset af faldet i handelsafgifter som
følge af den globale liberalisering af handel. Jeg hilser med tilfredshed Parlamentets støtte
til denne betænkning, der indeholder klare forslag til dette formål.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg støtter
tanken om, at større synergi mellem skatte- og udviklingspolitikker kan hjælpe
udviklingslande.

Ifølge de seneste rapporter fra Kommissionen om beskatning og udvikling kan beskatning,
især hvis skattesystemet er hensigtsmæssigt udformet, være en kilde til finansiering af
udviklingspolitikker. Det er ikke tilfældigt, at mange udviklingslande faktisk ikke engang
når det minimumsniveau for indtægter, der er nødvendigt for at finansiere grundlæggende
offentlige tjenesteydelser.

Disse processer må baseres på samarbejde om at styrke skattesystemet og kampen mod
skattely, der fremmer illegal kapitalflugt. Denne proces vil fremme indførelsen af
landebaseret regnskabsaflæggelse til gavn for kampen mod fattigdom.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) En grundlæggende forudsætning for
en effektivt fungerende stat er, at skatteområdet fungerer. Hvis udviklingslande ønsker at
være aktive i den globale økonomi, må de integrere og reformere deres skattesystemer.
Skatter spiller en økonomisk, politisk og social rolle i demokratiske lande. De udgør ikke
kun statens største indtægtskilde, men giver også mulighed for at opfylde sociale mål af
største vigtighed. De finansierer grundlæggende tjenesteydelser såsom sundhedspleje,
uddannelse, social omsorg og pensioner.

Skatteprovenuet i udviklingslande kan på bæredygtig vis finansiere udviklingen af disse
lande og forbedre deres borgeres livskvalitet. Ikke desto mindre er disse indtægter i øjeblikket
ofte utilstrækkelige til at dække omkostningerne til grundlæggende offentlige tjenesteydelser
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og til bekæmpelse af fattigdom. I globaliseringens tidsalder er den kapital, der underkastes
beskatning, mere mobil, og handelsbarrierer afskaffes, hvilket reducerer skatteprovenuet
og udgør en udfordring, ikke kun for de fattigere lande. På trods af de åbenlyse fordele
reducerer den progressive liberalisering af handel toldindtægterne. Det er meget vigtigt, at
udenlandske skatter erstattes af interne. Mens indkomstskat er en af de primære former
for beskatning i rige lande, er bidraget herfra minimalt i udviklingslande. De fleste
mennesker er ansat uformelt i landbruget og har uregelmæssige indtægter, hvilket gør det
vanskeligt at håndhæve indkomstskat på en effektiv måde.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg har støttet denne betænkning, som fokuserer
på vigtigheden af beskatning for at opfylde udviklingspolitikker og indeholder forslag til
måder, hvorpå EU mere effektivt kan udnytte eksisterende midler og instrumenter til dette
formål.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Vedtagelsen af betænkningen om skat og udvikling
– samarbejde med udviklingslandene om fremme af god forvaltningspraksis på
skatteområdet er særlig vigtig for effektiviteten af den udviklingsbistand, der ydes til
udviklingslande af EU's medlemsstater og af Kommissionen. Det er absolut nødvendigt at
sikre respekt for principperne for god forvaltningspraksis på skatteområdet
(gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og fair skattekonkurrence) og at bekæmpe
skattely, der står i vejen for udvikling af de mindst udviklede lande, og det vil blive prioriteret
højt i min embedsperiode.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for dette specifikke beslutningsforslag,
fordi jeg mener, at en reform og opdatering af udviklingslandes skattesystemer er den
vigtigste måde at forhindre illegal kapitalflugt og bekæmpe skatteunddragelse på. Denne
kapital, som ofte ender i skattely, har direkte indflydelse på disse landes økonomier, især
i den nuværende økonomiske krisetid. Ved at forbedre skattesystemerne kan vi udøve
positiv indflydelse på vækst i udviklingslande, indføre en ramme for god økonomisk
forvaltning, fremme gennemsigtighed og opnå borgernes tillid.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for fru Jolys betænkning.
Etableringen af et fuldt funktionsdygtigt skattesystem er grundlaget for ethvert ansvarligt
demokrati. Betænkningen opfordrer til at hjælpe udviklingslande med at etablere sådanne
strukturer for derved at fremme ansvarlighed i disse stater på et bæredygtigt grundlag.
Udviklingsbistand alene vil trods alt ikke være nok til at opfylde årtusindudviklingsmålene.
Betænkningen behandler også kort problemet med såkaldte gribbefonde, som jeg mener,
bør forbydes fuldstændig. Vi kan ikke tillade, at international udviklingsbistand bliver en
fodbold for globale finansielle aktører.

Betænkning: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg støtter Papastamkos-betænkningen og
understreger vigtigheden af henstillingerne i betænkningen, ifølge hvilken
ikke-handelsmæssige hensyn bør inddrages bedre i forhandlingerne i WTO. Behovet for
en vis sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne handelspolitik
er også tydeligt – det er afgørende at sikre lige vilkår for EU's producenter på
verdensmarkedet, hvilket ikke må fremme unfair konkurrence. Hvis dette ikke inddrages
i forhandlingerne, vil europæiske landmænd fortsat opleve unfair konkurrence, lide tab
og udsættes for forskelsbehandling i forhold til konkurrencer uden for EU.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg støtter den afgørende rolle, som
landbruget spiller for beskæftigelsen og for at bevare den europæiske
landbrugsfødevaremodel, som er et strategisk element i den europæiske økonomi. Eftersom
EU er verdens største importør af landbrugsprodukter, må de produktionsmetoder, der
anvendes i tredjelande, som eksporterer til EU, give europæiske forbrugere samme garantier
i forhold til sundhed, fødevaresikkerhed, bæredygtig udvikling og sociale
minimumsstandarder som dem, europæiske producenter er underlagt. Jeg stemte for denne
betænkning, fordi jeg mener, at landbrugs- og fødevarepolitikkerne må opfylde nogle
grundlæggende mål såsom fødevareforsyning og fødevaresikkerhed.

Richard Ashworth (ECR),    skriftlig. – (EN) Delegationen af britiske konservative går
stærkt ind for princippet om frihandel. Frihandel skaber velstand, og frihandel vil bidrage
afgørende til genopretningen af de europæiske økonomier. Vi mener, at der i denne
betænkning lægges for stor vægt på at beskytte EU's landbrugsmarkeder mod konkurrence
udefra og ikke nok vægt på at eksportere produktionsstandarder. EU's landmænd pålægges
at overholde strenge standarder for miljø og dyrevelfærd, hvilket de til dels kompenseres
for gennem subsidier. Men produkter, der importeres til EU fra tredjelande, lever meget
ofte ikke op til samme høje standarder. At lukke EU's grænser for landbrugsprodukter fra
tredjelande er ikke løsningen.

EU bør aktivt arbejde for at eksportere sine høje dyrevelfærds- og miljøstandarder i hele
verden, primært ved hjælp af mere åbne internationale markeder, i stedet for at fokusere
på defensive, protektionistiske løsninger. Derfor stemte delegationen af britiske konservative
imod betænkningen.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Med denne betænkning anmoder Parlamentet
udtrykkeligt Rådet og Kommissionen om i højere grad at tage hensyn til landbrugets
interesser i internationale handelsforhandlinger, især i drøftelser med Sydamerika, en stor
husdyropdrættende og kornproducerende region, der ikke altid lever op til europæiske
kvalitetsstandarder. Det er efter min mening en vigtig betænkning. Derfor stemte jeg for.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) EU's landbrug tilfører den europæiske
økonomi betydelig merværdi og spiller en strategisk rolle for at tackle de økonomiske,
sociale og miljømæssige udfordringer, EU står over for. Derfor må ekstern handelspolitik
og aftaler med udenlandske importører ikke udsætte EU's evne til at opretholde en stærk
og dynamisk sektor for fare. Kommissionen må indtage et klart standpunkt i WTO og
gennemføre specifikke konsekvensanalyser i forbindelse med sine forhandlinger med andre
parter om import af visse produkter til EU's marked. Vi må sikre respekt for princippet
om, at tredjelandes metoder til produktion til eksport til EU må give europæiske forbrugere
samme garantier for sundhed, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtig udvikling og
sociale minimumsstandarder som dem, EU's producenter er underlagt. Det er den eneste
måde til at sikre, at EU's producenter kan konkurrere på lige vilkår med tredjelande, og at
vores landmænds interesser er sikret.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for hr. Papastamkos' betænkning.
International handel spiller en kritisk rolle i EU, især med hensyn til, at europæiske
landmænd stilles i en ugunstig situation af importer fra tredjelande og som følge af den
manglende anvendelse af gensidighedsprincippet, hvilket giver udenlandske landmænd
en urimelig fordel, hvor de ofte ikke er forpligtet til at overholde de samme strenge og
omkostningskrævende bestemmelser, som europæiske landmænd er underlagt for at kunne
drive virksomhed på det indre marked, især ud fra en sanitær og plantesundhedsmæssig
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synsvinkel. Jeg vil fortsætte med at kæmpe for en høj grad af konsekvens i Europa mellem
den fælles landbrugspolitik og EU's eksterne handelspolitik. Denne konsekvens må garantere
den europæiske landbrugsmodel lige vilkår for EU's producenter på verdensmarkedet.

Jan Březina (PPE),    skriftlig. – (CS) Efter min mening er det vigtigt at understrege
forbindelsen mellem EU's landbrugsproduktion og international handel, som afspejles i,
at EU er den største globale importør af landbrugsprodukter og samtidig den største
eksportør af forarbejdede fødevarer. I den sammenhæng er jeg overbevist om, at ved at få
handelen til at flyde så jævnt som muligt kan vi bidrage til at gøre producenterne mere
fleksible og til en reduktion i omkostningerne forbundet med at udveksle varer, og at det
har en gunstig virkning på både producenternes indtjening og på forbrugernes forbrug.
Derfor er jeg uenig i udsagnet i den vedtagne beslutning om, at liberalisering af samhandelen
ikke vil gøre det muligt at eliminere truslen om sult i verden. Det er ikke og kan ikke være
samhandelens rolle. Jeg roser Kommissionen for, at den inden for rammerne af
WTO-forhandlingerne og bilaterale eller biregionale forhandlinger har brugt
foranstaltninger fra de igangværende langsigtede reformer som forslag på landbrugsområdet,
samtidig med at den altid har anerkendt den fælles landbrugspolitiks parametre som en
streg i sandet. I den forbindelse slår den vedtagne beslutning mig desværre som værende
ret ensidet, hvilket underminerer Kommissionens skridt i de hidtidige politiske
handelsforhandlinger. Jeg betragter enhver yderligere fleksibilitet i de kommende
forhandlinger som en klar mulighed og en fordel. I forhold til kritikken af visse skridt, f.eks.
reduktionen i importafgifter på bananer eller reformen af sukkerordningen, vil jeg gerne
tilføje, at de primært var baseret på resultaterne af tvistbilæggelse i WTO, hvilket også
påvirkede parametrene for EU's efterfølgende foranstaltninger.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg er enig i behovet for større
sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og den eksterne handelspolitik for at
beskytte den europæiske landbrugsmodel og derved sikre lige vilkår for EU's producenter
på verdensmarkedet. Opfyldelsen af handelsmæssige og ikkehandelsmæssige hensyn og
den nødvendige konvergens af bestemmelserne er afgørende.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    skriftlig. – (IT) Landbruget repræsenterer en strategisk
sektor for EU. Mens dets påvirkning med hensyn til beskæftigelse og BNP muligvis ikke
svarer til andre sektorers, har det større betydning i forhold til vores respektive regioners
og fødevaretraditioners karakteristika, eftersom det sikrer, at vi er selvforsynende med
mange ingredienser, der er afgørende for vores landbrugsprodukter, det være sig traditionelle
eller ikke. Desuden spiller sektoren en grundlæggende rolle for at sikre og beskytte miljøet
og sikre bæredygtig udvikling i vores regioner. Det er tydeligt, at der må indgås
handelsaftaler, især ved WTO's handelsrunder. Men hvis det skal ske, må EU i højere grad
være opmærksom på at sikre kvaliteten og traditionelle og certificerede produkter, så de
kan opnå international beskyttelse mod svindel på udenlandske markeder, hvor produkter
uretmæssigt angives at stamme fra vores lande. Grundprincippet i den vedtagne betænkning
lader til at pege i den rigtige retning.

Marielle De Sarnez (ALDE),    skriftlig. – (FR) Mishandlingen af det europæiske landbrug
under handelsforhandlinger med tredjelande kan ikke fortsætte. Det er emnet for den
betænkning, vi netop har vedtaget, og som henviser til en række principper og indeholder
en opfordring til, at ikkehandelsmæssige aspekter integreres bedre i forhandlingerne. I den
opfordres europæiske husdyravlere med rette til at respektere bindende miljø- og
sundhedsstandarder for produkthygiejne, selv om nogle af deres konkurrenter markedsfører
produkter i Europa, der ikke altid respekterer disse standarder. Faktisk lider vores landmænd
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for ofte under unfair konkurrence og dermed som følge af konkurrenceforvridning, når
nogle tredjelande er involveret. Kommissionen må tage Parlamentets og landmænds
advarsler i betragtning, især i forbindelse med forhandlingerne med Mercosur, som risikerer
at udsætte den europæiske husdyravl og producenter af frugt og grøntsager i regionerne i
den yderste periferi for fare.

Philippe de Villiers (EFD),    skriftlig. – (FR) Betænkningen om forbindelserne mellem
EU's landbrug og international handel demonstrerer, i hvor katastrofal grad det europæiske
landbrug har mistet magt, og forsøger at advare de europæiske institutioner, som er
ansvarlige for denne alvorlige situation.

Det er i øjeblikket vanskeligt at brødføde Europa. Kommissionen har forvandlet den fælles
landbrugspolitik til noget, der er ved at grave landbrugets grav. Hver dag vejer restriktionerne
lidt tungere på landmændenes skuldre.

Al den magt, som det europæiske landbrug og dets eksportkapacitet besad førhen, er blevet
drastisk reduceret i takt med, at Europa åbner sig for udenlandske landbrugsprodukter
produceret med metoder, der ikke respekterer de standarder, europæerne pålægger sig
selv.

Landbrugets fremtid er på spil, og den kan ikke længere overlades til EU og dets institutioner.
Medlemsstaterne må gives mulighed for at hjælpe deres landmænd til gavn for alle.

Edite Estrela (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for betænkningen om EU's landbrug og
international handel, fordi den fremhæver vigtigheden af at integrere ikkehandelsmæssige
hensyn i udviklingen af Dohaudviklingsdagsordenen, f.eks. sociale og miljømæssige
overvejelser og overvejelser om menneskelig sundhed foruden overvejelser om dyrs sundhed
og velfærd, for at opfylde de højeste miljømæssige og sociale standarder og undgå, at EU's
landmænd mister konkurrenceevne i forhold til den globale landbrugsproduktion.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Landbruget har sociale funktioner, der rækker ud over
bare det at producere fødevarer, f.eks. bosætning og planlagt arealanvendelse,
miljøbeskyttelse og bevarelse af kulturtraditioner. Jeg mener, at de fortjener beskyttelse og
støtte fra medlemsstaterne og de europæiske institutioner. På trods af at jeg i princippet
går ind for mere åbne markeder, mener jeg, at når det handler om landbruget, er det
nødvendigt at være særlig streng med hensyn til krav om gensidighed og behovet for at
sikre fødevaresikkerheden for europæiske forbrugere. EU skal huske, at det er nødvendigt
at skabe balance mellem modstridende værdier og især under den aktuelle økonomiske
og finansielle krise tage hensyn til den indflydelse, som de handelsaftaler, det indgår, har
på europæiske landmænds liv og bedrifter.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) En af de sektorer, der påvirkes mest af den
fri bevægelighed for personer og varer, er landbruget. Trods konstante ændringer i den
fælles landbrugspolitik (FLP) – der ses som et symbol for europæisk integration – er
situationen for denne sektor fortsat meget usikker, eftersom den skal opfylde strenge
standarder for miljøbeskyttelse og produktsikkerhed, hvilket forværres af den aktuelle
krise. Det er en sektor, der overlapper med andre områder såsom handel, miljøet, industri,
transport osv., hvilket gør det meget vanskeligt at indføre et regelsæt, der tilfredsstiller alle
deltagere. Trods fremskridt som aftaler om SPS (sundheds- og
plantesundhedsforanstaltninger) og TBT (tekniske handelshindringer), er der stadig meget
at gøre.
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Jeg støtter denne betænkning, fordi den anerkender landbrugsfødevaresektorens
grundlæggende rolle i EU. Det er en meget følsom sektor, der ikke kan modstå aggressiv
konkurrence, og det skal tages i betragtning, når der indgås nye aftaler. Men jeg håber, at
den nye økonomiske ramme for FLP forbedrer koordineringen mellem produktivitet og
det internationale marked.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning er fuld af selvmodsigelser.
I den påpeges de negative konsekvenser af at liberalisere handelen, men der opponeres
ikke mod den kurs, der udstikkes af politikker, som er roden til landbrugets hovedproblemer
i EU-lande (og i udviklingslande). Den indeholder ingen forslag til at ændre denne kurs.
Der fremføres en rimelig kritik af Kommissionens tilgang, der sætter landbrugets interesser
under industriens og servicesektorens, og som kommer med indrømmelser i forhold til
landbruget for at opnå bedre adgang til markeder [i andre områder] i tredjelande. Den
indeholder eksempler på de katastrofale konsekvenser af denne politik – sukker er et oplagt
eksempel. Det anerkendes, at større liberalisering af verdenshandelen med
landbrugsprodukter, som er forøget af WTO-aftaler, til dato ikke har gjort det muligt at
holde truslen om sult i verden under kontrol. Men den indeholder hverken fordømmelse
af eller indvendinger mod denne udvikling i retning af forøget liberalisering og deregulering
af verdenshandelen, som EU går ind for, hverken inden for rammerne af WTO eller utallige
bilaterale aftaler.

Det forsvares tværtimod i betænkningen. Vi har længe kritiseret de neoliberale politikkers
fiasko. Det gør betænkningen også, selvom det er på en meget usammenhængende og til
tider tvetydig måde, blot for derefter at støtte katastrofepolitikken. Det betragter vi som
uacceptabelt.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Vi har set mange eksempler på de katastrofale
konsekvenser for landbruget af liberaliseringen af verdenshandelen. Denne betænkning
henleder opmærksomheden på en række tilfælde og holder sig ikke tilbage fra at nævne,
at landbruget er blevet brugt som en brik i forhandlingerne om at fremme andre interesser
under WTO-forhandlingerne, nemlig store servicevirksomheders og store internationale
handelsvirksomheders og visse banebrydende industriers interesser.

I betragtning af at betænkningen ikke er sammenhængende, går vi ind for andre løsninger.

Vi ønsker, at international handel skal indrettes efter komplementaritet i stedet for efter
konkurrence – mellem lande, producenter og produktionstyper. Vi ønsker, at landbruget
skal indrettes i retning af at sikre hvert lands fødevaresuverænitet og fødevaresikkerhed i
modsætning til det farlige anarki med at producere til et liberaliseret marked.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg vil gerne gratulere hr. Papastamkos med
betænkningen og det fortrinlige samarbejde, som har min støtte. Jeg vil gerne fremhæve
international handels store vigtighed for EU og henlede alles opmærksomhed på, at
europæiske landmænd stilles i en ugunstig situation af importer fra tredjelande, idet
gensidighedsprincippet ikke anvendes, og importerede landbrugsprodukter ofte ikke
overholder de samme bestemmelser, som europæiske landmænd er underlagt, især hvad
angår sundhed og plantesundhed. Dette problem påvirker ikke kun produkternes sundhed,
men også deres kvalitet. Derfor må der være sammenhæng mellem den fælles
landbrugspolitik og EU's eksterne handelspolitik. Denne sammenhæng må sikre den
europæiske landbrugsmodels bevarelse og lige vilkår for EU's producenter på
verdensmarkedet.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    skriftlig. – (GA) Jeg støtter betænkningens primære
henstillinger. En meget vigtig pointe i betænkningen er, at Kommissionen ofte kommer
med indrømmelser i forbindelse med handel for at opnå bedre adgang til markeder i
tredjelande for industriprodukter og tjenesteydelser.

Det anføres også i betænkningen, at der bør gælde de samme standarder for sundhed,
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtig udvikling og sociale minimumsstandarder for
produktionen af varer, der importeres fra tredjelande, som der gør for EU's egne
producenter.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Selv om jeg stemte for denne beslutning,
ønskede jeg naturligvis at bruge min stemme (især om visse ændringsforslag) til at vise mit
engagement i flere principper. Jeg ønskede at understrege, at det under de mange
forhandlinger om handelsaftaler, der i øjeblikket er i gang med flere af EU's partnere, er
afgørende at opnå afbalancerede aftaler baseret på princippet om fuld gensidighed. I den
forbindelse bør importerede produkter, der stammer fra tredjelande, overholde
sundhedsmæssige og sociale regler og regler til beskyttelse af forbrugere, miljøet og dyr
lig dem, vi har i EU. Desuden gives der for ofte indrømmelser på landbrugsområdet for at
opnå bedre markedsadgang i tredjelande for industriprodukter og tjenesteydelser. Denne
tilgang er ikke længere acceptabel, og jeg ønskede at bruge min stemme til endnu en gang
at erklære, at det europæiske landbrug ikke må betragtes som et instrument for EU's
handelspolitik. Sluttelig er forsvaret for EU's ordning for godkendelse og markedsføring
af gmo'er et punkt, som jeg lægger særlig vægt på. På et tidspunkt hvor denne ordning er
under voksende pres i WTO, er det afgørende, at Kommissionen forsvarer den.

Mathieu Grosch (PPE),    skriftlig. – (DE) Man kan ikke nægte forbindelsen mellem vores
politikker for international handel, udvikling og landbrug. Det europæiske landbrug oplever
voksende vanskeligheder i forhold til eksport af produkter til verdensmarkedet, fordi
prisniveauerne der er lave, og produktionsomkostningerne i EU er højere. Denne vedvarende
tendens vil fortsat have negativ indflydelse, hvis der ikke iværksættes støtteprogrammer
for landbruget. Derfor hilser jeg med tilfredshed denne initiativbetænkning, som bl.a. sikrer
landmænd kompensation i tilfælde af, at den yderligere åbning af det indre marked for
import giver landmændene underskud.

De aftaler med tredjelande, som EU har forhandlet sig frem til, er i sig selv ikke
problematiske. Men tilsammen gør disse aftaler det vanskeligt at bibeholde høje standarder
i EU. En af de ting, initiativbetænkningen opfordrer til, er derfor større sammenhæng i
landbrugspolitikken og den fælles handelspolitik i EU. I den forbindelse støtter jeg
opfordringen til Kommissionen om at gennemføre en konsekvensvurdering om
handelsaftaler og at offentliggøre den, før der indledes forhandlinger.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, for i en tid hvor
EU overvejer fremtiden for den fælles landbrugspolitik (FLP), bliver det så meget vigtigere
at sikre sammenhæng mellem landbrugspolitikken og den eksterne handelspolitik.
Sammenhæng mellem FLP og EU's eksterne handelspolitik skal sikre den europæiske
landbrugsmodels bevarelse og lige vilkår for EU's producenter på verdensmarkedet. Det
vigtigste for os bør være fødevareforsyningssikkerhed, fødevaresikkerhed og kvalitet til
overkommelige priser for EU's borgere. Den globale efterspørgsel efter fødevarer vokser,
samtidig med at vi ser voksende produktionsomkostninger, kraftig volatilitet på
landbrugsmarkederne, mindre land, mindre vand og mindre energitilførsel. En stærk FLP
er også afgørende for at bevare EU's landdistrikter og sikre deres miljømæssige
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bæredygtighed og økonomiske udvikling i lyset af truslen om opgivelse af jorden og
affolkning af landdistrikterne. Den europæiske landbrugssektor rummer klar merværdi
og spiller en afgørende rolle for EU 2020-strategien i forhold til at tackle de
socioøkonomiske og miljømæssige udfordringer, som EU står over for, både internt og
som førende global aktør. EU's handelspolitik vil spille en afgørende rolle for at afgøre,
om landbruget fortsat vil yde et helt igennem positivt bidrag til opfyldelsen af disse mål.
Handelspolitikken må ikke underminere dynamikken i EU's landbrugssektor. Tværtimod
kan og skal handels- og landbrugspolitikkerne støtte hinanden.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Den globale praksis på landbrugsområdet og især den
europæiske landbrugspolitik er meget vigtige for fødevare- og udviklingspolitikken. Derfor
er det så vigtigt, at international handel på dette område styrkes og udvikles. Men det kan
ikke opnås ved at modarbejde den europæiske landbrugspolitik, kun i tæt koordinering
med den. Det er også afgørende, at de strenge europæiske standarder også gælder for
importerede produkter.

Alt andet ville true den europæiske landbrugssektors strenge kvalitets- og sikkerhedskrav
og dermed have negativ indflydelse på europæiske producenter og forbrugere. Vi har brug
for og forlanger fri handel med varer. Men det kan ikke opnås, uden at fair konkurrencevilkår
er et grundkrav.

Sandra Kalniete (PPE)  , skriftlig. – (LV) Europæiske landmænd spiller en vigtig rolle ved
at levere fødevarer til over 500 mio. mennesker i Europa og ved at sikre fødevareforsyningen
til hele verden. Desværre har holdningen over for landmænd ikke altid været fair. Jeg støtter
fuldt ud frihandelsaftaler med andre lande eller grupper af lande, men de må ikke udgøre
en konkurrencemæssig ulempe for vores landmænd. De virkelige tabere ved denne unfair
konkurrence bliver EU's befolkning, som vi må sikre daglig adgang til fødevarer af høj
kvalitet og til rimelige priser. Det betragtes ofte som en selvfølge uden at tænke over, at
det er vores landmænd, der sørger for denne sikkerhed, landmænd, hvis indtægter ofte er
betydelig under gennemsnitsindtægten i deres hjemlande. Det er heller ikke nødvendigt
at gøre noget overnaturligt – vi skal blot foreskrive, at landbrugsprodukter, der importeres
til EU, skal overholde samme miljømæssige, sociale, dyrevelfærdsmæssige og
sikkerhedsmæssige standarder, som europæiske landmænd er underlagt. Det ville være
fair og give landmænd, der ønsker at sælge deres produkter i EU, ensartede
konkurrencemæssige forhold.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) I denne betænkning opfordrer Parlamentet
Kommissionen til at indtage en mere markant rolle, når den repræsenterer de europæiske
landbrugs- og forbrugersektorers interesser ved internationale handelsforhandlinger. Vi
bør ikke tage let på at opgive de standarder, der karakteriserer EU's landbrugssektor – de
højeste kvalitetsstandarder og sociale standarder inden for landbrugsproduktion og de
bedste kvalitetsfødevarer til befolkningen – ved at tilslutte os en lang række økonomiske
aftaler. Jeg går ind for kun at åbne markedet for importerede landbrugsprodukter, hvis det
kan garanteres, at det europæiske landbrugs konkurrenceevne bevares. Jeg mener, at der
ikke bør gives yderligere indrømmelser på landbrugsområdet under forhandlingerne om
Doharunden. Jeg hilser med tilfredshed de klare krav, der defineres i betænkningen.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Med dagens afstemning sender vi et stærkt signal
til Kommissionen om, at EU ikke fortsat kan komme med indrømmelser for at opnå adgang
til tredjelandes markeder på bekostning af landbrugssektoren! I en tid hvor EU overvejer
den nye fælles landbrugspolitik, bliver det et hovedmål at finde mekanismer, der kan sikre
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sammenhæng mellem landbrugspolitikken og den eksterne handelspolitik. Den europæiske
landbrugssektor sikrer mange offentlige fordele, herunder fødevaresikkerhed og -kvalitet.

Derfor må forsvaret af europæiske landmænds interesser prioriteres højt, og det glæder
mig, at dokumentet indeholder afsnit, der garanterer gensidighed for europæiske landmænd
ved at forlange, at de krav, europæiske landmænd er underlagt, også skal gælde for
eksportører af kød til Europa for at garantere forbrugersikkerheden og fair kommerciel
konkurrence. På dette punkt i forhandlingerne om aftalerne med Mercosur og Marokko
mener jeg, at det er afgørende at give klart udtryk for vores bekymringer og vores faste
standpunkt til forsvar for europæiske og italienske landmænds interesser over for
Kommissionen.

Constance Le Grip (PPE)  , skriftlig. – (FR) Jeg stemte for hr. Papastamkos' betænkning
om EU's landbrug og international handel. Jeg ønskede især at støtte Parlamentets ønske
om kraftigt at understrege de farer, som Kommissionens handelsstrategi udgør for
landbruget i EU.

Mens flere forhandlinger om handelsaftaler er i gang mellem EU og nogle af dets partnere
(Mercosur, Canada, Ukraine osv.), er det op til os at minde Kommissionen om behovet for
at etablere handelspartnerskaber – baseret på realisme, ikke på naivitet – der naturligvis
bygger på principperne om fri handel, men også på gensidighedsprincippet – både i forhold
til respekt for sundhed og sociale regler og med hensyn til regler for beskyttelse af forbrugere,
miljøet og dyr – og som ikke udgør en fare for bestemte europæiske aktivitetsområder. Jeg
tænker især på landbrugssektoren, som alt for ofte "ofres" til fordel for industriprodukter
og tjenesteydelser under handelsforhandlinger.

Med dette mål for øje må EU sikre sammenhæng mellem sin landbrugspolitik, der i
øjeblikket er ved at blive revideret, og sin handelspolitik for at bevare en stærk
landbrugssektor og derved sikre vores medborgeres fødevaresikkerhed i en situation med
mere ustabile markeder.

Astrid Lulling (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for min kollega hr. Papastamkos'
betænkning, fordi den anlægger en meget realistisk betragtning af handelsrelationerne
mellem EU og tredjelande på landbrugsområdet.

Vores handelsbalanceunderskud i forhold til Mercosurlandene på dette område er
alarmerende. Forskellen mellem vores eksport til og vores import fra disse fem lande er
fordoblet på mindre end 10 år, og vores import har nu en værdi af 19 mia. EUR mod en
eksportværdi på kun 1 mia. EUR.

Alt for ofte giver Kommissionen uacceptable indrømmelser vedrørende landbrugsprodukter,
hvilket udgør en fare for europæiske landbrugs eksistens, under påskud af at vi er nødt til
at sikre bedre adgang til markedet i tredjelande for vores industriprodukter og
tjenesteydelser.

EU's eksterne handelspolitik må ikke ofre vores landbrug, som sikrer vores medborgeres
fødevaresikkerhed, især i en situation med voksende ustabilitet på markedet. For at forhindre
konkurrenceforvridning må Mercosurlandene indføre samme standarder for sundhed,
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og bæredygtig udvikling som dem, der kræves af vores
landmænd, som oven i købet har større sociale omkostninger.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod denne betænkning, som sender
et meget protektionistisk signal om Parlamentets holdning til handel. Hvis denne
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betænkning blev taget bogstaveligt, ville den gøre det umuligt for EU at forhandle
meningsfulde frihandelsaftaler på plads eller for den sags skyld at gennemføre Doharunden.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Denne betænkning understreger, at EU bør
bidrage til den globale fødevaresikkerhed, og det fortjener den ros for. Men på trods af dens
omtale af en række af de katastrofale konsekvenser af liberalisering af landbrugsmarkedet
er de løsninger, der foreslås i den, endnu en gang noget i retning af at styrke frihandelen
og at underlægge landbrugspolitikken WTO's interesser. Betænkningen truer udtrykkeligt
Argentina for ikke at have underkastet sig WTO og begrænset importen af
fødevareprodukter, der konkurrerer direkte med hjemlige producenter. Men samtidig
opfordrer den til flere EU-restriktioner på import og opfordrer til at arbejde proaktivt for
EU's landbrugsinteresser. Desuden omtales Brasiliens situation ikke i detaljer. Derfor, og
eftersom betænkningen prioriterer liberalisering og konkurrence på landbrugsmarkederne,
stemte jeg imod.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for hr. Papastamkos' betænkning,
som sender et stærkt budskab om, hvor stor vægt Europas landbrug skal have ved
internationale forhandlinger. På et tidspunkt hvor Europa er nødt til at styrke sin
landbrugsproduktion for at sikre fødevaresikkerheden, er forhandlinger om internationale
aftaler ofte til skade for landbrugssektoren. Vi ønsker, at Kommissionen skal gennemføre
og offentliggøre detaljerede konsekvensanalyser af handelsaftaler, før forhandlingerne
indledes, så vi tidligt kan blive klar over konsekvenserne af disse aftaler for det europæiske
landbrug. Desuden skal EU's høje standarder for sundhed, miljøet og dyrevelfærd også
gælde for produkter, der importeres til Europa. Grænsekontroller udført af medlemsstater
skal sikre, at den europæiske lovgivning gennemføres korrekt på dette område.

Iosif Matula (PPE),    skriftlig. – (RO) I forhold til EU's fremtidige fælles landbrugspolitik
må vi tage højde for balancen mellem intern produktion og import. Vores bestræbelser
må rettes mod større harmoni mellem liberalisering af markederne og beskyttelse af den
hjemlige økonomiske sektor. Fødevaresikkerhed på medlemsstatsniveau opnås ved at
bibeholde en stabil landbrugssektor, der ikke bringes i fare af den eksterne handelspolitik
i lyset af voksende markedsvolatilitet. Små landbrug bidrager væsentligt til
fødevaresikkerheden i de regioner, hvor de findes. Jeg synes, at handelsaftaler med
tredjelande om import af landbrugsprodukter skal baseres på kompensation for landmænd
i tilfælde af tab. Samtidig støtter jeg en landbrugspolitik, der så vidt muligt er orienteret
mod at sikre EU's landbrugsprodukter adgang til tredjelandes markeder. Formålet med at
promovere produkter fra en af EU's regioner er at gøre dem kendte uden for EU, hvilket
desuden ville forøge forbruget af dem. Ifølge undersøgelser gennemført for nylig vokser
verdens befolkning meget hurtigere end den globale kornproduktion. EU har mange
regioner, der har den nødvendige kapacitet til at udnytte deres potentiale for kornproduktion
mere effektivt, og som er i stand til at bidrage effektivt til at indsnævre disse forskelle.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Til betænkningens fordel taler, at der
udtrykkes bekymring for udenlandske borgere og tales til fordel for fødevaresikkerhed i
den. Det er jeg klar over. Men betænkningen støtter "en proaktiv indsats for at fremme
EU's offensive landbrugsinteresser", frihandelsområder og handelsaftaler mellem EU og
Chiquita eller Dole. Hvad værre er, den truer udtrykkeligt Argentina med sanktioner for
at have truffet beslutninger, som jeg ville anbefale for mit eget land. Jeg stemmer imod
denne betænkning.
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Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Landbrugsprodukter er et afgørende del af international
handel og skal behandles som sådan. Derfor er der ingen tvivl om, at de konstant voksende
fødevarepriser som følge af voksende råvarepriser er et stadig mere presserende spørgsmål
for EU. På den anden side er landbrugssektoren også nødt til at tilfredsstille et stadig større
antal menneskers behov for fødevarer på trods af, at den står over for stadig mere
begrænsede naturressourcer og høje priser på produktionsfaktorerne. Hertil kan tilføjes
bekymringer for miljøet og bevarelse af naturressourcer, hvilket kan føre til
konkurrenceforvridning, primært i industrilande. I lyset af fremtidige behov er der ingen
tvivl om, at landbruget vil blive en strategisk sektor – jeg vil endda kalde det en afgørende
sektor – for EU's og hele verdens økonomiske udvikling.

Alajos Mészáros (PPE),    skriftlig. – (HU) Eftersom landbrug ikke blot er en økonomisk
aktivitet, og eftersom landbrugs- og fødevarepolitik skal tjene væsentlige formål som
fødevareforsyning og fødevaresikkerhed, består den største udfordring i en effektiv
harmonisering af kommercielle og ikkekommercielle hensyn. EU er den største importør
af landbrugsprodukter fra udviklingslande, og importerer mere end USA, Japan, Canada,
Australien og New Zealand tilsammen. Hvis vi lader disse lande få øget markedsadgang,
kan det få ødelæggende virkninger ikke kun for europæiske landmænd, men også for de
udviklingslande, hvor nøden er størst. Derfor bør EU vælge en mere velafbalanceret
fremgangsmåde over for de forskellige sektorer under handelsforhandlingerne og bør
fremme både sine defensive og offensive landbrugsinteresser. EU's landbrugssektor spiller
en særlig rolle i Europa 2020-strategien i forbindelse med de forskellige socioøkonomiske
udfordringer. EU's handelspolitik har en vigtig og afgørende rolle for at sikre, at landbruget
fortsat kan yde et positivt bidrag til opfyldelsen af vores mål. Jeg er enig i, at handelspolitik
ikke må hæmme dynamikken inden for EU's landbrugssektor, og derfor stemte jeg for
denne betænkning.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Jeg stemte ikke for denne betænkning om
landbrug og international handel, fordi den er baseret på det centrale element i EU's
handelspolitik, nemlig frihandelsaftaler.

Det er korrekt, at betænkningen indeholder positive ting, der fortjener særbehandling,
f.eks. det særlige fokus på de ultraperifere regioner for at garantere deres
fødevaresuverænitet. Til trods for dette støtter man i denne betænkning aktiv fremme af
EU's landbrugsinteresser uden at tage hensyn til ubalancerne i forhold til vores
handelspartnere og engagementet i frihandelsområder uden at tage højde for
skadevirkningerne på befolkningen i disse regioner. Desuden truer man i betænkningen
udtrykkeligt Argentina med sanktioner for gennemførelse af protektionistiske
foranstaltninger. Derfor stemte jeg hverken for eller imod.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Selv om fødevarepriserne er steget uophørligt i et
stykke tid nu – og tilsyneladende vil prisen på nogle landbrugsprodukter stige meget kraftigt
på grund af vejrets luner, stigende brændstofpriser og landbrugsspekulation – er priserne
i butikkerne uden sammenhæng med, hvad de små landmænd får for deres arbejde. Desuden
kan EU-producenterne knap nok konkurrere på prisen på verdensmarkedet, fordi vores
sociale standarder, kvalitetsstandarder, dyrebeskyttelsesstandarder og miljøstandarder er
så høje – de samme standarder, som vi er ude af stand til eller uvillige til at kontrollere, når
vi importerer fødevarer. Hvis vi ikke ønsker, at vores landdistrikter fortsat skal forfalde og
antallet af landmænd fortsat skal falde, hvilket vil udgøre en alvorlig trussel mod
EU-medlemsstaternes selvforsyningsgrad, er det på høje tid, at vi holder op med at udbetale
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landbrugsstøtte til de store landbrugskoncerner og i stedet betaler disse penge til dem, der
virkelig har brug for dem for at overleve – med andre ord til de små landmænd.

Hvis det ikke er muligt i det centraliserede EU, er en renationalisering af landbrugsstøtten
den eneste udvej. I betænkningen udsteder man ingen klare løfter til små og mellemstore
landmænd, hvoraf mange knokler hårdt for en ussel betaling. Derfor stemte jeg hverken
for eller imod.

Vital Moreira (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte imod Europa-Parlamentets beslutning
om landbrug og international handel, fordi jeg mener, at den betyder, at EU's handelspolitik
fuldstændig underlægges landbrugspolitikken, selv om det er velkendt, at kun
handelspolitikken kan garantere vores industri, vores tjenesteydelser og endda vores
landbrug adgang til eksterne markeder. Denne adgang er af central betydning for økonomisk
vækst og jobskabelse i EU. Hvis vi fremover fortsætter i den politiske retning, der kommer
til udtryk i denne beslutning, bliver det praktisk taget umuligt at indgå handelsaftaler med
lande eller regioner med betydelige landbrugssektorer som f.eks. Brasilien eller Indien. Den
fælles handelspolitik – som påvirker hele EU og alle medlemsstaterne – må ikke være
fuldstændig underlagt landbrugssektorens interesser, idet denne jo rent faktisk kun er
relevant for et begrænset antal medlemsstater. Jeg finder det også beklageligt, at denne
beslutning indeholder anklager imod Brasilien, der er fuldstændig ubegrundede, hvilket
til fulde er blevet påvist fra brasiliansk side.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Fremtiden for den fælles landbrugspolitik
og EU's udenrigshandelspolitik er tæt forbundne. Det er to virkeligheder, som ikke kan
anskues separat, og som EU skal være særligt opmærksom på.

Vi kan ikke adskille handelsdiskussionerne fra deres indvirkning på medlemsstaternes
landbrugsproduktion. Derfor er jeg tilhænger af et liberaliseret marked, hvor man også
tager hensyn til kravene fra EU's økonomiske partnere og handelspartnere. Samtidig mener
jeg imidlertid, at landbrugspolitikken bør medtages i forhandlingerne om aftaler om tilsyn
med kvaliteten af produkter, der eksporteres eller importeres til vores markeder, med
henblik på at beskytte europæiske producenter og vores fødevareforsyning.

Derfor vil jeg stemme for Papastamkos-betænkningen. Men der har udviklet sig en skævhed
på en række handelsområder på grund af ansvarsfordelingen mellem udvalgene for landbrug
og handel her i Parlamentet, som bør arbejde sammen om at definere en kontraktuel
balance, der gælder for de forskellige handelstraktater inden for EU's landbrugssektor.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for artikel 49, 53 og 54 af
følgende grunde. Hvad den første artikel angår, er det absurd at føre forhandlinger med
Mercosur på grundlag af et 12 år gammelt mandat. Med hensyn til artikel 53 og 54 vil jeg
gerne erindre Dem om, at europæiske landmænd skal overholde de højeste standarder for
kvalitet, fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og dyrevelfærd. Jeg mener, at vi burde stille
de samme krav til alle vores handelspartnere, ikke kun af hensyn til de europæiske
landmænd, men også af hensyn til forbrugerne, som skal beskyttes.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    skriftlig. – (PL) Ved dagens plenarmøde i Strasbourg
vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om EU's landbrug og international handel. Man
har kunnet iagttage mange begivenheder i det seneste år, der viser, at situationen for EU's
landbrug er blevet forværret. Man har bl.a. registreret et betydeligt fald i EU's andel af den
samlede eksport af landbrugsprodukter. Handelsunderskuddet på landbrugsprodukter er
også stigende, og EU's talrige indrømmelser er ikke blevet gengældt.
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I lyset af ovenstående er det vigtigt, at man inden for EU's landbrugspolitik og den fælles
handelspolitik beslutter og aftaler fælles retningslinjer inden for landbrug, handel og
udvikling. I det dokument, vi har vedtaget, udsender vi et vigtigt signal til forsvar for
fødevaresektoren i EU. Vi fordømmer Kommissionens overdrevne vilje til at indgå
kompromiser og understreger, at beslutninger om at åbne nye markeder ikke må påvirke
EU's landmænd negativt.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne beslutning om EU's landbrug
og international handel. EU er verdens største importør af landbrugsvarer, men vores andel
af den globale landbrugseksport er faldende på grund af væksten hos andre centrale
handelspartnere på landbrugsområdet og verdensmarkedspriserne, som er lave på grund
af de høje produktionsomkostninger inden for EU. EU er verdens største importør af
landbrugsvarer fra udviklingslande, og derfor er det nødvendigt at beskytte
EU-landmændenes interesser og indføre en mekanisme, der kan yde dem godtgørelse for
deres tab. EU's landmænd skal beskyttes mod uretfærdig konkurrence, og derfor skal de
samme standarder, der gælder for EU's landbrugssektor, også gælde produkter, der
eksporteres fra tredjelande. Disse betingelser skal medtages i bilaterale handelsaftaler.
Desuden skal der ydes omfattende støtte for at sikre markedsadgang for EU-produkter i
tredjelande. Jeg mener, at Kommissionens forslag om at indrømme Pakistan toldfri kvoter
for eksport til EU af 100 000 t etanol om året i en periode på tre år ikke vil sikre direkte
og umiddelbar bistand og vil få negative virkninger for EU's sektor for vedvarende energi.
Eftersom kornproduktionen i Ukraine er yderst konkurrencedygtig og nyder godt af
reducerede satser, skal Kommissionen være mere påpasselig med at foretage indrømmelser
i forhandlinger med Ukraine.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) Betænkningen om landbrug og international
handel drejer sig om handelsaftaler mellem EU og tredjelande vedrørende
landbrugsprodukter. Kommissionen, som ved flere lejligheder er blevet kritiseret for
landbrugspolitikken, fordømmes i denne betænkning af Europa-Parlamentet for at nå frem
til konklusioner, der er uholdbare for den europæiske landbrugspolitik. Jeg stemte for
betænkningen, fordi jeg anser Parlamentets politiske rolle, som Kommissionen undgår at
lytte til i forbindelse med diskussioner om handelsforbindelser med tredjelande, for
uundværlig. Jeg er enig med anmodningen om, at Kommissionen skal suspendere aftalen
med Mercosur, indtil der er udarbejdet en ny aftale med de pågældende lande for at garantere
høj kvalitet, sikre produkter til de europæiske forbrugerne, og at vi får noget for pengene
på udenlandske markeder.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning,
fordi man tydeligt forsvarer de europæiske landmænds interesser i den internationale
handel. Jeg mener ikke, at politikken for udenrigshandel må skade EU's evne til at opretholde
en stærk landbrugssektor og garantere fødevaresikkerhed i en situation med større
markedsudsving. Ikke desto mindre er det ikke noget særsyn, at Kommissionen ofrer
landbrugets interesser for at opnå bedre adgang til tredjelandes markeder for industrielle
produkter og tjenesteydelser. Ud over ovenstående er det også vigtigt at huske på, at den
europæiske landbrugssektor er forpligtet til at overholde de højeste standarder for kvalitet,
produkthygiejne, bæredygtige produktionsmetoder, dyre- og plantesundhed og -velfærd,
sporbarhed, kontrol med pesticidrester, veterinærmedicin og tilsætningsstoffer. Disse
aspekter øger produktionsomkostningerne og bør tages i betragtning ved multilaterale og
bilaterale forhandlinger. Generelt mener jeg, at beslutninger om yderligere åbning af
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EU-markedet for landbrugsimport ikke bør træffes uden forudgående konsekvensanalyser
og på en måde, så det sikres, at EU's landmænd får kompensation for deres tab.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Den fælles landbrugspolitik er et symbol på
europæisk integration og er udtryk for en af de mest avancerede former for overnational
beslutningstagning i EU. Det interne pres i EU for at gøre den fælles landbrugspolitik
markedsorienteret og lægge større vægt på andre europæiske politikker afspejles ligeledes
i EU's udenrigshandelspolitik, der har til formål at åbne landbrugsmarkedet til gengæld for
forbedret adgang for europæiske industriprodukter og tjenesteydelser på markeder i
tredjelande. Dette omfatter også bevarelse af den europæiske landbrugsmodel samt ligelige
vilkår for EU-producenter på verdensmarkedet. Den europæiske landbrugssektor
mangefacetterede rolle kan fungere som katalysator for nye paradigmer som
fødevaresikkerhed, sikkerhed og kvalitet til en rimelig pris for EU-borgere.

Den globale efterspørgsel på fødevarer er stigende på en baggrund af højere
produktionsomkostninger, stadig større udsving på landbrugsmarkederne, mindre jord,
mindre vand og lavere energiinput. En stærk fælles landbrugspolitik er også af
grundlæggende betydning for bevarelse, miljøbæredygtighed og økonomisk udvikling af
EU's landdistrikter over for truslen om fraflytning af jorden og affolkning af landdistrikterne.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag stemte vi på plenum om betænkningen
om landbrug og international handel.

I betænkningen af hr. Papastamkos siges det, at politikken for international handel ikke
må true EU's evne til at garantere fødevaresikkerhed på en baggrund med markedsudsving
eller til at sikre bevarelsen af en stærk europæisk landbrugssektor.

I betænkningen fordømmer man Kommissionens fremgangsmåde, hvor den kommer med
indrømmelser over for landbruget for at opnå forbedret markedsadgang i tredjelande for
industriprodukter og tjenesteydelser. I betænkningen behandler man forskellige spørgsmål,
herunder konsekvensvurderingen, økonomisk kompensation, WTO/Doha, men navnlig
problematiske bilaterale handelsaftaler, som f.eks. med Marokko, Pakistan, Ukraine og
Mercosur i særdeleshed. Man finder det også uacceptabelt, at Kommissionen genoptager
samtalerne uden at offentliggøre konsekvensvurderingen og uden at indlede en egentlig
politisk debat med Rådet og Europa-Parlamentet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Som følge af den blindgyde, de
multilaterale handelsforhandlinger er havnet i, har EU har fortsat forhandlingerne om
bilaterale og interregionale handelsaftaler som et supplement til de multilaterale rammer.
Som for Marokkos vedkommende foregår der i øjeblikket en skarp konkurrence mellem
USA og EU om, hvem der først kommer ind på nye nøglemarkeder og på hvilke vilkår.
Min kollega, José Bové, har helt klart sat spørgsmålstegn ved anvendelsen af disse bilaterale
aftaler for Marokkos vedkommende i sin betænkning i INTA, hvilket kan føre til, at aftalen
som foreslået af Kommissionen bliver forkastet. Vi har stemt for.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener,
at den styrker landbrugspolitikkens position som en hovedhjørnesten i den europæiske
økonomiske og sociale samhørighed, ikke mindst i forhold til udfordringerne med
Europa 2020-strategien.

Hidtil har EU været verdens største importør af landbrugsprodukter, navnlig dem der
hentes fra udviklingslandene. Gennem de seneste 10 år er importen til EU næsten fordoblet
i værdi, og den tegner sig alene for 20 % af verdens import.
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I lyset af denne situation skal vi indføre en europæisk handelspolitik, der er stærk, og som
er i overensstemmelse med artikel 208 i TFEU, hvori man fastslår, at Europa skal samarbejde
om gennemførelse af vækstpolitikker i udviklingslandene. Nu skal man prioritere at sikre,
at handelspolitikken og den europæiske landbrugspolitik arbejder sammen i en global
sammenhæng og letter adgangen til udviklingslandenes markeder og samtidig giver dem
mulighed for at fremme den økonomiske udvikling gennem denne praksis.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne understrege betydningen
af denne betænkning, navnlig i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik.
Jeg mener, at der skal være sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og
handelspolitikken. Desværre er der flere gange sket det, at handelsaftaler med en række
tredjelande har forårsaget stor skade på Europas landbrugssektor og landmændene. Men
jeg håber ikke, at dette vil gentage sig. Jeg vil også gerne påpege, at vores landmænd er
tvunget til at overholde meget høje standarder for kvalitet, miljøbeskyttelse og dyrevelfærd.
Vi bør få de producenter fra tredjelande, der eksporterer til EU, til at overholde de samme
standarder for at sikre retfærdig konkurrence.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    skriftlig. – (ET) Ved dagens afstemning udtrykte vi
støtte til betænkningen om landbrug og international handel, som i høj grad drejede sig
om import af genmodificerede fødevarer og foder til Europa. Det glæder mig meget, at der
også var opbakning til punktet, hvor vi opfordrer Kommissionen til bevidst at beskytte
EU-forordningerne for godkendelse og markedsføring af genmodificerede organismer
(gmo'er) mod kravene fra WTO. Det betyder grundlæggende, at brugen af gmo'er fortsat
vil være strengt reguleret, og dette vil forbedre både fødevaresikkerheden og situationen
for vores landmænd. Der var også støtte til en række punkter vedrørende afgifter på import
af forskellige grupper af landbrugsprodukter samt kvalitetskrav til disse produkter.

Ud over de gmo-relaterede spørgsmål diskuterede man også generelle spørgsmål om
fødevaresikkerhed. F.eks. er det endnu ikke lykkedes Brasilien konsekvent at overholde
EU's producent- og forbrugerstandarder for fødevaresikkerhed, identifikation og sporbarhed
af dyr, dyresundhed og sygdomsovervågning. Et andet punkt, der vækker bekymring, er
den omfattende brug af pesticider i Brasilien, som er forbudte i Europa, og import af de
resulterende produkter til Europa. .

Brian Simpson (S&D),    skriftlig. – (EN) På vegne af Labours delegation i
Europa-Parlamentet støttede jeg ikke betænkningen om EU's landbrug og international
handel. Selv om betænkningen indeholder nogle værdifulde punkter om at beskytte vores
landbrugsindustris interesser, f.eks. behovet for at beskytte geografiske betegnelser inden
for bilaterale og multilaterale aftaler, mener jeg, at betænkningen indeholder afsnit, der er
for protektionistiske, og som opstiller urealistiske betingelser for igangværende og
fremtidige EU-forhandlinger om handelsaftaler.

Desuden er opretholdelsen af protektionistiske foranstaltninger inden for EU som et middel
til at beskytte EU's landbrugsproducenter mod ekstern konkurrence ude af trit med Labours
delegation i Europa-Parlamentets holdning til reformen af den fælles landbrugspolitik. Vi
har altid argumenteret for en afskaffelse af handelshindringerne for at fremme en mere
effektiv og konkurrencedygtig landbrugssektor, for at sikre forbrugerne gode tilbud og for
at give økonomisk mindre udviklede lande mulighed for markedsadgang.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for punkt 53 og 54 i betænkningen
om EU's landbrug og international handel, fordi jeg mener, at medlemmerne af
Europa-Parlamentet har pligt til at forsvare de europæiske landmænd og forbrugerne mod
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risikoen ved massiv eksport af landbrugsprodukter af dårlig kvalitet, navnlig produkter,
der stammer fra visse latinamerikanske lande. Vi må ikke ofre kvaliteten af vores
landbrugsprodukter ud fra rent kommercielle overvejelser.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over vedtagelsen af betænkningen
af min kollega, hr. Papastamkos, hvori han fastlægger de grundlæggende kriterier, som
EU's forhandlere skal følge, og hvori han understreger, at ikkekommercielle aspekter bør
integreres bedre i forhandlingerne.

Samtidig kan vi ikke længere acceptere en situation, hvor vores kvægbrugere, der er
begrænset af meget strenge miljø- og sundhedsstandarder (navnlig vedrørende
produktionshygiejne, bæredygtig produktion og dyrevelfærd), ofres på den internationale
handels alter, bliver ofre for uretfærdig konkurrence og skammelig konkurrenceforvridning
i forhold til tredjelande, der sender produkter på det europæiske marked, der ikke er
produceret på de samme vilkår, som EU kræver, og som kan gøre dette uden konsekvenser.
Jeg opfordrer også Kommissionen og Europa-Parlamentet til at udvise den allerstørste
opmærksomhed navnlig med hensyn til aftaler med Mercosur, som helt klart udgør en
trussel mod europæisk kvægbrug.

Nuno Teixeira (PPE),    skriftlig. – (PT) At skabe balance mellem politikkerne for landbrug
og udvikling og den fælles handelspolitik er vigtigt for EU. Den europæiske landbrugssektor
fortjener særlig opmærksomhed. Den fælles landbrugspolitik er den ældste fælles politik
og skal fortsat være robust. Jeg vil genre minde Dem om, at denne sektor opfylder mange
roller, og den skal sættes i forhold til andre sociale og politiske mål, som f.eks. Europa
2020-strategien. Ikke desto mindre eksisterer det europæiske landbrug ikke isoleret fra
EU's forbindelser udadtil, især med hensyn til international handel og udviklingsbistand.
Betydningen af internationale forbindelser, ikke mindst gennem aftaler som f.eks. mellem
EU og Mercosur, kan genfindes inden for økonomi, politi og strategiske partnerskaber.
Derfor er det vigtigt at fremme konsekvente standarder, navnlig hvad angår
landbrugsspørgsmål. Derfor stemte jeg imod punkt 53 og 54 i denne betænkning. Desuden
stiller frihandelsaftaler sektoren over for nye udfordringer og forskellige realiteter. Jeg vil
nævne situationen med de ultraperifere regioner, som har nogle skrøbelige økonomier,
der især er baseret på landbrugsprodukter, der er de samme som hos vores latinamerikanske
partnere. Som medlem fra en af de ultraperifere regioner vil jeg gerne understege
betydningen af at tage hensyn til de særlige kendetegn ved disse regioner og af at forsøge
at undgå at bringe deres udvikling i fare ved de fremtidige forhandlinger.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om EU's
landbrug og international handel, fordi der skal etableres en sammenhæng mellem
EU-politikkerne for landbrug, handel og udvikling. EU's landbrug har en vigtig rolle at
spille med at skabe beskæftigelse og bevare landdistrikternes levedygtighed, og den
europæiske agro-fødevaremodel er en strategisk bestanddel af den europæiske økonomi.
Den globale efterspørgsel på fødevarer er vokset som følge af klimaændringerne, højere
produktionsomkostninger samt en reduktion af de tilgængelige landbrugsarealer og af
drikkevandsressourcerne. Jeg vil gerne understrege den betydning, som handel med
landbrugsprodukters, har for den økonomiske udvikling og udryddelsen af fattigdom. Jeg
opfordrer EU til at vedtage foranstaltninger for at støtte de lande, der er hårdest ramt af
fødevarekrisen. EU's andel af den globale landbrugseksport er faldende. I denne forbindelse
mener jeg, at associeringsaftalen EU-Mercosur er af kolossal betydning. Derfor bør
Europa-Parlamentet inddrages tæt i alle forhandlingerne. Vi opfordrer til, at man ved
landbrugsimport til EU skal give de europæiske forbrugerne de samme garantier i form af
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forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd, miljøbeskyttelse og sociale minimumsstandarder som
ved europæiske produktionsmetoder.

Dominique Vlasto (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg ville gerne bruge min stemme til at gentage
min faste overbevisning: Vi skal ikke ofre vores landbrugsmodel på de kommercielle
hensyns alter. Formålet med at åbne og liberalisere handelen mellem EU og vores partnere
må ikke betyde, at vi reviderer de krav til fødevarekvalitet og sikkerhed, som vi stiller for
at beskytte forbrugerne. Derfor ville jeg gerne slå mit ønske om gensidighed i reglerne for
handel, sundhed og social- og arbejdsmarkedsanliggender i forbindelse med vores
landbrugsforbindelser med tredjelande fast, og jeg ønsker ikke, at vi skal acceptere yderligere
indrømmelser uden garantier. Jeg afviser ligeledes tanken om, at vi skal sænke paraderne,
når det gælder om at forsvare de europæiske landmænds interesser. Når det er lykkedes
Europa at skabe en tæt sammenhæng mellem sit landbrug og sit territorium og opnå en
ekspertise inden for landbrugsproduktionen, er det takket være landmændenes arbejde.
Derfor har vi pligt til at sikre retfærdig konkurrence i handelsforbindelserne mellem EU
og vores partnere. Derfor opfordrer jeg til, at der indføres beskyttelsesmekanismer for
landmændene på europæisk plan for at hjælpe dem med at klare en eventuel
konkurrenceforvridning.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for betænkningen af
hr. Papastamkos om EU's landbrug og international handel. Som østriger har jeg
førstehåndskendskab til de problemer, som vores landmænd står over for. Europæisk
landbrug er en af de vigtigste grundpiller for EU, vores fælles kultur og vores leveområde.
Ordføreren opfordrer Kommissionen til at repræsentere EU's landbrugsinteresser mere
kraftfuldt og proaktivt. EU er verdens førende importør af landbrugsprodukter. Det er af
absolut central betydning, at vi sørger for, at importerede produkter opfylder de samme
høje kvalitetsstandarder som landbrugsprodukter, der kommer fra selve EU.

Betænkning: Martin Häusling (A7-0026/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, fordi jeg er
enig i, at det er nødvendigt, at Kommissionen medtager egnede og specifikke
foranstaltninger for at støtte landmændenes forbedringer af vekseldriften i reformen af
den fælles landbrugspolitik. Det bør være en vigtig del af reformen af den fælles
landbrugspolitik at reducere proteinunderskuddet til gavn for Europas landmænd og indre
marked. Sådanne foranstaltninger er kolossalt nyttige, eftersom der i øjeblikket kun dyrkes
proteinafgrøder på 3 % af landbrugsjorden, og at EU importerer 40 mio. t proteinafgrøder
svarende til 80 % af det interne forbrug.

Elena Oana Antonescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Proteinimport svarer til 20 mio. ha, der
dyrkes uden for EU, eller mere end 10 % af EU's landbrugsareal, men disse afgrøder er ikke
omfattet af de samme sundheds- og miljøkrav som europæiske afgrøder. Den manglende
import udgør en yderligere udgiftsbyrde på kvæg- og fodersektorerne og bringer den
økonomiske levedygtighed af EU's egen kødproduktion i fare. At genskabe balancen mellem
udbud og forbrug af korn, proteiner og oliefrø i EU vil have store økonomiske fordele for
landmændene og for fødevare- og foderindustrien og vil kunne øge udvalget af sunde
fødevarer af høj kvalitet til forbrugerne. I forbindelse med klimaændringerne kan
proteinafgrøder bidrage til at nedbringe drivhusgasemissionerne gennem assimilation og
binding af kvælstof i jorden og det deraf følgende lavere forbrug af syntetisk
kvælstofgødning. Disse afgrøder bidrager også til at mindske forsuringen af jorden, forbedre
dens struktur, mindske brugen af herbicider og tilskynde til øget biodiversitet samt fremme
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bestøvningen. Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg går ind for, at man skal forbedre
balancen mellem produktionen af vegetabilske og animalske proteiner og brugen af hjemlige
proteinafgrøder.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) 70 % af de protein- og olieafgrøder, der forbruges
i EU i dag, importeres, hovedsagelig fra Brasilien, Argentina og USA. Da disse producenter
ikke altid er underlagt de samme miljø- og sundhedskrav samt krav til gmo-regulering som
europæiske producenter, har EU besluttet at revidere sin politik vedrørende proteiner og
øge den hjemlige produktion af proteinafgrøder. Dette vil give de europæiske forbrugere
mulighed for at få adgang til fødevarer, der er sundere og mere varierede. Derfor stemte
jeg for denne betænkning.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette vigtige beslutningsforslag.
Der er sket et fald i produktionen af proteinafgrøder i EU i de seneste 10 år, hvor vores
marked i vid udstrækning er blevet afhængigt af import. Denne situation skyldtes tidligere
indgåede internationale handelsaftaler, som gav EU tilladelse til at beskytte sin
kornproduktion og til gengæld tillod toldfri import af oliefrø og proteinafgrøder til EU.
Dette skabte en situation, hvor den billigt indkøbte produktion kunne importeres og sikre
landbrugets konkurrenceevne, navnlig i husdyrsektoren. Men inden for selve EU mistede
landmænd og forædlingsvirksomheder interessen for denne sektor. Antallet af
forskningsprogrammer vedrørende planteprotein faldt, udviklingen af sygdomsresistente
sorter med højt udbytte stoppede, og over hele Europa går den praktiske erfaring med
produktion af proteinafgrøder tabt. Den nuværende situation med konstant svingende
priser på markederne og den høje pris på proteinfoder kan få negative følger for EU's
husdyrsektor, som er stærkt afhængig af import. Kommissionen bør straks overveje
foranstaltninger til fremme af produktion og oplagring af proteinafgrøder i EU samt yde
støtte til landmænd, der dyrker sådanne afgrøder, hvilket bør afspejles i reformen af den
fælles landbrugspolitik. Dette vil lette genopretningen af denne sektor, sikre landmændenes
indkomster og bidrage til et bæredygtigt landbrug i EU.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Nogle europæiske sektorers afhængighed af markeder
uden for EU er et problem, der ikke kun drejer sig om råvarer, men også foder.

I hr. Häuslings betænkning understreger han, at der årligt importeres mere end 40 mio. t
proteinafgrøder, især sojabønner og majsglutenfoder til Europa svarende til 80 % af EU's
forbrug af proteinafgrøder.

I lyset af denne situation kan jeg kun stemme for hr. Häuslings krav, idet han håber, at den
fremtidige fælles landbrugspolitik vil betyde, at Europa fremmer landbrugspolitikker, der
har til formål at bringe denne afhængighed af import til ophør, hvilket helt sikkert vil have
positiv indvirkning på kvalitetskontrollen og bæredygtigheden i forsyningskæden.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Som følge af den faldende produktion
af proteinafgrøder i EU gennem de seneste 10 år er der et tvingende behov for at bekæmpe
risikoen for afhængighed af de internationale markeder og prisudsvingene der. Derfor
støtter jeg de nævnte reformer af den fælles landbrugspolitik for at indføre nye
bestemmelser, der udover støtte til landmændene med at forbedre vekseldriftsystemerne,
også betyder fremme af videnskabelige tjenester og forskning i proteinafgrøder. Jeg vil
også gerne nævne betydningen af en decentraliseret tilgang til forskningsprogrammer,
hvor man tager hensyn til landmændenes lokalkendskab og bæredygtige landbrugssystemer.
Derfor støtter jeg Kommissionens forslag om at overveje på ny at indføre en
landbrugsforskningsenhed i Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.
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Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Ifølge oplysningerne i denne betænkning er
produktionen af proteinafgrøder i EU faldet med 30 % gennem de seneste 10 år. Men
ordføreren siger, at "EU's samlede produktion af proteinafgrøder på indeværende tidspunkt
kun omfatter 3 % af Unionens agerjord ... Til trods for … offentlig støtte … er produktionen
af tørrede bælgfrugter … igen faldet til ca. 1 million ha i 2008. Der importeres årligt over
40 millioner tons proteinafgrøder … svarende til 80 % af EU's forbrug af proteinafgrøder".
Disse tal bør være nok til at fange den politiske ledelses opmærksomhed og til at begrunde
en ændret politik. På et tidspunkt hvor fødevarepriserne når historiske højder og
fødevaresikkerheden kommer i fare, er EU, som er i færd med at ændre sin fælles
landbrugspolitik, nødt til at kigge på problemet med produktion af proteinafgrøder og
prøve at finde en løsning. Dette skal omfatte en øget satsning på disse afgrøder, hvilket
sammen med en mindre import kan forbedre landbrugets bidrag til miljøbeskyttelse, idet
proteinafgrøder kan føre til betydeligt lavere drivhusgasemissioner.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Ifølge data, som Kommissionen for nylig
har offentliggjort er produktionen af proteinafgrøder i EU faldet kolossalt i omegnen af
30 %, hvilket viser, at noget er gået galt med den fælles landbrugspolitik. Denne situation
tvinger EU til at importere mere end 40 mio. t proteinafgrøder og er et resultat af langvarige
aftaler, der giver mulighed for at importere oliefrø og proteinafgrøder toldfrit som f.eks.
Den Generelle Overenskomst om Told og Udenrigshandel og Blair House-aftalen. De
seneste klimaændringer har sat emnet på dagsordenen, og jeg anser det for et vigtigt element
i reformen af den fælles landbrugspolitik, som forventes gennemført snart. Dyrkning af
proteinafgrøder indebærer sammen med den udvidede omdrift af andre afgrøder store
fordele, ikke kun i miljømæssig henseende, men også fordi udgifterne til at berige jorden
med kvælstof bliver lavere.

Jeg stemmer for denne betænkning, som sigter mod at nedbringe proteinunderskuddet i
EU, og jeg håber, at man vil tage hensyn til henstillingerne i betænkningen, f.eks. om støtte
til landmænd, der vælger at dyrke proteinafgrøder og praktisere vekseldrift, når man skal
udforme den fælles landbrugspolitik.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Proteinunderskuddet i Europa og ubalancen
mellem produktion af animalsk protein og planteprotein udgør et problem, der er blevet
stadig værre, og som påvirker ændringerne af folks forbrugsmønstre, fødevarekvalitet og
-sikkerhed og krisen for husdyrbrugerne. Ordføreren fremlægger tal, der er oplysende og
bekymrende. Disse tal kræver, at vi tager fat på problemet, og at der indføres foranstaltninger
for at løse det. Årsagerne til disse ubalancer ligger i de nuværende landbrugs- og
handelspolitikker, og vi kan ikke finde nogen løsning uden grundlæggende ændringer af
dem begge. Dette nævner man ikke i betænkningen. Når man skal løse de aktuelle problemer
med underskud og ubalancer, skal man yde støtte til at øge mængden og diversificere
proteinafgrøder og indføre en politik for en gradvis erstatningen for importen. I
betænkningen anerkender man dette behov og foreslår nogle vigtige foranstaltninger, som
vi anser for positive, som f.eks. indførelsen af markedsvilkår, der gavner lokal produktion,
salg og forbrug, og fremme af modeller med korte forsyningskæder uden genmodificerede
organismer (gmo'er).

Samtidig åbner man døren for løsninger, som bekymrer os, og som vi ikke kan acceptere,
som f.eks. ophævelse af nultolerance vedrørende tilstedeværelsen af gmo'er i importeret
foder, hvilket bringer den stringente anvendelse af forsigtighedsprincippet i fare.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Med denne betænkning søger man at reagere
på problemet med proteinunderskud i Europa og på skævheden mellem produktionen af
animalsk protein og planteprotein. Som vi ved, udgør dette et problem, der er blevet værre,
og som påvirker ændringer af de menneskelige forbrugsmønstre, fødevarekvaliteten og
-sikkerheden og krisen for husdyrbrugerne.

Årsagerne til skævhederne ligger i de nuværende landbrugs- og handelspolitikker, og vi
kan ikke finde nogen løsning uden grundlæggende ændringer af dem begge. Dette nævner
man desværre ikke i betænkningen.

Vi vil sige, at når man skal løse de aktuelle problemer med underskud og ubalancer, skal
man yde støtte til at øge mængden og diversificere proteinafgrøder og indføre en politik
for en gradvis erstatning af importen. Selv om man i betænkningen erkender dette behov
og foreslår nogle vigtige foranstaltninger, som vi betragter som positive, åbner man samtidig
døren for løsninger, som bekymrer os, og som vi ikke kan acceptere, som f.eks. ophævelse
af nultolerance vedrørende tilstedeværelsen af gmo'er i importeret foder, hvilket bringer
den stringente anvendelse af forsigtighedsprincippet i fare.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Import af protein fra tredjelande er et stort
problem, fordi der ikke gælder tilsvarende krav for importerede grøntsager. Disse
proteinafgrøder anvendes normalt inden for husdyrhold, hvilket skaber problemer for
prissystemet, fordi prisudsvingene på de internationale markeder stiger eksponentielt.
Derfor er jeg enig med hr. Häusling i behovet for at fortsætte med at nedbringe EU's
afhængighed af import.

Martin Häusling (Verts/ALE),    skriftlig. – (DE) Betænkningen "EU's proteinunderskud:
Hvad er løsningen på et langvarige problem?" fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter indeholder en række fremragende løsninger på underskuddet på
proteinafgrøder i EU, som f.eks. en revision af Blair House-aftalen med USA, som tillader
toldfri import af proteinafgrøder fra USA. Af andre løsninger nævnes indførelse af
proteinafgrøder i vekseldrift eller en styrkelse af forskning og høring samt en intensivering
af frøudviklingen og infrastrukturer til proteinproduktion. Desværre har et flertal af
medlemmerne fra tre grupper, Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater),
De Europæiske Konservative og Reformister og Gruppen Alliancen af Liberale og
Demokrater for Europa, fremsat ændringsforslag, der går imod den klare stillingtagen fra
Parlamentets side. De ønsker, at import af proteinafgrøder, navnlig soja, skal gøres lettere,
herunder også genmodificerede organismer (gmo'er), som er forbudt i EU. Desværre blev
disse ændringsforslag vedtaget med et snævert flertal ved afstemningen på plenum i
Parlamentet. Men jeg er overbevist om, at krav om øget import af gmo-soja skader vores
egentlige mål om at øge EU's selvforsyningsgrad. Denne holdning afspejler ikke holdningen
hos et betydeligt flertal blandt Europas befolkning, der afviser brugen af gmo'er i landbruget.
Jeg bemærker med beklagelse dette afstemningsmønster og har som ordfører besluttet af
sende betænkningen tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi reformen
af den fælles landbrugspolitik skal omfatte hensigtsmæssige og troværdige nye
foranstaltninger og instrumenter, der støtter landmændene med at forbedre deres
vekseldriftssystemer, så vi virkelig kan nedbringe det aktuelle proteinunderskud og
prisudsvingene. Proteinunderskuddene i EU bliver gradvist større, og EU dyrker kun 30 %
af de proteinafgrøder, der bruges til dyrefoder. Proteinafgrøder optager i øjeblikket kun
3 % af EU's landbrugsareal, og derfor er EU tvunget til at importere 70 % af disse afgrøder
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til dyrefoder. Den udbredte brug af proteinafgrøder i vekseldrift giver store fordele for
landbrugsmiljøet og i forbindelse med afbødning af klimaændringerne. I forbindelse med
klimaændringer kan bælgfrugter nedbringe drivhusgasemissionerne gennem assimilering
og binding af kvælstof i jorden og dermed mindske brugen af kvælstofgødning. En højere
procentdel af proteinafgrøder i vekseldrift vil forbedre såvel jordens frugtbarhed og struktur
og oplagringen af næringsstoffer som de efterfølgende afgrøders sundhed.
Kløvergræsblandinger til dyrefoder og blandinger af korn og proteiner giver et bedre
plantedække og reducerer således udvaskningen af næringsstoffer i grundvandet og floderne
samt giver bier og andre bestøvende insekter bedre vilkår. Udvidet brug af vekseldrift
mindsker behovet for foranstaltninger til beskyttelse af afgrøderne og kan bidrage til
bevarelse af såvel vilde som dyrkede arters og sorters mangfoldighed.

Peter Jahr (PPE),    skriftlig. – (DE) Produktionen af proteinafgrøder er faldet dramatisk i
EU i de senere år. Derfor er vi nu i bekymrende høj grad afhængige af import. Derfor vil
jeg gerne takke ordføreren for at opfordre Kommissionen til på mellemlangt til langt sigt
at tage skridt til at løse dette problem. Men så længe EU er ude af stand til at forsyne sig
selv, bør vi også overveje at ændre vores importbestemmelser. En teknisk løsning for
mindre spor af gmo'er i importerede proteinprodukter kan sikre, at det europæiske marked
har adgang til tilstrækkelige forsyninger af soja.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) I øjeblikket er politikken for afgrøder med
højt proteinindhold i Europa en ulempe for landmænd og producenter, som tvinges til at
betale kvoter for dem, der er afhængige af turbulensen på det globale marked. Den er også
til ulempe for forbrugerne, der køber kød og mælk fra dyr, der er blevet fodret med foder
med højt proteinindhold. Områderelaterede og klimamæssige vilkår har gjort det muligt
at foretage strukturelle ændringer af produktionen af afgrøder med højt proteinindhold i
EU, og disse ændringer kan endda anses for tilrådelige i forbindelse med biodiversitet og
foranstaltninger, der modvirker klimaændringer. Foder importeret fra tredjelande er ikke
omfattet af de samme strenge kontroller som europæisk foder, og derfor kan vi ikke være
100 % sikre på dets kvalitet eller kende den præcise oprindelse af de råvarer, det består af.
Derfor bør vi hurtigt indføre foranstaltninger for at ændre denne situation, eftersom vores
garantier om, at europæiske fødevarer vil være sikre, sunde og af høj kvalitet ellers kun vil
vise sig at være tomme ord. Vores næste skridt for at løse EU's proteinunderskud bør være
at lempe bestemmelserne med forbuddet mod at fodre dyr med kød- og benmel. For fjerkræ
og svin har man ikke fundet nogen risiko for sygdomsspredning som følge af denne
fodermetode, og forbuddet mod kød- og benmel blev oprindelig indført i forbindelse med
BSE. Ved at give mulighed for at bruge kød- og benmel til husdyrhold kan man nedbringe
produktionsomkostningerne, hvilket er fantastisk vigtigt i lyset af den faldende rentabilitet
inden for kødproduktion. Det ville også give os mulighed for at mindske importen af foder
med højt proteinindhold fra Amerika.

Sandra Kalniete (PPE),    skriftlig. – (LV) Mange undersøgelser viser, at proteinunderskuddet
i EU er steget markant i de seneste 10 år. Derfor er EU stadig mere afhængig af importeret
protein. I mange sektorer risikerer man som følge af prisudsvingene på det internationale
marked, at man ikke kan købe forsyninger af proteinafgrøder til rimelige priser. Da man
indgik handelsaftaler med andre lande for flere år siden, skabte man desværre ufordelagtige
konkurrencevilkår for dyrkning af proteinafgrøder i EU. I dag oplever vi konsekvenserne
af disse uovervejede beslutninger, og derfor er det vigtigt at forstå, hvad der er sket, så vi
kan afstikke en kurs, således at vi kan løse problemet med proteinunderskuddet. I øjeblikket
er vi travlt optaget af en reform af den fælles landbrugspolitik. Her fokuserer man på støtte
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til aktive landmænd, beskyttelse af miljøet og udvikling af livet i landdistrikterne. Men i
forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik må vi heller ikke glemme andre
spørgsmål. I denne beslutning understreger vi, at øget brug af proteinafgrøder i vekseldrift
giver betydelige forbedring af landbrugsmiljøet og bidrager til at afbøde klimaændringerne.
Jeg anser disse argumenter for tilstrækkeligt overbevisende til, at vi også kan løse
problemerne med proteinunderskud inden for rammerne af reformen af den fælles
landbrugspolitik.

Elisabeth Köstinger (PPE),    skriftlig. – (DE) EU er kolossalt afhængig af import af dyrefoder
til husdyrsektoren, fordi vi ikke selv producerer foder nok. 70 % af de proteinrige afgrøder
til dyrefoder importeres fra Brasilien, Argentina og USA. Dette problem skitseres klart i
betænkningen om dette proteinunderskud, og der opfordres til indførelse af strenge
standarder vedrørende foder. Importerede varer skal også overholde standarder for kvalitet,
miljø samt social- og arbejdsmarkedsforhold. Desuden skal råvarer, der er egnet til
foderproduktion, udnyttes mere effektivt. Det er vigtigt, at vores kolossale afhængighed
af tredjelande reduceres, da dette fører til prisudsving og manglende gennemsigtighed for
produktionsvilkårene. Dette vil kun lykkes, hvis vi i EU igen tager produktion af
proteinafgrøder i egne hænder, hvilket man foreslår i denne betænkning. Men jeg er helt
klart modstander af, at der skal dyrkes genmodificerede afgrøder på Europas marker.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) Når man siger, at produktionen af proteinafgrøder
i øjeblikket kun dækker 3 % af EU's landbrugsjord og kun leverer 30 % af de proteinafgrøder,
der bruges til dyrefoder, beskriver man en virkelighed, som de fleste har meget vanskeligt
ved at forstå.

Faldet i leverancerne af proteinafgrøder er paradoksalt i en tid, hvor produktionen af
proteinafgrøder har en række positive virkninger, der er nødvendige for landbrugets
økosystem, gavner kvaliteten af de endelige husdyrprodukter og er vigtig for at holde
markedspriserne i skak. Diskussionen, som allerede startede i udvalget, er af grundlæggende
betydning for at omdefinere den rolle, som produktionen af proteinafgrøder vil spille i
forbindelse med de fremtidige udfordringer for europæisk landbrug. Jeg henviser til kampen
mod klimaændringer og korrekt brug af naturressourcer, som får behørig opmærksomhed
i forbindelse med udformningen af rammerne for den fremtidige fælles landbrugspolitik.

Jeg stemte for denne betænkning, som efter min mening symboliser en ny fase, der skal
indledes nu for at nedbringe proteinunderskuddet. Jeg betragter det som en prioritering,
at man etablerer et specifikt rammeprogram for decentraliseret landbrugsforskning med
henblik på at forbedre samarbejdet, formidle bedste praksis og fremskynde processen med
forbedret avl af lokalt tilpassede proteinplanter, hvilket gør dette til et innovativt område
i de forskellige medlemsstater.

Petru Constantin Luhan (PPE),    skriftlig. – (RO) Gennem det seneste årti er produktionen
af planteprotein faldet i EU. Proteinafgrøder dækker i øjeblikket kun 3 % af Unionens
agerjord og tegner sig kun for 30 % af de proteinafgrøder, der bruges til dyrefoder i EU. Jeg
støtter ordførerens holdning om, at denne situation skal ændres, eftersom dette vil gavne
både folkesundhed, miljø og biodiversitet. Kommissionen bør udarbejde en rapport om
mulighederne for at øge den indenlandske produktion af proteinafgrøder i EU ved hjælp
af nye politiske instrumenter. Det er også nyttigt at indføre en mekanisme til overvågning
af oprindelsen af proteinafgrøder, der importeres til EU.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg glæder mig over denne betænkning, hvor man
henleder opmærksomheden på EU's proteinunderskud og behovet for at udligne dette
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underskud, men jeg modsætter mig foranstaltninger, der vil føre til øget støtte til landmænd
for at sikre EU's proteinproduktion. Det er min holdning, at tilskyndelser til indenlandsk
produktion af proteinafgrøder skal være i overensstemmelse med en reformeret fælles
landbrugspolitik, hvor EU bevæger sig i retning at bæredygtigt landbrug og større
markedsorientering og, hvilket er meget vigtigt, væk fra handelsforvridende støtteordninger.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Faldet i dyrkning af proteinrige afgrøder og
den massive erstatning af indenlandsk produktion med billig import kan i sidste ende få
negative virkninger, fordi vores viden om de faktiske dyrkningsteknikker går tabt. Det kan
føre til en betydeligt reduceret forskningsindsats i dyrkningen af disse afgrøder inden for
EU. Jeg anser det også for vigtigt at bevare en tilstrækkelig variation i udvælgelsen og
udbuddet af disse produkter. Som det er tilfældet for mange betænkninger og forslag, som
vi forhandler om i Parlamentet, nævner man også her behovet for produkter af høj kvalitet.
I forbindelse med de tidligere nævnte produkter er det også nødvendigt at inspicere konkrete
stikprøver og at integrere dette med kontrollen af lokalt anvendte landbrugsprocesser og
-ressourcer. Kvalitetskontrollen i forbindelse med import bør være meget omhyggelig og
grundig, og vi bør anvende moderne laboratoriemetoder og entydig identifikation af
varernes oprindelse. For de fleste EU-lande findes der nogle typiske afgrøder. I Den Tjekkiske
Republik har vi f.eks. en lang tradition for ærter. Men nu er ærtedyrkningen i tilbagegang.
Den Tjekkiske Republik er generelt positivt indstillet over for den forelagte betænkning.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Produktionen af proteinafgrøder i EU falder
stadig kraftigere, hvilket gør situationen alarmerende. Proteinunderskuddet forårsager
ubalancer, ikke kun i landbrugsproduktionen, men også i forskning og udvikling af
landbrugsteknikker. Landmændene har rent faktisk gradvis mistet interessen for
proteinafgrøder, hvilket betyder, at Europa mister praktisk erfaring vedrørende disse
afgrøder. Derfor er der behov for at følge op på den nødsituation, der beskrives i
betænkningen, og at formulere en virkeligt integreret europæisk strategi. Det er kun muligt
at reagere på nye udfordringer som f.eks. klimaændringer eller tab af biodiversitet i
landbruget, hvis man har større balance i leverancer og forbrug af proteinafgrøder inden
for EU. Derfor håber vi, at Kommissionen vil undersøge mulighederne for at løse den
aktuelle nødsituation med proteinunderskuddet gennem en radikal reform af den fælles
landbrugspolitik, som vil sætte den i stand til at tage de nye udfordringer op. Det vil også
være hensigtsmæssigt at indføre en supplerende betaling, hvis landmænd driver obligatorisk
vekseldrift med mindst fire forskellige afgrøder, herunder mindst én proteinafgrøde. Endelig
vil det være nødvendigt at oprette en enhed for landbrugsforskning inden for
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i Kommissionen for at
motivere forbrugerne og restaurationssektoren til at træffe mere miljøvenlige fødevarevalg.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for initiativbetænkningen om
proteinunderskuddet i EU. Europa er i høj grad afhængig af import af proteinafgrøder,
som især bruges til dyrefoder. Denne afhængighed fører til øget risiko i forbindelse med
prisudsvingene på de internationale markeder. For at bekæmpe dette fænomen foreslår vi,
at reformen af den fælles landbrugspolitik skal omfatte nye bestemmelser, der kan hjælpe
landmændene med at forbedre deres vekseldriftsystemer, investering i forskning i frø til
proteinafgrøder og forbedret uddannelse af landmændene i vekseldrift og blandet dyrkning.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Haüsling-betænkningen var god. At
øge EU's uafhængighed på proteinområdet, fremme kortere forsyningsruter og hjælpe
landmændene med at bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne er alle foranstaltninger,
som jeg støtter.
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Men det er lykkedes gmo-lobbyen og deres repræsentanter at ændre denne betænkning til
en ansøgning om at få tilladelse til at importere forurenede fødevarer til Europa. I
betænkningen anbefaler man også en tilbagevenden til kød- og benmel med alle de risici,
det indebærer. Tiden er inde til at flytte produktionen af proteinafgrøder. I betænkningens
nye form får vi ikke denne mulighed. Jeg vil stemme imod denne betænkning, hvis
Parlamentet godkender gmo'er og kød- og benmel.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Det er vigtigt at øge produktionen af proteinafgrøder
– planter med stort proteinindhold – med henblik på at mindske afhængigheden af
importeret soja, opretholde fødevaresikkerheden og gavne miljøet. Der foreligger
videnskabelige undersøgelser, hvori man påviser miljøfordelene ved proteinafgrøder i
form af lavere drivhusgasemissioner samt forbedring af biodiversiteten og
jordbundskvaliteten. Det er bekymrende, at bare 3 % af den europæiske
landbrugsproduktion er proteinafgrøder. Det er uacceptabelt, at vi importerer 80 % af
vores behov. Derfor er det meget vigtigt, at der træffes foranstaltninger for at ændre på
denne situation inden for rammerne af støtteordningerne under den fælles landbrugspolitik
efter 2013.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) Häusling-betænkningen om
proteinunderskuddet i Europa og søgningen efter løsninger rummer nogle positive
elementer som f.eks. støtte til landmænd, der bidrager til at nedbringe
drivhusgasemissionerne.

Til trods for dette stemte jeg imod betænkningen, da man i teksten klart argumenterer for
genmodificerede organismer og fuldstændig åbner Europas døre for forurenede fødevare
og kød- og benmel på europæisk område.

Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) I betænkningen bedes Kommissionen om, at
man i reformen af den fælles landbrugspolitik skal medtage hensigtsmæssige og pålidelige
foranstaltninger og instrumenter, der kan tilskynde landmændene til at forbedre
vekseldriftsystemerne. Man kræver et forslag til retsakt, hvori man tillader brug af
forarbejdede animalske proteiner fra slagteaffald til fremstilling af foder til enmavede dyr
(svin og fjerkræ). Hvad vil ændre sig, hvis en sådan tilladelse gives? Det er umuligt at
kontrollere forbuddet. Hvorfor bruge tid på en betænkning, der er unødvendig og vanskelig
at forstå, bare for at sætte flueben ud for en ordfører? Jeg stemte hverken for eller imod,
fordi jeg ikke stemmer for uklare, "sammenbryggede" initiativer.

Andreas Mölzer (NI),    skriftlig. – (DE) Proteinafgrøder er en vigtig del af
dyrefoderindustrien og er derfor en betydelig økonomisk faktor. Men dyrkning af
proteinafgrøder er et spørgsmål, der kun har skabt begrænset positiv interesse i Europa. I
løbet af de sidste 10 år er der sket et fald på op til 30 % i sådanne afgrøder med soja som
den eneste undtagelse, hvor faldet kun har været på 12 %. Kun 3 % af landbrugsjorden i
EU bruges til produktion af proteinafgrøder. Undersøgelser har vist, at dette ikke kun fører
til betydelige økonomiske ulemper, fordi det betyder en importkvota på 80 %, men også
skaber ulemper på landbrugsområdet. Dette skyldes, at dyrkning af proteinafgrøder beriger
jordbunden med kvælstof hvilket efterfølgende fremmer frugtbarheden. Forskningssektoren
lider også under den lave efterspørgsel på frø til proteinafgrøder. Den nedadgående spiral
er allerede begyndt. Jeg stemte imod denne betænkning, fordi jeg er bange for, at den vil
hæmme dyrkningen af traditionelle afgrøder.

James Nicholson (ECR),    skriftlig. – (EN) Den generelle tendens i denne betænkning er,
at vi i stedet for at importere protein fra tredjelande snarere bør tilskynde landmændene
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til at producere det her i Europa. Med dette synspunkt overser man, at Europa på grund af
naturlige begrænsninger ganske enkelt ikke er i stand til at producere de mængder af soja
og majs, der er nødvendige for at opfylde vores landmænds efterspørgsel til en rimelig pris.
Import af protein til rimelige priser fra tredjelande som f.eks. USA er vigtigt, hvis vi ønsker
at garantere fødevaresikkerheden og skabe vilkår, hvor landmændene kan opretholde en
rimelig indtægt ved landbruget. I betænkningen henviser man desuden til, at vi bør udforske
muligheden for at bruge animalsk protein som en kilde til dyrefoder. Efter vores erfaringer
med BSE tror jeg ikke, at vi bør gå denne vej, og jeg mener heller ikke, at dette er nødvendigt,
hvis landmændene har adgang til tilstrækkelige forsyninger af soja og majs. Derfor stemte
jeg imod betænkningen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, hvori
man fremhæver en række betydelige problemer med den måde, som det europæiske
landbrug fungerer på. Men jeg mener, at vi bør fokusere mere på løsninger. I denne
henseende skal vi være mere åbne over for at bruge de nyeste og mest avancerede
videnskabelige løsninger fra bioteknologisektoren.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) I betænkningen støtter man brug af
genmodificerede organismer og benmel. Generelt bør animalsk protein kun være tilladt i
dyrefoder, hvis alle videnskabelige beviser og kontroller er til stede, så negative virkninger
kan forhindres (jeg erindrer i denne forbindelse om BSE-skandalen). Derfor stemte jeg imod
denne betænkning.

Rolandas Paksas (EFD),    skriftlig. – (LT) Proteinunderskuddet i EU er et relevant og vigtigt
spørgsmål. Eftersom dette problem er dybt rodfæstet i EU, og proteinmanglen stiger
konstant, skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at dette problem løses hurtigst mulig,
og at produktionen af lokale proteinafgrøder øges. Jeg mener, at denne beslutning er et
vigtigt skridt i retning af en løsning på dette problem. Dyrkning af proteinafgrøder afbøder
ikke kun virkningerne af klimaændringer, men har også en positiv indvirkning på
producenternes indtægter. Desuden er det en vigtig faktor i styrkelsen af EU's husdyrsektor,
idet dette vil mindske sektorens afhængighed af import af proteinafgrøder og styrke
konkurrenceevnen. Jeg mener, at Kommissionen øjeblikkeligt skal gribe ind for at stoppe
adgangen til EU's marked for afgrøder med selv et lavt indhold af gmo'er. Vi må ikke en
gang tillade et lavt indhold af gmo'er i proteinafgrøder til fødevarer og foder, der importeres
til EU. Jeg er enig i forslaget om at støtte forskning i dyrkning og levering af såsæd til
proteinafgrøder og en ramme for foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, der betyder
forbedrede, decentraliserede faciliteter til produktion af dyrefoder. Jeg mener, at vekseldrift
bør fremmes aktivt i EU ved at yde økonomisk støtte til landmændene, og dette vil reducere
det nuværende proteinunderskud og prisudsvingene.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for Häusling-betænkningen
(A7-0026/2011), fordi man heri anbefaler dyrkning af proteiner til dyrefoder, hvilket
længe har forårsaget manglende konkurrenceevne i europæisk landbrug. Der har været et
bekymrende underskud i produktionen af proteinafgrøder i EU over de seneste 10 år, og
nu er tendensen kraftigt faldende. De vigtigste tørrede bælgfrugter faldt med gennemsnitlig
30 %, og sojabønneproduktionen med 12 %. Denne tendens øger EU's allerede alarmerende
afhængighed af import af proteinafgrøder, som især anvendes til dyrefoder, og indebærer
betydelige risici, især for EU's husdyrsektor. Problemet forværres af, at prisudsvingene på
de internationale markeder blevet betydeligt større. Det er en prioritering for Kommissionen
hurtigt at sikre en uhindret forsyning af soja til EU's marked ved at finde en teknisk løsning
på den lavere andel af genmodificerede organismer i proteinafgrøder til fødevarer og foder,
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der importeres til EU. Utilstrækkelig import af soja udgør en yderligere omkostningsbyrde
for EU's husdyr- og fodersektorer og truer den indenlandske kødproduktions økonomiske
levedygtighed.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (RO) Proteinafgrøder optager i øjeblikket kun 3 % af
EU's landbrugsjord (eksklusive frugt og grøntsager). Produktionen af tørrede bælgfrugter
faldt med omkring 1 mio. ha i 2008. Hvert år importerer man mere end 40 mio. t
proteinafgrøder, især sojabønner og majsglutenfoder, svarende til 80 % af EU's
proteinforbrug. Den landbrugsjord, der dyrkes uden for EU til proteinimport til EU, svarer
til 10 % af EU's landbrugsjord eller 20 mio. ha. Med hensyn til EU's forpligtelse til at bidrage
aktivt til den globale fødevaresikkerhed og til at bekæmpe klimaændringerne aktivt skal
den fremtidige politik for landbrug og udvikling af landdistrikter fremme en mere
velafbalanceret produktion af plante- og dyreprotein med henblik på at nedbringe
drivhusgasemissioner og udvaskning af næringsstoffer i afvandingsområderne og motivere
forbrugerne, de offentlige indkøbsmyndigheder og restaurationssektoren til at vælge et
mere velafbalanceret, miljøvenligt og mangfoldigt udvalg af fødevarer i deres kost.

Kommissionen skal fremlægge lovgivningsinitiativer for at mindske fødevarespild gennem
hele fødevarekæden, herunder slagteriaffald og køkkenaffald, som stadig ikke er
tilstrækkeligt reguleret.

Evelyn Regner (S&D),    skriftlig. – (DE) I går stemte jeg imod betænkningen om
proteinunderskuddet i EU, fordi jeg mener, at dette problem ikke kan løses ved at tillade
import af genmodificerede produkter til EU. Det forholder sig således, at 80 % af vores
forbrug af proteinafgrøder, skal importeres. Den oprindelige hensigt med betænkningen
– at iværksætte foranstaltninger for at øge den indenlandske produktion af proteinafgrøder
for at bekæmpe den faldende proteinproduktion i EU – er blevet udvandet.

Gmo-lobbyen har haft held til at fremme en positiv indstilling til import af genmodificeret
protein, som har fundet vej til betænkningen gennem ændringsforslag, som et flertal på
plenum desværre har vedtaget. Selv ordføreren blev tvunget til at stemme imod sin egen
betænkning. Som medlem af Østrigs Socialdemokratiske Parti går jeg sammen med mine
partikolleger i Parlamentet ind for en nultolerancepolitik for genmodificerede organismer.

Crescenzio Rivellini (PPE),    skriftlig. – (IT) På dagens møde blev hr. Häuslings betænkning
om EU's proteinunderskud vedtaget.

EU er yderst afhængig af import af proteinafgrøder, som især bruges til dyrefoder. Dette
indebærer betydelige risici, navnlig for den europæiske husdyrsektor. En række
kompromisændringsforslag har forbedret den oprindelige betænkning betydeligt.

I den vedtagne betænkning opfordres Kommissionen til at anlægge en mellem- og langsigtet
vision for en politik for proteinafgrøder, og vi beder om, at reformen af den fælles
landbrugspolitik skal betyde indførelse af nye bestemmelser, der hjælper landmændene
med at forbedre vekseldriften, og skal mindske underskuddet af planteproteiner og
prisudsvingene. I betænkningen kræver vi ligeledes forskningsundersøgelser om såsæd og
dets bidrag til sygdomsbekæmpelse.

I betænkningen beder vi Kommissionen garantere uhindrede leverancer af sojabønner til
det europæiske marked ved at levere en teknisk løsning på den lave andel af genmodificerede
organismer i fødevarer og foder, der importeres til EU.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) De centrale punkter i betænkningen
er at skabe rammerne for dyrkning og brug af proteinafgrøder i EU for at erstatte importen
af proteinafgrøder fra tredjelande, at forlade Blair House-aftalen og forbedre vekseldriften
i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik, at skabe en ny videnskabelig
indfaldsvinkel og forbedre uddannelser og faciliteter for landmænd. Resultatet af
afstemningen i Landbrugsudvalget var tilfredsstillende bortset fra indførelsen af en række
ændringsforslag fra ALDE og PPE, der "forurenede" betænkningen med ændringsforslag
til fordel for gmo'er. Den interesserede gmo-industri havde lobbyet for en lempelse af EU's
nultolerancepolitik, hvor man ikke tillader ikkegodkendt gmo-foder at komme ind i EU.
Desværre kan vi ikke afgifte betænkningen om proteinunderskud fra angrebet på
nultolerance for gmo. Men flertallet på plenum lå langt tættere på vores holdning end i
Landbrugsudvalget. Så det er værd at kæmpe hårdt for at vende flertallet på plenum i
gmo-spørgsmål. Hr. Häusling fra De Grønne trak sig som ordfører.

Licia Ronzulli (PPE),    skriftlig. – (IT) De seneste skøn for sektoren for proteinafgrøder
afslører en foruroligende tendens i løbet af det seneste årti med faldende produktion af
proteinafgrøder i EU. Hver år falder produktionen af bælgfrugter med 30 % i Europa og
med 12 % for sojabønner, hvilket betyder, at der er behov for at importere 40 mio. t
planteprotein.

Indholdet i denne betænkning viser, at den europæiske husdyrsektor, som er sårbar over
for prisudsving, er for afhængig af at have adgang til import af planteproteiner. Denne
afhængighed truer den økonomiske rentabilitet af indenlandsk produceret kød og svækkes
stadig af supplerende udgifter til foderimport, selv om produktionen af proteinafgrøder –
ud over det økonomiske problem og for at foregribe klimamålene – vil yde et betydeligt
bidrag til at nedbringe drivhusgasemissionerne.

Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) I de senere år er dyrkningen af bælgfrugter faldet,
hvilket har medført stor afhængighed af import fra tredjelande, fordi de bruges både som
mad til mennesker og foder til dyr.

Disse afgrøder mindsker både EU's proteinunderskud, og når de er høstet, udgør de et
fremragende tilsætningsstof til jordbunden, som derfor kræver mindre kemisk gødning.
Et veldrevet landbrug bør omfatte vekseldrift, hvorved man mindsker brugen af gødning
og opretholder artsmangfoldigheden blandt vilde og dyrkede sorter.

Vi støtter anmodningen om, at den fremtidige fælles landbrugspolitik skal omfatte
foranstaltninger for at afhjælpe EU's proteinunderskud ved løbende at mindske
proteinimporten.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi
man her fremhæver betydningen af at begrænse afhængigheden af importeret protein, især
fordi denne afhængighed udgør en stor risiko for EU's husdyrsektor. Men jeg vil gerne
påpege, at gmo'er ikke er den eneste løsning, der kan føre til mindsket afhængighed af
proteiner importeret fra tredjelande. Der findes erstatninger til genmodificeret soja, som
kan bidrage til at dække proteinkrav, som f.eks. foderærter, hestebønner, lupiner, linser,
kikærter for ikke at nævne lucerne og kløver, som samtidig kan føre til betydeligt lavere
drivhusgasemissioner. Potentialet for at dyrke proteinafgrøder som f.eks. soja i de nye
medlemsstater, Rumænien og Bulgarien, må heller ikke overses.

Bart Staes (Verts/ALE),    skriftlig. – (NL) Ordførerens oprindelige betænkning var bedre
end den tekst, der nu er vedtaget. Derfor stemte jeg imod den endelige tekst. At bede
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Kommissionen om på nuværende tidspunkt at sikre en uhindret forsyning af EU's marked
ved at finde en teknisk løsning på tilstedeværelsen af små mængder af gmo'er i
proteinafgrøder beregnet til foder er i enhver henseende at give lobbyen for intensivt
landbrug en stor sejr. Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance anbefaler, at man
udvikler EU's egen produktion af proteinafgrøder maksimalt. En sådan politik ville gavne
landmændenes indtægter og yde et betydeligt bidrag til at bekæmpe klimaændringer samt
til at bevare biodiversiteten og jordbundens frugtbarhed.

Det vigtige er at indføre en mekanisme, som kan bruges til at vurdere oprindelsen af
importerede proteinafgrøder og derved kontrollere bæredygtigheden af den
landbrugspraksis, der anvendes i oprindelseslandet. Der er absolut behov for regelmæssige
stikprøvekontroller. Diskussionen om igen at tillade forarbejdet animalsk protein fra
slagteaffald til fremstilling af svine- og fjerkræfoder må kun tage udgangspunkt i
fødevaresikkerhed og folkesundhed. Forbud mod genbrug inden for arter og tvunget
kannibalisme er vigtigt, og det samme gælder pålidelige inspektioner af dyrefodersektoren
og den korrekte anvendelse af den eksisterende EU-lovgivning.

Marc Tarabella (S&D),    skriftlig. – (FR) Tak til min kollega, hr. Häusling, for hans vigtige
betænkning, selv om jeg er skuffet over den endelige udgave, og derfor stemte jeg i lighed
med ordføreren imod betænkningen ved den endelige afstemning. På den ene side beklager
jeg, at betænkningen blev ødelagt, fordi spørgsmålet om nultolerance skulle med.
Opfordringen til at lempe bestemmelserne om import af genmodificerede organismer
(gmo'er) uden tilladelse løser ikke problemet med proteinunderskuddet i EU og burde
derfor ikke have været diskuteret. På den anden side skal vi helt klart afhjælpe det betydelige
fald i produktionen af proteinafgrøder i EU og dermed reducere vores allerede alarmerende
afhængighed af import af planteproteiner.

Jeg vil gerne klart fordømme Blair House-aftalerne, hvis markedsorienterede målsætninger
har bidraget til kolossale prisudsving. Desuden er disse aftaler i direkte modstrid med
Kyoto-protokollen og dens mål for global opvarmning. Fremover skal vi i forbindelse med
en rationel og ansvarlig jordforvaltning integrere proteinafgrøder i vekseldriften.

Artur Zasada (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for Häusling-betænkningen. Jeg er glad
for, at hr. Häusling har taget spørgsmålet om proteinunderskuddet i Europa op og givet
os vigtige oplysninger om dette emne. Det er indlysende, at der hurtigt skal gribes ind i
denne sag.

Protein er en af de vigtigste bestanddele af vores daglige kost, og proteinmangel kan føre
til alvorlige sundhedsproblemer. Det fremgår endvidere af den forskning, der omtales i
betænkningen, at dyrkning af afgrøder med højt proteinindhold og en udbredt anvendelse
af princippet om vekseldrift vil mindske produktionsomkostningerne og begrænse
drivhusgasemissionerne.

I lyset af de dårlige spisevaner hos borgerne i EU's medlemsstater og de europæiske
landmænds manglende erfaring med dyrkning af afgrøder med højt proteinindhold mener
jeg, at vi først og fremmest bør koncentrere os om uddannelse. Her tænker jeg frem for alt
på, at vi skal gøre folk mere opmærksomme på proteiners positive virkninger på menneskers
sundhed (skolefrugtprogrammet er et eksempel på et program med en tilsvarende
målsætning, der i øjeblikket gennemføres i EU) og ligeledes udvikle et incitamentssystem
for landmænd, der dyrker afgrøder med højt proteinindhold.
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Betænkning: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for den årlige betænkning om
ligestilling i EU i 2010 og de henstillinger, den indeholder. Den aktuelle krise har haft
ødelæggende virkninger for kvinder, selv om de erhvervssektorer, der domineres af mænd
er blevet hårdest ramt. Jeg vil også understrege, at der stadig er en ulighed mellem mænd
og kvinder på lønområdet på omkring 18 %, selv om der er flere kvindelige
universitetsuddannede end mandlige. Blandt de nødvendige foranstaltninger, der foreslås,
vil jeg understrege udvikling af ligestillingsplaner og bekæmpelse af vold i hjemmet ved at
indføre et europæisk år om dette tema.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) I dag fejrer vi 100-årsdagen for kvindernes
internationale kampdag, et symbol på kampen for social lighed og frigørelsen af den
diskriminerende og undertrykkende adfærd, som kvinder har lidt under og stadig gør.

I hvert eneste land i verden opfatter man kvinder forskelligt. Der er megen snak om islamiske
lande, og den måde kvinder dømmes og behandles på, som desuden påvirkes af religion.
Selv om vi i Vesten heldigvis har en vision om, at mænd og kvinder er lige, beskriver disse
forhold en foruroligende situation. I Europa findes der stadig mange uligheder, der skader
piger og kvinder, på arbejdsmarkedet, i privatlivet, sundhed og deres ret til at få adgang til
almen og faglig uddannelse og til at få stillinger inden for ikketraditionelle sektorer og
stillinger med et stort ansvar. Men det er ikke det hele, for kvinder står ikke kun over for
mange former for diskrimination, men de er også ofre for vold af alle slags, både psykisk
og fysisk.

Derfor er det nødvendigt at beskytte kvinderne og give dem mulighed for, at de kan leve
på en måde, der kvalitativt svarer til mænd. Ligestilling er ikke kun et spørgsmål om social
retfærdighed, men også om forudsætningerne for at nå målet om bæredygtig vækst,
beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed, der er fastlagt
Europa 2020-strategien.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    skriftlig. – (EL) Kvinder fra arbejderklassen og
græsrødderne, unge, indvandrere og flygtninge har intet at vinde ved det show, der bliver
afholdt for dem eller fra plutokratiets ønskesedler og løgne, som de bruger til at holde fast
i det kapitalistiske system med udbytning og billig arbejdskraft og for at øge udbyttet på
deres kapital. Livet som sådan viser klart, at plutokratiets påstand om, at ligestilling mellem
mænd og kvinder fremmes inden for rammerne af det kapitalistiske barbari og EU's politik
er svigefuld og fornærmende. EU's, de borgerlige regeringers, IMF's og andre imperialistiske
organers græsrodsfjendtlige politik retter et slag mod de rettigheder, som kvinderne har
tilkæmpet sig. Massearbejdsløshed, drastiske lønreduktioner og indskrænkninger af sociale
fordele, fleksible beskæftigelsesformer, højere pensionsalder, fleksible ansættelsesaftaler
og kommercialiseringen af de sociale tjenester inden for sundhed, velfærd og uddannelse
forværrer levevilkårene for kvinder og for arbejderklasse- og græsrodsfamilier som sådan.
EU's 2020-strategi, den økonomiske forvaltning og IMF's og ECB's budgetdisciplin rummer
nye græsrodsfjendtlige og arbejderfjendtlige foranstaltninger for kvinderne. Denne politik
skal omvæltes. Vi opfordrer kvinderne til at intensivere deres kamp, til at slutte sig til
arbejderbevægelsen og samle sig om målene græsrodsmagt og en græsrodsøkonomi.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg er enig i adskillige punkter, som tages op i
denne beslutning, som jeg stemte for. F.eks. mener jeg, at analysen, der viser, at lande, hvor
mænd og kvinder behandles lige på arbejdsmarkedet, har haft gavn af dette i deres
socioøkonomiske udvikling, er fuldt berettiget. Efter min mening er fremme af ligestilling
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mellem kvinder og mænd et indlysende krav ud fra et socialt, men også økonomisk
synspunkt.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) Ligestilling mellem mænd og kvinder udgør et af
de grundlæggende principper i EU-lovgivningen. EU's mål er for det første at sikre lige
muligheder og ligebehandling af de to køn og for det andet at bekæmpe kønsbaseret
diskrimination. Trods bestræbelserne for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder
eksisterer der selv i dag fortsat uligheder på dette område i EU. Beskæftigelsesgraden blandt
kvinder (58,6 %) er fortsat lavere end for mænd (70,7 %), selv om de fleste studerende og
universitetsuddannede er kvinder. Kun hvert 10. bestyrelsesmedlem i EU-virksomheder
er kvinder, og kun 3 % af de administrerende direktører er kvinder.

Den gennemsnitlige lønforskel på mænd og kvinder i EU ligger fortsat på 18 %. For at
Europa skal nå sine mål for bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social
samhørighed, skal vi fortsætte med at bekæmpe de uligheder, der stadig findes mellem
mænd og kvinder, og derfor stemte jeg for denne betænkning.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    skriftlig. – (FR) Den årlige betænkning om ligestilling
mellem mænd og kvinder er en mulighed for at fremhæve de udfordringer, vi står for i
disse tider med økonomisk og social krise. Denne betænkning, som blev vedtaget på
kvindernes internationale kampdag, skal ses i sammenhæng med fru Plumbs betænkning
om fattigdom blandt kvinder i EU. Kvinder er blandt de kategorier af mennesker, der
betragtes som sårbare, og som er blevet ramt hårdest af krisen. Siden de oftere arbejder
deltids end mænd, fordi de er beskæftiget med tilfældigt arbejde i den tertiære sektor, fordi
de har fragmenterede karrierer, fordi de selv i dag er mindre vellønnede end mænd for den
samme type job, og fordi deres pensioner derfor er lavere, skal vi sørge for, at kvinderne
konstant er i fokus for vores opmærksomhed.

Det mest følsomme spørgsmål i denne betænkning drejede sig om kvoter for kvinder i
bestyrelserne for store virksomheder, både private og offentlige. Naturligvis er kvoter ikke
et mirakelmiddel, og i det ideelle samfund kunne vi klare os uden. Men for at ændre folks
mentalitet er der ingen tvivl om, at kvoterne er nødvendige.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) I sin årlige betænkning for 2010 fremhævede
Kommissionen de udfordringer, som Europa står over for som følge af den seneste
økonomiske og finansielle krise med hensyn til ligestilling mellem mænd og kvinder. En
vigtig konsekvens for kvinderne af denne krise drejer sig om beskæftigelse. Kvinderne blev
ramt senere end mænd, fordi flere af dem arbejdede i sektorer, der har modstået krisens
virkninger længere (sundhed, uddannelse osv.). Nu risikerer selv disse sektorer imidlertid
at blive ramt, hvilket medfører langvarig usikkerhed for arbejdende kvinder sammenlignet
med mænd.

Dette er en del af grunden til, at jeg mener, at ligestilling mellem mænd og kvinder på
arbejdsmarkedet ikke længere skal være et mål, man forfølger, men skal gøres til virkelighed.
Derfor skal medlemsstaterne og Kommissionen engagere sig, ikke bare for at fastholde
politikken for ligestilling mellem mænd og kvinder, men frem for alt for at de afsatte
budgetmidler ikke reduceres. Fordi jeg mener, at fremme af ligestilling sker gennem almen
og faglig uddannelse af borgerne og især af de unge, vil jeg endelig henlede Kommissionens
opmærksomhed på muligheden for en rettidig fornyelse af kampagnerne for at skabe
bevidsthed om dette spørgsmål.
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Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Ligestilling
mellem kvinder og mænd er en af de grundlæggende søjler i udviklingen af en effektiv
social økonomi og markedsøkonomi, som Europa altid har yndet at kalde sig selv. Derfor
er jeg overbevist om, at vi med alle midler skal sikre, at kvinder får samme behandling og
samme erhvervsmuligheder som mænd. Men jeg kan ikke støtte eller stemme for den
strategi, som fru Nedelcheva foreslår, fordi jeg mener, at man ved at tage udgangspunkt i
den centrale rolle, som problemer oplevet af en enkelt etnisk gruppe spiller, snarere end i
en systemisk analyse af alle muligheder ikke anvender en metodologisk fremgangsmåde,
der er hensigtsmæssig og afgørende.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, og det
glæder mig, at Europa-Parlamentet er særligt opmærksom på ligestillingsspørgsmål. Vi
skal erkende, at der stadig er meget at gøre for at forbedre kvindernes situation med hensyn
til ligestilling, både på arbejdsmarkedet og inden for politik. Spørgsmålene om kvinders
rettigheder skal medtages i alle områder af EU's politik, og fine idéer og initiativer bør ikke
forblive på papiret, men skal gennemføres i alle EU's medlemsstater. I Europa-Parlamentets
betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU fastslog vi derfor, at det er vigtigt
at fjerne lønforskellen mellem kønnene, at standse vold imod kvinder og kvindehandel,
garantere barselsorloven og skabe gunstige vilkår, så man kan udnytte vuggestuer og
børnehaver samt mindske fattigdommen blandt kvinder. Hvad angår ligestilling på
arbejdsmarkedet, bør man henlede opmærksomheden på, at kun 3 % af virksomhederne
ledes af kvinder, fordi de står over for diskrimination og hindringer, der bremser deres vej
op ad karrierestigen for at gå efter lederstillinger. Stadig flere medlemmer af
Europa-Parlamentet mener, at man bør indføre et kvotesystem, for hvis virksomhederne
ikke selv indfører ændringer for at forbedre ligestillingen på arbejdsmarkedet, er der planer
om at knæsætte kvoterne i lovgivningen. Jeg håber, at vi fremover vil finde frem til løsninger
og foranstaltninger, der kan styrke ligestilling og lige muligheder for kvinder i familien og
samfundet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte imod denne betænkning, for
selv om jeg er enig i en række af punkterne, burde nogle aspekter efter min mening have
været taget ud. Efter den krise, vi oplever nu, er kvindernes arbejdsvilkår og adgang til job
blevet vanskeligere. Derfor er jeg enig i det spørgsmål, man behandler i Kommissionens
beretning, om, at ligestilling skal integreres i alle politikker og i undervisningen af de
europæiske børn lige fra begyndelsen. Vold imod kvinder skal fortsat bekæmpes og
forebygges gennem offentlige informationskampagner og undervisning i skolerne. Alligevel
er jeg ikke enig i, at der skal indføres kvoter i den private sektor, lister over sårbare kvinder
eller en garanteret mindsteløn, som jeg anser det for umuligt at gennemføre.

Carlos Coelho (PPE),    skriftlig. – (PT) Den 8. marts, kvindernes internationale kampdag,
vil jeg gerne lykønske fru Nedelcheva med hendes betænkning om ligestilling mellem
kvinder og mænd. Jeg er enig i hendes vurdering af, at kvinderne er særligt påvirket af den
økonomiske og finansielle krise, som vi oplever. Alt tyder på, at kvinderne vil mærke
konsekvenserne mere og i længere tid end mænd, bl.a. inden for beskæftigelse, sundhed,
uddannelse og social sikring.

Hvad angår indkomst, arbejds- og ansættelsesvilkår samt adgang til beskæftigelse, synes
kvindernes situation at blive forværret hurtigere end mændenes. Derfor er det vigtigt at
skabe nye muligheder og styrke ligestillingssynergierne mellem kønnene, hvilket vil bidrage
til at stimulere genopretningen og selve den økonomiske vækst. Eftersom 2010 var det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, glæder jeg mig over
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henvisningen til bekæmpelse af fattigdom, idet man er særligt opmærksom på de mest
sårbare kvinder. Jeg finder det beklageligt, at venstrefløjen i Parlamentet også har inddraget
det kontroversielle område abort uden tanke for, hvad EU's jurisdiktion omfatter.

Proinsias De Rossa (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg hilser denne betænkning om ligestilling
mellem kvinder og mænd velkommen. Heri gentages Europa-Parlamentets opfordring til
indførelsen af et europæisk år for bekæmpelse af vold imod kvinder, der skønnes at ramme
mellem 20 og 25 % af alle kvinder i løbet af deres liv, og vi opfordrer til et direktiv om vold
imod kvinder. Den økonomiske krise har alvorlige konsekvenser for kvinder, som er udsat
for en større fattigdomsrisiko end mænd. I gennemsnit får de 18 % mindre end mænd for
det samme arbejde i EU, et tal, der ligger over 25 % i nogle medlemsstater, og de befinder
sig oftere i usikre ansættelsesforhold og/eller deltidsbeskæftigelse. Desuden er det mindre
sandsynligt, at kvinder genansættes, når de mister deres arbejde. Derfor modtager de lavere
pensioner senere i livet. Det er nødvendigt at afskaffe kønsbestemte stereotyper, men det
er ikke nok. Det kræver naturligvis store offentlige investeringer i plejefaciliteter at imødegå
sådanne ulemper. Men de mål for børnepasning, der blev fastsat af Det Europæiske Råd i
Barcelona, er endnu ikke nået, og dette rammer især lavindkomstfamilier. Vi skal have flere
kvinder til at beklæde politiske stillinger på alle niveauer i Europa. Ligestilling er ikke kun
et spørgsmål om retfærdighed, men også en nødvendighed for den sociale og økonomiske
udvikling.

Karima Delli (Verts/ALE),    skriftlig. – (FR) Jeg glæder mig over afstemningen om denne
betænkning om ligestilling mellem mænd og kvinder. På lønområdet tjener kvinder f.eks.
trods den løbende lovgivningsindsats på området på europæisk niveau stadig i gennemsnit
18 % mindre end mænd for det samme arbejde i EU. Jeg vil også gerne understrege, at vi
måtte kæmpe længe her i Parlamentet for at sikre, at en grundlæggende rettighed som
adgang til prævention blev nævnt. Denne form for bagstræberisk debat gavner ikke den
europæiske højrefløjs rygte.

Heldigvis er den endelige betænkning udmærket. Heri fastsætter man målet om at nedbringe
lønforskellen til under 5 % inden 2020, og man opfordrer især medlemsstaterne til at gøre
alt, hvad de kan, for at håndhæve princippet om "lige løn for lige arbejde" med sanktioner
over for stater, der ikke overholder det. Man opfordrer til bindende mål for at sikre
ligestilling på ledende stillinger i virksomheder, myndigheder og inden for politik.

Anne Delvaux (PPE),    skriftlig. – (FR) I dag, den 8. marts 2011, 100-årsdagen for
kvindernes internationale kampdag, havde Parlamentet pligt til med stort flertal at vedtage
denne betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU for 2011. Selv om
ligestillingsprincippet er indskrevet i traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder,
kan vi ikke undgå at lægge mærke til, at dette mål endnu ikke er nået i praksis. Hverken
med hensyn til job, hvor langt flere kvinder end mænd udfører løsarbejde, med hensyn til
løn, hvor kvinder i gennemsnit tjener 18 % mindre end mænd i stillinger med samme
ansvar, og med hensyn til karrieremuligheder, hvor kvindekønnet stadig holdes tilbage af
det berømte glasloft. Kvinder straffes også, når de får børn.

Listen over klager er stadig lang. Den betænkning, vi har vedtaget i dag, indeholder specifikke
svar som f.eks. indførelse af bindende mål for medlemsstaterne og sanktioner for manglende
overholdelse samt indførelse af kvoter (et nødvendigt onde) for at styrke vores stræben
efter ligestilling en smule. Det er vores håb, at det en dag ikke længere vil være nødvendigt
at vie en bestemt dag hvert år til mere end halvdelen af verdens befolkning.
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Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Som jeg allerede har sagt her i Parlamentet, skal mænd
og kvinder behandles retfærdigt, de skal have de samme rettigheder, men der skal tages
hensyn til deres respektive behov. For kvinders vedkommende er dette særligt relevant på
områder som f.eks. hjælp under barsel og kombinationen af arbejde og familieliv. Derfor
glæder det mig at konstatere, at man her bl.a. taler om beskyttelse af barselsrettigheder og
om støtte til ældre i hjemmet, som er opgaver, der ofte tilfalder kvinder inden for familien,
hvilket gør det vanskeligt for dem at finde arbejde. Men selv om jeg erkender, at nogle af
ordførerens visioner er meget indsigtsfulde, er jeg ikke enig med hende i, at ligestilling kan
opnås gennem kvoteordninger. Kvoter forklejner kvinder, der ender med at få bestemte
stillinger udelukkende på grund af deres køn og ikke på grundlag af deres kvalifikationer,
evner eller færdigheder. Derfor er det uacceptabelt, at man ønsker at anvende dem i private
virksomheder. Endelig er jeg en varm fortaler for subsidiaritetsprincippet, og jeg mener,
at mange af de emner, der analyseres i denne betænkning, selv om de er vigtige og relevante,
skal forblive under medlemsstaternes jurisdiktion. Også af den grund stemte jeg imod.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) Formålet med denne betænkning er at
bidrage til at fremskynde processen med at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder i
EU. I dag, hvor vi fejrer 100-året for kvindernes internationale kampdag, vil jeg gerne hylde
alle de kvinder, der har kæmpet for anerkendelsen af kvinders rettigheder og for ligestilling
gennem de seneste 100 år. Jeg vil også gerne udtrykke min solidaritet med alle de kvinder,
der er ofre for vold, og for alle dem, der for nylig har kæmpet i Mellemøsten og Nordafrika
for deres befolkningers selvbestemmelse. EU er altid gået i front i forsvaret for kvinders
rettigheder, så jeg glæder mig over vedtagelsen af denne betænkning, der har til formål at
bringe mange af de forskelle, der stadig findes, til ophør, som f.eks. lønforskelle, adgang
til uddannelse og beskæftigelse, problemer med at kombinere arbejde og familieliv samt
afstanden til stillinger med beslutningsbeføjelser. Derfor håber jeg, at EU vil gå fra teori til
praksis og give kvinderne mulighed for at vise deres værd.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Det er særligt vigtigt, at man ved forhandlingen
og afstemningen om denne betænkning søger at henlede opmærksomheden på de uligheder
og den diskrimination, der fortsat findes, på kvindernes internationale kampdag, hvis
100-årsdag vi fejrer i 2011. Der er blevet udkæmpet mange kampe i løbet af disse 100 år.
Der har også været mange sejre. Men de har ikke været tilstrækkelige til at afskaffe de
eksisterende uligheder, den diskrimination, der stadig findes i forbindelse med adgang til
job med rettigheder, uligheden på lønområdet, som også afspejles i pensionerne, problemer
med karriereudvikling og karriereforløb og hindringerne for at få adgang til lederstillinger
og stillinger med beslutningsansvar inden for økonomiske, sociale og politiske aktiviteter.
Tendensen er, at denne situation forværres i tider med økonomisk og social krise.

Kvinder er fortsat udsat for diskrimination, fordi de er mødre og arbejdere, hvilket er
skandaløst her et godt stykke inde i det 21. århundrede. Af alle disse grunde er det vigtigt
fortsat at kræve uligheder og diskrimination afskaffet, hvilket vil indebære et brud med
neoliberale politikker og et seriøst engagement i alternative politikker, hvor spørgsmålet
om menneskerettigheder og ligestilling gøres til noget centralt i EU's beslutningstagning
og politik.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) På denne dag, der hænger sammen med
kvinders kamp for anerkendelse og udøvelsen af deres rettigheder, er det slående med den
stadig værre arbejdsløshedssituation og antallet af ustabile job kombineret med lave
lønninger og diskrimination med hensyn til løn og moderskab, der rammer de kvindelige
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arbejdere. Dette giver sig udslag, der er særligt chokerende og uacceptable for de yngre
generationer, hvilket sker i Portugal.

Konsekvenserne er øget fattigdom blandt kvinder. Situationen for handicappede,
indvandrede og pensionerede kvinder og for lavtlønnede kvindelige arbejdere er særligt
kritisk, og de samme gælder kvinder i landdistrikterne, der bor alene med deres børn.

De fleste af de mere end 85 mio. mennesker, der lever i fattigdom i EU, er kvinder.
Fattigdomsprocenten blandt kvinder har oversteget 18 %. Derfor er det vigtigt at forhindre,
at man med krisen som påskud indfører foranstaltninger, der truer kvinders ret til ligestilling
og til den nødvendige økonomiske og sociale samhørighed.

Tiden er inde til at prioritere kvinder og deres rettigheder, ligestilling samt økonomisk og
social samhørighed, så vi kan få et bedre samfund, og så vi virkelig kan overholde
menneskerettighederne og konsolidere de fremskridt, som kvinder har bidraget til at skabe
for vores civilisation.

Bruno Gollnisch (NI),    skriftlig. – (FR) Lige muligheder og ikkediskrimination betyder
ikke, at man afskaffer og benægter forskellene og komplementariteten mellem mænd og
kvinder med hensyn til deres natur, deres ønsker og deres måde at anskue verden og livet
på. At påpege dette er ikke at føre stereotyper til torvs. Hvis Deres filosofi med ikke at
skelne mellem kønnene føres ud i sin yderste konsekvens, fører det kun til absurditet. Det
fører til absurditeter som f.eks. kvinders "ret" i anførselstegn til at arbejde om natten – eller
til at være forpligtet til at gøre det. Dette er et tilbageskridt socialt set. Det er Deres ret. Det
fører til absurditeter som f.eks. den franske beslutning om at give mænd frie
pensionsbetingelser, en ret, som hidtil var forbeholdt kvinder, og som var et lille plaster
på såret for de karriereproblemer, som moderskab og børnepasning måtte have givet dem.

Dette er absurd, fordi det truer selve eksistensen af denne fordel for kvinder. Det er ligeledes
absurd med den seneste beslutning fra EU-Domstolen om, at der ikke skal tages hensyn til
statistiske forskelle mellem mænd og kvinder ved beregning af forsikringspræmier, selv
om de udgør grundlaget for risikoberegningen. Mine damer, dette markerer afslutningen
på de små økonomiske fordele, som De har, fordi De kører mere forsigtigt og lever længere.
Hvor vil denne talibanisme med "ligestilling" slutte?

Louis Grech (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg vil stemme for denne betænkning, især fordi den
fremmer – på en meget beslutsom og konkret måde – det grundlæggende princip om
ligestilling mellem kvinder og mænd. Det er skuffende, at nogle nationale lovgivere trods
mange bestræbelser og undersøgelser af emnet stadig negligerer de ødelæggende virkninger
af diskrimination, hvilket forværrer ulighederne mellem kønnene yderligere og skader
gennemførelsen af målene i Lissabonstrategien. I lyset af det fortsatte skel mellem mænd
og kvinder med hensyn til beskæftigelsesgrad, arbejdstid og adgang til lederstillinger
opfordrer jeg medlemsstaterne til at blive bedre til at gennemføre en praksis med
antidiskrimination og antichikane. Det er nødvendigt at inddrage interessenterne på
græsrodsniveau, gennem informationskampagner, brug af ngo'er og ligeledes med mere
formelle instrumenter, som f.eks. særlige bestemmelser i kollektive aftaler og national
lovgivning vedrørende ligestilling.

Jeg er enig i de forskellige spørgsmål, der fremhæves i betænkningen, som f.eks. en styrkelse
af integrationsforanstaltninger over for kvinder og sikring af deres tilstedeværelse i
lederstillinger, fremme af beskæftigelse og en rimelig indkomstfordeling, skabelse af job
af højere kvalitet, sikring af adgang til offentlige tjenester af høj kvalitet og forbedring af
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den sociale velfærd. Når det er sagt, kan jeg imidlertid ikke støtte det punkt, hvor man
henviser til fremme af abort.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    skriftlig. – (FR) Jeg er meget glad for vedtagelsen af denne
beslutning om 100-årsdagen for kvindernes internationale kampdag. Selv om princippet
om ligeløn for mænd og kvinder er indskrevet i EU-traktaterne, kan vi i dag se, at kvinder
tjener 17,8 % mindre end mænd. Denne ulighed gennemsyrer alle områder i samfundet.
F.eks. har kun 3 % af de store virksomheder en kvinde som direktør, og kvinder er mest
påvirket af arbejdsløshed og løsarbejde. Deraf den alarmerende observation om, at 17 %
af kvinderne i de 27 EU-lande i 2008 måtte anses for at leve i fattigdom. Andre
foranstaltninger er stadig nødvendige som f.eks. en bedre fordeling af familieansvar og
bedre beskyttelse af kvinder mod vold i hjemmet. Alle disse tal beviser, at det nu er
nødvendigt at indføre bindende foranstaltninger. Derfor besluttede jeg at stemme for at
indføre kvoter, selv om jeg i princippet var modstander af tanken, og indføre politikker
for positiv særbehandling på det økonomiske og politiske område. I dag må vi erkende, at
vi ikke kan opnå reel ligestilling uden politikker baseret på en reel vilje til at ændre
situationen.

Sylvie Guillaume (S&D),    skriftlig. – (FR) Hvert år giver kvindernes internationale
kampdag mulighed for at gøre status over kvinders rettigheder og ligestilling i EU. Der er
bestemt sket betydelige forbedringer, men det er klart, at vi endnu ikke har opnået fuld
ligestilling, hverken i virkeligheden eller i folks mentalitet. Ligestilling er imidlertid en
forudsætning for at gennemføre EU's mål om vækst, beskæftigelse og social samhørighed.
Derfor stemte jeg for denne betænkning, hvori man understreger behovet for at afhjælpe
krisens konsekvenser for kvinderne og rette op på dem. Den understreger også uddannelsens
rolle og opfordrer EU til at bekæmpe fattigdom hos kvinder og alle former for vold over
for kvinder. Jeg mener, at man kan finde endnu et grundlæggende punkt i denne betænkning
i punkt 66, hvori man bekræfter kvindernes ret til prævention og abort. Vi skal huske på,
at 11 lande i EU endnu ikke har godkendt abort fuldt ud.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg er enig i det, der siges i denne betænkning,
fordi den aktuelle økonomiske, finansielle og sociale krise har katastrofale følger for
beskæftigelse, levevilkår og vores samfund som sådan. Kvinderne er blevet alvorligt ramt
af krisen, navnlig med hensyn til deres arbejdsvilkår, deres adgang til beskæftigelse, deres
plads i samfundet som sådan og ligestilling. Om det er i bestyrelserne for børsnoterede
virksomheder eller i den politiske verden, skal kvinder kunne opnå stillinger, der svarer til
deres færdigheder. Kvinder nægtes undertiden adgang til stillinger med ansvar, hvilket
fører til diskrepans mellem deres uddannelsesniveau og deres status. Da 2010 er det
europæiske år for fattigdomsbekæmpelse, bør man være særligt opmærksom på de mest
sårbare grupper af kvinder. Der bør træffes specifikke foranstaltninger for at hindre, at
kvinder, der er sårbare på grund af handicap eller deres status som indvandrere, havner i
udsatte situationer og for at lette deres integration i samfundet. Fremme af ligestilling
indebærer også bekæmpelse af vold imod kvinder. Alle former for fysisk, seksuel eller
psykisk vold, uanset alvoren, skal bekæmpes og fordømmes. I dag markerer vi 100-årsdagen
for kvindernes internationale kampdag, og jeg vil gerne sende mine hilsner til alle kvinder.

Tunne Kelam (PPE),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte imod opfordringen til nem adgang til
abort i punkt 66 i den oprindelige tekst. Selv om jeg anerkender individets ret til at bestemme
over sin egen krop, understreger jeg, at enhver beslutning om at få foretaget abort også
betyder, at man beslutter at tage et andet menneskes liv. Hvis man træffer denne beslutning,
skal det desuden altid ske med begge forældres samtykke (undtagen i tilfælde af alvorlig
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sygdom, voldtægt). Derfor er det misvisende at kræve nem adgang til abort, og det sender
det budskab til samfundet, at abort kan bruges som prævention uden hensyntagen til
moralske og etiske værdier.

I det moderne europæiske samfund, hvor folk er mere velinformerede og har lettere adgang
til sundhedspleje end nogensinde før, skal vi støtte ansvarlig adfærd, hvilket indebærer, at
man tager ansvaret for sine handlinger. Når man opfordrer til nem adgang til abort, påtager
man sig ikke dette ansvar. Abort bruges for ofte som en nem udvej i en vanskelig situation.
EU bør ikke støtte en sådan adfærd, men bør give medlemsstaterne subsidiaritet.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvori man
bemærker, at der er behov for at styrke kønsdimensionen i kampen mod fattigdom. Eftersom
2010 er det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom, bør man være særligt opmærksom
på de mest sårbare grupper af kvinder. Der bør træffes specifikke foranstaltninger for at
undgå, at kvinder, der er sårbare på grund af et handicap eller deres status som indvandrere
eller mindretal, havner i usikre situationer, og for at lette deres integration i samfundet.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Jeg er enig i konklusionerne i betænkningen,
både som medlem af Europa-Parlamentet og som læge. Den skade, der forårsages af den
antisociale politik i de fleste af EU-medlemsstaternes regeringer, vil før eller senere blive
tydelig i sundheden hos mange socialt svagere grupper af borgere og navnlig kvinder. Jeg
støttede den tidligere nævnte betænkning af bekymring for sundhedsudviklingen for
Europas nuværende og fremtidige befolkning, som er direkte proportional med kvindernes
sundhedskvalitet og fuldstændige ligestilling i samfundet. Hvis vi ønsker at sikre Europas
fremtid, med andre ord EU's levedygtighed og udvikling, må vi ikke forsøge at løse vores
problemer uden at sikre ligestilling for kvinder. Ved at undervurdere dette problem ser
man stort på rettighederne for 50 % af EU-borgerne. Dette kan i sidste ende betyde
fremmedgørelse af mange borgere fra EU, selv om Europa 2020-strategien indeholder en
løsning på disse problemer. EU består af mænd og kvinder. De rummer Europas potentiale
og kreative udviklingsmuligheder. Så længe fattigdom og social udstødelse rammer næsten
hver sjette borger, hvilket fremgår af statistiske undersøgelser i EU, er det op til os som
medlemmer af Europa-Parlamentet ikke bare at udfordre Kommissionen og
medlemsstaterne, men også at udøve et effektivt pres for at få gennemført de specifikke
foranstaltninger, vi har vedtaget i kampen mod fattigdom og imod antisociale
udgiftsbesparelser, og at begrænse yderligere nedskæringer på det sociale område, navnlig
med hensyn til kvinder.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Finanskrisen, som vi oplever i øjeblikket, har
katastrofale følger for arbejdsløsheden og levevilkårene for vores medborgere i
almindelighed og hos kvinderne i særdeleshed. Tænk bare på deres arbejdsvilkår, deres
adgang til beskæftigelse og deres position i samfundet.

I sin rapport for 2010 fremhævede Kommissionen med rette de udfordringer, der venter
os vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder, og understregede, at denne krise skal
ses som en mulighed for at genoverveje mænds og kvinders specifikke roller i vores samfund,
navnlig gennem en strategi for deres fuldstændige integration i alle politikker. Dette
ligestillingsideal bør nås gennem konkrete, vedvarende foranstaltninger, navnlig på
uddannelsesområdet.

Vi understreger betydningen af kvinders rolle i stillinger med beslutningsansvar, som
traditionelt er forholdt mænd. Fremme af ligestilling indebærer også bekæmpelse af vold
imod kvinder. Alle former for fysisk, seksuel eller psykisk vold, uanset hvor alvorlig den
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er, skal bekæmpes og fordømmes. Bekæmpelse af kønsbaseret vold indebærer
gennemførelse af bevidstgørelseskampagner og undervisning af børn og unge om rædslerne
ved denne vold.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi man
understreger behovet for at prioritere afskaffelsen af lønforskelle mellem mænd og kvinder
og taler for princippet om lige løn for lige arbejde. Jeg stemte også for, fordi Kommissionen,
Rådet og medlemsstaterne opfordres til at prioritere støtte til bindende foranstaltninger i
stedet for ikkebindende strategier for ligestilling og til at være særligt opmærksomme på
grupper af sårbare kvinder: handicappede kvinder, ældre kvinder, indvandrere, lesbiske,
biseksuelle og transseksuelle, kvinder fra etniske mindretal, og kvinder med begrænset
eller ingen uddannelse, som har plejeansvar, handicappede kvinder og enlige mødre.

Man anerkender også behovet for, at kvinder skal have kontrol over deres seksuelle og
forplantningsmæssige rettigheder, navnlig gennem lettere adgang til prævention og abort.
Jeg vil også fordømme al vold imod kvinder. Desværre er denne betænkning nødvendig
her den 8. marts 2011.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Den årlige beretning om ligestilling mellem
kvinder og mænd er i år fokuseret på den økonomiske krises virkninger for den kvindelige
del af befolkningen, og man fremhæver de punkter, hvor de påvirker eksisterende kritiske
områder.

Fru Nedelcheva har valgt at følge samme vej som forslaget og ikke blot tale om krav og
forskelsbehandling. Udgangspunktet for de målrettede foranstaltninger er en analyse af
økonomiske data for det kvindelige arbejdsmarked, som alle er negative. Resultaterne af
de foregående undersøgelser viser, at kvindernes større socioøkonomiske svaghed påvirker
den samlede økonomi og fører til betydelige konkrete tab for systemet. Dette skal føre til
foranstaltninger, der ganske vist er beregnet på at mindske forskellene, men som også er
rettet mod den brede offentlighed, fordi de indeholder systemiske foranstaltninger.

Jeg er ikke enig i den del af betænkningen, der drejer sig om kvinders seksuelle rettigheder,
navnlig hvor man på ny bekræfter hensigten om at give "let adgang" til abort – navnlig i
lyset af Parlamentets forkastelse af det mundtlige ændringsforslag fra hr. Silvestris – der
sigtede mod at indføre en henvisning om beskyttelse af det ufødte barn. Dette er et følsomt
spørgsmål, som ikke fremsættes i form af sloganer med en tvivlsom fortolkning. Jeg
accepterer ikke, at kvinders frihed og sikring af sociale fremskridt opnås gennem abort.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    skriftlig. – (FR) Nedelcheva-betænkningen indeholder
en smertelig iagttagelse om EU's fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kvinder og
mænd. Det er trist, at vi måtte vente til den 8. marts, inden det blev husket, at 50 % af
Europas borgere er kvinder, og at deres ret til ligestilling tilsidesættes over hele Europa.

Jeg hilser denne betænkning velkommen på grund af dens erklærede ønske om at indføre
bindende foranstaltninger for at håndhæve lige rettigheder. Ikke desto mindre beklager
jeg, at man praler af Europa 2020-strategien og en pensionsalder på 64 år, og at man siger,
at "familien er fundamentet i vores samfund". Fundamentet i vores samfund er borgerskab
og lovgivning. Jeg fordømmer denne proces, hvor man forsøger at få os til at sluge
antisociale piller med kulturelle tilbageskridt dyppet i ubrugelige gode hensigter.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) I dag, tirsdag den 8. marts 2011, stemte jeg
for Nedelcheva-betænkningen om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU. I denne
betænkning peger man på bekymringen for medlemsstaternes utilstrækkelige fremskridt
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i retning af ligestilling mellem mænd og kvinder. Derfor opfordrer man i betænkningen
medlemsstaterne til at indføre mekanismer for at bekæmpe denne ulighed.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Ligestilling mellem kvinder og mænd er et
grundlæggende princip for EU. Desværre ser man selv i dag talrige uligheder mellem kvinder
og mænd. Desuden har den finansielle, økonomiske og sociale krise, som vi oplever, haft
alvorlige følger for kvinders arbejdsvilkår, adgang til job, deres plads i samfundet og løn.

Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet skal gøres til virkelighed. Vi skal
helt klart bevare ligestillingspolitikkerne, og især må deres budgetter ikke nedskæres.
Ligestilling mellem mænd og kvinder skal også medtages i alle politikker i form af specifikke
og bæredygtige foranstaltninger, navnlig inden for almen og faglig uddannelse og
erhvervsvejledning.

Kvinder skal også spille en vigtig rolle inden for beslutningstagning, enten i bestyrelser
eller i politiske funktioner. Endelig vil jeg ikke undlade at nævne den frygtelige svøbe i form
af fysisk, psykisk og seksuel vold imod kvinder. Disse onde forbrydelser skal vi bekæmpe
med al kraft, uanset hvor alvorlige de er.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    skriftlig. – (FR) På denne dag, 100-årsdagen for
kvindernes internationale kampdag, i forbindelse med afstemningen om denne betænkning
om ligestilling mellem kvinder og mænd, spørger jeg mig selv, hvilket samfund der kan
undvære 50 % af sin intelligens og 50 % af sin energi.

Og alligevel er det den verden, vi lever i, men vi ønsker ikke, at det skal være sådan længere.
Jeg ønsker, at man annoncerer en omfattende kampagne til fordel for ligestilling. Hvis vi
ser på de beløb, der investeres i uddannelse af unge kvinder, kan vi se, at forskellene på
folks arbejdsliv bliver stadig større.

Det er uacceptabelt, og derfor stemmer jeg for denne betænkning. Den fremhæver alle de
problemer, som kvinder står over for. Den kamp, vi skal kæmpe, er ikke en kamp mellem
højre og venstre, men en kollektiv kamp, hvor alle, kvinder som mænd, skal arbejde
sammen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for artiklerne om kvinders
rettigheder vedrørende forplantningssundhed og fri abort. Som medlem af
Europa-Parlamentet fra et land, hvor svangerskabsafbrydelser blev forbudt for mere end
25 år siden, er jeg helt bevidst om, hvor vigtig denne ret er, og om de alvorlige konsekvenser
af at så tvivl om den.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Det, kvinder virkelig har brug for, er ægte valgfrihed
i livet. De skal have sikkerhed for, at ingen af deres beslutninger vil blive tillagt mindre
værdi. Et vigtigt skridt i denne retning ville være indførelse af opdelt familieskat i alle
medlemsstater, så det at stifte familie ikke bliver en fattigdomsfælde. Men det vil være
forkert at indføre kvoter for kvinder. Vi skal starte med de områder, hvor kvinderne er
udsat for virkelige ulemper. Vi skal kigge på situationen i forbindelse med ulønnet
pasningsarbejde, deltidsbeskæftigelse og problemerne for de mange kvinder, der arbejder
hårdt for at leve op til kravene om familie og karriere. I denne betænkning behandler man
ikke nogen af disse spørgsmål, og derfor stemte jeg imod den.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) I den årlige beretning om ligestilling mellem kvinder
og mænd for 2010 understreger man behovet for et europæisk engagement i at sikre
ligestilling i en periode med økonomisk krise, der truer med at undergrave de hidtidige
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bestræbelser på at støtte kvinders rettigheder. Arbejdsløshed og recession risikerer at gøre
kløften mellem mænd og kvinder større på arbejdspladsen. Derfor fokuseres der i
betænkningen af fru Nedelcheva på de punkter, hvor man kan sætte ind for at forebygge
diskrimination: sikring af finansiel og økonomisk retfærdighed for alle borgere, dermed
for lønninger, indtægter og pensioner, at arbejde for at øge kvoten af kvinder for at sikre
en bedre repræsentation og for at sikre personlige rettigheder. Men jeg mener, at man i den
forbindelse skal respektere subsidiaritetsprincippet og nogle af de typiske nationale
kendetegn, som efter min mening bør forsvares og beskyttes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Den nuværende situation med den
udbredte krise, som vi oplever, påvirker de fleste europæere, men rammer kvinderne
hårdest. I denne forbindelse kan man frygte, at de store, men langsomme og smertefulde
sejre, som kvinderne har vundet i EU, kan blive rullet langt tilbage, og dette vil naturligvis
berøre dem direkte og uretfærdigt, men også vores samfund, som altid er sundere og har
bedre udviklingspotentiale, når de sikrer ligestillingen. Derfor er det vigtigt fortsat at
investere i ligestillingspolitikker, ikke mindst ved at gennemføre ligestilling mellem mænd
og kvinder med hensyn til arbejdsvilkår, indkomstniveau, adgang til arbejde og deres plads
i samfundet i almindelighed. Med hensyn til ligestillingspolitikker skal der handles ud fra
forskellige perspektiver, der skal supplere hinanden. Et, hvor man udefra og ind skaber
vilkår for ligestillingen, og et andet indefra og ud, hvor man skaber vilkår, så kvinderne
kan emancipere sig fra de ting, der gør dem mindreværdige. Når det er sagt stemte jeg, selv
om jeg er enig i mange af punkterne i denne betænkning, hverken for eller imod ved den
endelige afstemning, fordi jeg ikke accepterer almindelig fri abort, eller påstanden om, at
abort er en præventionsmetode, hvilket det helt klart ikke er.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi man
heri understreger behovet for at prioritere afskaffelsen af lønforskelle mellem mænd og
kvinder og fremhæver princippet om lige løn for lige arbejde. Desuden opfordres
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at prioritere bindende foranstaltninger i
stedet for ikkebindende strategier for ligestilling og til at være særligt opmærksomme på
sårbare grupper af kvinder: handicappede kvinder, ældre kvinder, indvandrere, lesbiske,
biseksuelle og transseksuelle, kvinder fra etniske mindretal, og kvinder med begrænset
eller ingen uddannelse, som har plejeansvar, handicappede kvinder og enlige mødre. Man
anerkender også behovet for, at kvinder skal have kontrol over deres seksuelle og
forplantningsmæssige rettigheder, navnlig gennem lettere adgang til prævention og abort.
Den fordømmer også al vold imod kvinder. Dette er desværre en betænkning, der er
nødvendig den 8. marts 2011.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Nedelcheva-betænkningen fra FEMM
blev vedtaget med 366: 200: 32. Forslaget til betænkning og det endelige resultat er i orden
efter vores mening. Positivt, fordi man har vedtaget at nedbringe lønforskellen mellem
kønnene til 0,5 % inden 2020, at medlemsstaterne skal indføre princippet om lige løn for
lige arbejde korrekt (punkt 27), indførelse af sanktioner mod medlemsstater, der ikke
overholder bestemmelserne (punkt 27, oprindelig et ændringsforslag fra De Grønne i
FEMM), bindende mål, der skal sikre en ligelig repræsentation af kvinder og mænd (punkt
53), kvoter, der skal sikre ligestilling i virksomhedernes bestyrelser med Spanien og Frankrig
som eksempler (punkt 53), bindende mål for at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder
i lederstillinger i virksomheder, offentlige myndigheder og politiske organer (punkt 56),
sundheds- og reproduktionsrettigheder, nem adgang til prævention og adgang til abort
(punkt 67).
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Oreste Rossi (EFD),    skriftlig. – (IT) Selv om denne betænkning er baseret på erklæringer,
der fortjener støtte, rummer den også tendenser i retning af et ønske om at anerkende
bestemte kategorier af borgere, i dette tilfælde romakvinder, der anses for særligt ugunstigt
stillede på grund af diskrimination. Vi er modstandere af at omsætte kvindernes legitime
krav om opmærksomhed og anerkendelse på arbejdet med hensyn til ligestilling på
arbejdsmarkedet, lønninger og adgang til lederstillinger til racediskrimination.

Vi accepterer ikke, at medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på kvinder i den
europæiske strategi om integration af romaer, for det første fordi en foranstaltning, der
drejer sig om ligestilling mellem kvinder og mænd, ikke har noget at gøre med romer, og
for det andet fordi de mennesker, der er udsat for diskrimination, ofte er de samme, som
lider under romaernes ofte ulovlige tilstedeværelse.

Derfor stemmer vi imod betænkningen, også på grund af kravet om at lette adgangen til
abort og indførelsen af kvoter for kvinder.

Birgit Schnieber-Jastram (PPE),    skriftlig. – (DE) I forbindelse med punkt 66 er udtrykket
"let adgang" for vidtgående. På den anden side skal mulighed for abort forblive åben.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Ved dagens afstemning støttede
jeg mange af de centrale punkter i betænkningen om ligestilling mellem kvinder og mænd
i Den Europæiske Union – 2010. Jeg vil især gerne henlede opmærksomheden på
spørgsmålet om ligestilling i virksomheder.

Dette er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at kvinderne har samme position som mænd
i virksomhedernes ledelse. Vores mål er ikke at gøre køn til det eneste kriterium, som der
skal tages hensyn til ved udpegelsen af dem, der skal sidde i bestyrelserne. Vi er imidlertid
interesserede i at sikre, at ambitiøse kvinder, hvis kvalifikationer svarer til deres mandlige
rivaler, udnævnes til stillinger, der normalt udelukkende er besat af mænd, fordi forskningen
jo viser, at dette kan bidrage til en bedre og mere bæredygtig forvaltning af virksomhederne
og dermed til bedre økonomiske resultater.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for beslutningsforslaget i
Nedelcheva-betænkningen, for efter min mening er ligestilling et spørgsmål om prioritering.
Jeg er enig i ordførerens konklusioner, idet hun mener, at foranstaltningerne i kampen
mod dette problem skal intensiveres på europæisk plan, f.eks. ved at skabe hensigtsmæssige
strategier og finansieringsinstrumenter. Jeg mener, at de foreslåede løsninger med hensyn
til uddannelse og kommunikation er særligt værdifulde, fordi de sigter mod at afskaffe
lønforskelle og sikre adgang til lederstillinger.

Men hovedinitiativet på dette område ligger fortsat hos medlemsstaterne.
Europa-Parlamentets rolle som repræsentant for EU's borgere er at udøve pres på både
regeringerne og på Kommissionen og EU's Ministerråd for at sikre, at der indføres
konsekvente og effektive foranstaltninger inden for rammerne af dialogen med de
organisationer, der er involveret i kampen for ligestilling.

Spørgsmålet om lige rettigheder diskuteres i en endnu bredere kreds i Polen, men trods
indførelsen af ligestilling på opstillingslisterne skal der fortsat gøres meget, f.eks. på det
sociale område. Efter min mening vil tilskyndelse fra EU's side være særdeles værdifuldt
for mit land.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der sigter
mod at løse problemerne med ulighed mellem kønnene i medlemsstaterne. Det er skuffende
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at konstatere, at mine kolleger fra det britiske Konservative parti valgte ikke at støtte denne
betænkning på 100-årsdagen for kvindernes internationale kampdag.

Michèle Striffler (PPE),    skriftlig. – (FR) Betænkningen om ligestilling mellem kvinder
og mænd i EU – 2010 er af særlig betydning, for i dag fejrer vi 100-året for indførelsen af
kvindernes internationale kampdag. Det er helt tydeligt, at der fortsat findes betydelige
forskelle mellem mænd og kvinder i Europa. Det er nødvendigt at opfordre til indførelsen
af bindende mål for at sikre en ligelig repræsentation af mænd og kvinder på politiske
lederposter og ligeledes inden for virksomhederne. Derfor stemte jeg for denne betænkning.

Alf Svensson (PPE),    skriftlig. – (SV) Ved dagens afstemning om ligestilling mellem kvinder
og mænd i EU i 2010 stemte jeg imod, og i dag er det af alle dage kvindernes internationale
kampdag! Adskillige af mine kolleger i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
Demokrater) og i andre grupper stemte også imod initiativbetænkningen, hver ud fra deres
egne grunde. Jeg vil gerne kort gøre rede for min egen. Det mest problematiske punkt for
mig at se er anbefalingen af bindende mål for medlemsstaterne med hensyn til
kønskvotering. Ud over at der er tale om en krænkelse af medlemsstaternes selvbestemmelse
fra EU's side, er jeg også imod selve tanken om kvoter. Som om kvinder er ude at stand til
at blive vurderet ud fra deres egen værdi på samme måde som mænd. Teksten indeholder
også passager vedrørende mindsteindkomst, hvilket arbejdsmarkedets parter og ikke
politikerne, hverken på nationalt eller internationalt plan, naturligvis skal bestemme. Samlet
set medførte ovennævnte punkter, at jeg valgte at stemme imod betænkningen, som ikke
desto mindre blev vedtaget af Europa-Parlamentet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for betænkningen om ligestilling
mellem kvinder og mænd i EU i 2010. Selv om 59 % af de universitetsuddannede i EU er
kvinder, afspejles denne andel ikke i det politiske eller økonomisk liv. I Europa-Parlamentet
er kun 35 % af medlemmerne kvinder, bare 15 % af medlemmerne af de nationale
parlamenter er kvinder, og kun 3 % af bestyrelsesformændene i de store europæiske
virksomheder er kvinder. Repræsentationsgraden for kvinder er vigtig, fordi dette bidrager
til at tilskynde kvinderne til at planlægge en karriere inden for politik og til at søge stillinger
med politisk, administrativt eller økonomisk ansvar. Der er en lønforskel mellem kønnene
på 17 % i EU, og der er ikke tilstrækkelige børnepasningsfaciliteter til børn under 3 år. Det
betyder, at unge mødre er mere udsatte for midlertidige arbejdskontrakter eller for risikoen
for arbejdsløshed. Jeg opfordrer til, at der indføres foranstaltninger både på nationalt plan
og inden for EU for at fremme iværksætteri blandt kvinder og ligeledes for at lette adgangen
til offentlig og privat finansiering. Vi opfordrer Kommissionen til at tilskynde
medlemsstaterne til i medierne, i almindelighed samt i reklame- og pr-materiale at fremme
et billede af kvinder, hvor deres værdighed, deres forskelligartede roller og deres identitet
respekteres.

Thomas Ulmer (PPE),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte imod betænkningen, fordi man her
endnu en gang forsøger at indføre abort ad bagdøren. Bortset fra det er det blot en
opremsning af banaliteter.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg har stemt for betænkningen af fru
Nedelcheva om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU. Ligestilling og ligebehandling
af kønnene er et grundlæggende princip for EU. Men den fortsatte offentlige diskussion
om antallet af kvinder i erhvervslivet, de stadige og store lønforskelle og de talrige ulemper,
som kvinderne er udsat for på arbejdspladsen, viser klart, at vi har lang vej endnu, før
kønnene er lige. Medlemsstaterne opfordres til at se krisen som en mulighed for at anskue
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deres politikker ud fra et anderledes perspektiv og for at intensivere deres indsats på dette
vigtige område.

Marina Yannakoudakis (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen anerkender, at det
grundlæggende princip om ligestilling mellem mænd og kvinder er indskrevet i de
europæiske traktater og er noget, som de enkelte EU-medlemsstater respekterer og holder
i hævd. Når det er sagt, kunne vi ikke stemme for denne betænkning af flere specifikke
grunde. For det første er vi grundlæggende modstandere af indførelsen af mål og kvoter
for kvinder i visse erhverv på EU-niveau. Vi mener, at det er noget, som medlemsstaterne
bør gøre. For det andet er vi tilbageholdende over for at medtage samvittighedsspørgsmål
i politiske betænkninger og mener, at medlemsstaterne bør lovgive om spørgsmål
vedrørende abort og prævention. For det tredje bør spørgsmål vedrørende beskæftigelse,
som f.eks. pensioner, pensionsalder og løn, fastlægges på nationalt niveau, og selv om vi
går fuldt og helt ind for at fjerne lønforskellen mellem kønnene, er det ikke op til EU at
fastsætte præskriptive mål.

Betænkning: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    skriftlig. – (PT) Jeg stemmer for denne betænkning, hvori man
understreger den alvorlige situation for 17 % af Europas kvindelige befolkning, der lever i
fattigdom, navnlig mødre og ældre kvinder. Man understreger også, at kvinder i
16 medlemsstater bliver stadig mere udsat for ekstrem fattigdom, og at deres bidrag til
økonomien ofte undervurderes og er dårligt betalt. Man bør huske på, at et af målene for
Europa 2020-strategien er at nedbringe fattigdom, og at dette kun kan opnås gennem
social- og beskæftigelsespolitikker, gennem kombination af arbejde og familieliv og ved
at sikre, at alle kvinder har de nødvendige midler til at leve et værdigt liv.

Roberta Angelilli (PPE),    skriftlig. – (IT) Kvinder udsættes i stigende grad for risikoen for
fattigdom, navnlig kvinder med særlige behov som f.eks. enlige mødre, handicappede
kvinder og ældre kvinder, som ofte får lønninger og pensioner, der knap nok ligger over
et eksistensminimum. Man behøver ikke gentage, at for at forhindre og mindske risikoen
for fattigdom, skal kvinders og mænds ligelige deltagelse på arbejdsmarkedet sikres.
Desværre er europæiske kvinder fire gange så udsat for deltidsarbejde og tidsbegrænsede
arbejdskontrakter end mænd, og de er ofte en del af den sorte økonomi, som er kendetegnet
ved manglende arbejdskontrakter. Men spørgsmålene vedrørende feminiseringen af
fattigdommen gælder ikke kun arbejde, men også manglen på børnepasning og ældrepleje.

Medlemsstaterne har ansvaret for at gennemføre specifikke programmer for at fremme
kvindernes aktive inddragelse eller reintegration på arbejdsmarkedet og specifikke
muligheder for livslang uddannelse, der sigter mod at give dem de krævede færdigheder
og kvalifikationer. Samtidig skal kvinder med en dårlig baggrund sikres lige adgang til
offentlige sundhedssystemer og til gynækologisk og obstetrisk behandling samt til ordentlige
boliger, retsvæsenet, sport og kultur.

Sophie Auconie (PPE),    skriftlig. – (FR) Denne beslutning indeholder en analyse af
fattigdom hos kvinder, som jeg er enig i. Der er ingen tvivl om, at denne arbejdsløshed er
forårsaget af den seneste økonomiske krise, men den skyldes også en række faktorer som
f.eks. stereotyper, lønforskelle mellem mænd og kvinder, en forkert balance mellem
familieliv og arbejdsliv, længere forventet levetid osv. I den forbindelse er jeg som vores
ordfører glad for, at man har oprettet et europæisk mikrofinansieringsinstrument. Formålet
er at give lettere adgang til mikrofinansiering for disse kvinder, der har svært ved at komme
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ind på arbejdsmarkedet, eller som ønsker at blive selvstændige eller etablere deres egne
små virksomheder.

Liam Aylward (ALDE),    skriftlig. – (GA) Historisk set er det kvinder, der er mest udsat
for risikoen for fattigdom – især enlige mødre og kvinder over 65 år. Man skønner, at
fattigdomsniveauet for kvinder ligger på 36 % mod 11 % for mænd. I EU er ældre kvinder
mest udsat for risiko – en fattigdomsprocent på 22 for dem sammenlignet med 16 % for
mænd – på grund af de problemer, de støder på med at få adgang til socialsikrings- og
pensionssystemet.

Jeg stemte for denne betænkning. Ordføreren har ret i, at fattigdom for kvinder er skjult,
fordi kvinder udgør to tredjedele af den "inaktive" befolkning. Jeg glæder mig over
betænkningens krav om at sikre, at kvinder, der tager sig af børn, patienter, ældre eller
handicappede ikke lide skader på grund af denne pasning, som er af vital betydning for
familien og samfundet.

Der skal være ordentlig social sikring af disse kvinder, når de bliver ældre. Jeg er enig i, at
EU's 2020-strategi skal forbedre ligelig repræsentation og deltagelse på arbejdsmarkedet,
og støtter fuldt ud reformerne af arbejdsmarkeds- og socialpolitikkerne, så disse sikrer
økonomisk og social ligestilling for kvinder.

Zigmantas Balčytis (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Fattigdom
i EU er fortsat et kolossalt problem, og bekæmpelse af fattigdom er et af Kommissionens
fem forslag til målbare mål for Europa 2020-strategien. De integrerede retningslinjer for
Europa 2020-strategien (fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom) sigter
mod at beskytte mennesker mod risikoen for fattigdom, og dette påvirker navnlig kvinder,
enlige forældre og ældre mennesker, som er mere udsat for fattigdom end resten af
befolkningen. Socialsikrings- og beskæftigelsespolitikker spiller en meget vigtig rolle for
at mindske den fattigdom, som befolkningen er udsat for. Medlemsstaterne og
Kommissionen skal blive enige om mere effektive foranstaltninger for at garantere de mest
sårbare samfundsgruppers ret til en ordentlig uddannelse med faglig uddannelse og
universitetsuddannelser, som vil give dem mulighed for at blive bedre integreret på det
aktive arbejdsmarked og bremse risikoen for fattigdom.

Elena Băsescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne tekst. I denne betænkning
foreslår man adskillige foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder i EU.
Jeg støtter mange af dem, som f.eks. tilskyndelse til indførelse af fleksibel arbejdstid for
kvinder eller indsnævring af lønforskellene mellem kønnene for det samme arbejde. Kvinder
står i en vanskelig situation. De skal sørge for hjemmet, deres børn og ægtemand, samtidig
med at de arbejder. Kvinder er meget ofte ofre for diskrimination på arbejdspladsen eller
for vold, store problemer, der stadig er udbredte over hele EU. Virkeligheden er virkelig
skrækkelig, navnlig i landdistrikterne og for romakvinderne. I denne situation skal
strukturfondene bruges til at oprette programmer, der kan forbedre kvindernes chancer
for at komme ind på arbejdsmarkedet. Denne foranstaltning skal bakkes op af øget adgang
til mikrofinansiering og ved at fremme og udvikle kvinders iværksætterfærdigheder.

Regina Bastos (PPE),    skriftlig. – (PT) På trods af bestræbelserne i kampen for ligestilling
mellem kvinder og mænd er kvinder i dag stadig mere udsat for fattigdom (17 %) end mænd
(15 %). Denne forskel er større, når der er tale om ældre mennesker (22 % for kvinder og
17 % for mænd). Den større fattigdomsrisiko for kvinder skyldes til dels lønforskellene
mellem kvinder og mænd. Denne lønforskel ligger fortsat på omkring 18 % i EU og har
konsekvenser for indtægten livet igennem, på den sociale sikring og på pensioner.
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Denne betænkning, som fortjente min støtte, indeholder en opfordring til medlemsstaterne
om at tage hensyn til kønsdimensionen i deres genopretningsplaner efter recessionen ved
at fremme og øge kvinders beskæftigelsesgrad, målrettet indførelse af fleksibel arbejdstid
på arbejdsmarkedet, ligestilling på lønområdet og en revision af skatte- og pensionssystemer.

Sergio Berlato (PPE),    skriftlig. – (IT) Den økonomiske og finansielle krise for nylig har
medført en række negative konsekvenser for levestandarden og arbejdslivet for borgerne
og især for kvinder. Kvindernes situation fremgår klart af statistikkerne: Næsten 17 % af
de europæiske kvinder lever i fattigdom.

2010 er blevet udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social
udstødelse, så jeg mener, at man ved de aktiviteter, der gennemføres i løbet af dette år, også
bør tage hensyn til risikoen for social udstødelse, som kvinder oplever sammenlignet med
mænd. Jeg mener også, at fremme af balancen mellem arbejde og familieliv for at give
kvinder mulighed for at forfølge deres karrierer eller arbejde på fuld tid bør være et centralt
element i bekæmpelsen af fattigdom blandt kvinder og mindskelse af de risici, som kvinder
er udsat for.

Strukturfondene og især Den Europæiske Socialfond er centrale instrumenter, der kan
hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe fattigdom og social udstødelse. Derfor henleder
jeg Kommissionens opmærksomhed på muligheden for at medfinansiere enten specifikke
programmer for at fremme den aktive integration eller reintegration af kvinder på
arbejdsmarkedet eller uddannelseskurser, der sigter mod tilegnelse af specifikke
erhvervskvalifikationer.

Mara Bizzotto (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg vil ikke stemme for denne betænkning, ikke på
grund af dens mål, men på grund af de metoder, som min kollega beskrev. Fattigdom er
en systemisk svøbe for Europa i 2011. Med den globale økonomiske krise er nogle grupper
bestemt blevet ramt hårdere end andre. Men jeg er slet ikke overbevist om, at en metode
baseret på køn eller på separate grupper er den ideelle løsning på dette. Tværtimod skal et
problem af denne størrelsesorden løses ved at skabe positive cirkler, som ikke gavner de
få, men omfatter alle interesserede parter.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi vi
skal afhjælpe fattigdom hos kvinder, som er blevet forværret på grund af recessionen. Selv
om den økonomiske og finansielle krise har haft stor indvirkning på arbejdsløsheden hos
begge køn, har denne krise ramt kvinderne hårdest. Under recessionen faldt lønningerne
dramatisk i kvindedominerede sektorer, eller kvinderne mistede deres job helt. Desuden
modtager ældre kvinder på grund af de lavere lønninger mindre i pension og rammes
derfor ofte af fattigdom. Fattigdom blandt kvinder er især blevet udbredt under recessionen,
især fattigdom blandt enlige mødre, og det har direkte konsekvenser for fattigdom blandt
børn, for i dag lever omkring 20 mio. børn i Europa i fattigdom. Medmindre der indføres
specifikke foranstaltninger for at bidrage til at reducere fattigdom blandt kvinder, bliver
det umuligt at begrænse fattigdommen blandt børn. Jeg vil gerne understrege, at vi skal
tage hensyn til kønsaspektet i såvel europæisk som national lovgivning. EU's medlemsstater
bør udvikle særlige programmer for integration af kvinder og for at hjælpe dem tilbage på
arbejdsmarkedet. Desuden skal barselsorlov vare garanteret for alle kvinder. Desværre
undsiger man i øjeblikket både moderskab og arbejde i hjemmet, pasning af børn og ældre
eller handicappede. Jeg håber, at medlemsstaterne fremover vil træffe hensigtsmæssige
foranstaltninger for at afhjælpe fattigdom hos kvinder og værdsætte kvinders bidrag til
udvikling af familien, samfundet og økonomien.
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Vito Bonsignore (PPE),    skriftlig. – (IT) Jeg stemte for denne betænkning, som blev
vedtaget her i Parlamentet på 100-årsdagen for kvindernes internationale kampdag. Ifølge
de seneste oplysninger lever 17 % af de europæiske kvinder selv i dag i fattigdom, og det
bliver kun værre af, at de rammes af en række ulemper på arbejdsmarkedet og inden for
den sociale beskyttelse. Samtidig undervurderes og underbetales kvinderne ofte for deres
bidrag til udvikling af familien, samfundet og økonomien.

Ifølge Kommissionens årlige beretning er kvinder mere udsat for fattigdom og dermed for
social udstødelse, især ældre kvinder, hvoraf 22 % er udsat for risikoen for fattigdom i
2008 sammenlignet med 16 % af de ældre mænd og 35 % af enlige forældre og andre
kategorier af kvinder som f.eks. kvinder med handicap eller fra etniske mindretal. Jeg er
især enig i anmodningen fra ordføreren, fru Nedelcheva, om en bedre ligevægt mellem
arbejde og familieliv og om yderligere foranstaltninger til støtte for enlige mødre.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for beslutningen om
bekæmpelse af fattigdom hos kvinder gennem arbejdsmarkeds- og socialsikringspolitikker.
Men jeg vil gerne påpege en række gentagelser i teksten og give udtryk for min manglende
enighed i punkterne om fælles beskatning og tilskud til pasning af børn og ældre, hvilket
strider imod holdningen hos Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater).

Andrea Češková (ECR),    skriftlig. – (EN) ECR-Gruppen anerkender, at en række punkter
i denne betænkning er nødvendige for at tilskynde kvinder til at komme ud på
arbejdsmarkedet, f.eks. fleksibelt arbejde, børnepasningstilbud og mulighed for barselsorlov,
og vi glæder os over opfordringerne til at udjævne lønforskellene mellem kønnene.
ECR-Gruppen mener imidlertid, at der er tale om politikområder, der skal tages op på
nationalt niveau, ikke på EU-niveau. ECR-Gruppen er modstander af et unødvendigt og
bureaukratisk charter om kvinder og ethvert forsøg på harmonisering af
socialsikringssystemer over hele EU. Derfor har vi besluttet at stemme hverken for eller
imod ved den endelige afstemning om denne betænkning og har stemt for specifikke
punkter, som vi anser for vigtige, f.eks. punkt 34, 58, 60, 65 og 69.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg mener, at
myndighederne skal være mere opmærksomme på de sårbare grupper i samfundet, som
også omfatter kvinder. Den økonomiske og finansielle krise har ramt hele befolkningen.
Men nogle af de største virkninger af krisen har ramt ældre kvinder, kvinder i landdistrikter
og enlige mødre. EU og medlemsstaterne skal kigge nærmere på disse faktorer og bidrage
til at forbedre de sociale vilkår for disse sårbare grupper. I den forbindelse er målet om at
nedbringe de uretfærdige lønforskelle mellem kønnene med 1 % om året velbegrundet og
skal være gennemføres effektivt ved hjælp af en række forskellige instrumenter på nationalt
plan og EU-plan.

Diogo Feio (PPE),    skriftlig. – (PT) Et af de fem vigtige mål med Europa 2020-strategien
er bekæmpelse af fattigdom, og dermed var det nødvendigt at analysere fattigdommen
blandt kvinder i EU. I denne betænkning fremhæver man årsagerne til og konsekvenserne
af fattigdom blandt kvinder og understreger ligestillingens betydning for bæredygtig vækst,
beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. I øjeblikket lever 17 % af kvinderne
i EU i fattigdom, og dette tal er steget dramatisk i sammenligning med fattigdom blandt
mænd i nyere tid. Derfor er fattigdommen ifølge betænkningen blevet feminiseret. EU og
medlemsstaterne skal hurtigt og i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet finde
metoder til bekæmpelse af fattigdom i almindelighed og hos kvinder i særdeleshed. Der
skal gøres en indsats i retning af arbejdsmarkeds- og socialsikringspolitikker baseret på
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ligestilling og med henblik på at kombinere familieliv og arbejde. Der skal etableres en
dialog med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, der kan bidrage til opnåelse af et
stadig mere ligeligt samfund.

José Manuel Fernandes (PPE),    skriftlig. – (PT) I 2008 vedtog Europa-Parlamentet og
Rådet som følge af behovet for at øge bevidstheden hos befolkningen og medlemsstaterne
om problemet med bekæmpelse af fattigdom en beslutning om at gøre 2010 til det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. I krisetider, i krig og ved
folkemord er det kvinder og børn, der lider mest, så de fortjener særlig opmærksomhed
fra samfundet i almindelighed og fra institutionerne i særdeleshed. De europæiske
institutioner og medlemsstaterne har pligt til at kæmpe for at forbedre kvinders levevilkår
og til at styrke virksomhedernes bevidsthed, så kvinderne tilbydes bedre muligheder,
eftersom de er en grundlæggende bestanddel af arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig over
vedtagelsen af denne betænkning, som har bekræftet, at bekæmpelse af fattigdom og social
udstødelse fortsat er politiske prioriteringer for EU, og jeg håber, at strukturfondene vil
blive styrket, især Den Europæiske Socialfond, med henblik på at bekæmpe fattigdom og
udstødelse i henhold til målene i Europa 2020-strategien.

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Når man peger på en historisk dato, der er
forbundet med kvindernes kamp for deres rettigheder, kan man ikke se bort fra den række
af sociale problemer, som kvinderne står over for, især de arbejdende kvinder: stigende
arbejdsløshed og usikre job kombineret med lave lønninger, lønforskelle og diskrimination
på grund af moderskab. Der bliver stadig flere tilfælde af indtægtstab, og kvinderne bliver
fattigere. Situationen for handicappede kvinder, kvindelige indvandrere, arbejdsløse kvinder
og kvindelige pensionister samt lavtlønnede kvindelige arbejdstagere er særligt kritisk.

Virkningerne af kriseforanstaltningerne i nogle lande som f.eks. Portugal, Grækenland og
Irland får konsekvenser for hverdagen for kvinderne som arbejdstagere, borgere og mødre.
Det gælder lønnedsættelser, fastfrysning af optag på universitetsuddannelser og blokering
af kollektive forhandlinger samt nedskæringer på sundhedspleje, uddannelse, social sikring
og en række former for social bistand. Detaljerede ord og hensigtserklæringer om årsdagen
i dag er ikke nok. Vi har behov for en reel ændring af indholdet af de politikker, som denne
situation udspringer af.

Lorenzo Fontana (EFD),    skriftlig. – (IT) Jeg mener, at det altid er værd at forhandle,
diskutere og finde fælles løsninger på kvindernes problemer. Men i betænkningen af min
kollega fru Plumb fra Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i
Europa-Parlamentet henviser man konstant til romasamfundet. Jeg anser ikke denne tone
for hensigtsmæssig, og det vil bestemt ikke gavne de arbejdende kvinder i Europa, at man
udelukkende beskæftiger sig med romakvinder. Derfor har jeg stemt imod betænkningen.

Juozas Imbrasas (EFD),    skriftlig. – (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi vi skal
løse problemet med fattigdom hos kvinder, som er blevet forværret under den finansielle
og økonomiske krise. Næsten 17 % af Europas kvinder kan anses for at leve i fattigdom,
og når man kigger på indikatorerne vedrørende arbejdsmarkedet og social sikring har de
strukturelle årsager til fattigdom en uforholdsmæssig stor indvirkning på kvinder. Under
recessionen faldt lønningerne dramatisk i kvindedominerede sektorer, eller kvinderne
mistede deres job helt. Desuden modtager ældre kvinder på grund af de lavere lønninger
mindre i pension og rammes derfor ofte af fattigdom. Fattigdom blandt kvinder er især
blevet udbredt under recessionen, især fattigdom blandt enlige mødre, og det har direkte
konsekvenser for fattigdom blandt børn, for i dag lever omkring 20 mio. børn i Europa i
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fattigdom. Eftersom kvindernes bidrag til udvikling af familien, samfundet og økonomien
ofte undervurderes og underbetales, er det vigtigt at indføre foranstaltninger for at mindske
fattigdom blandt kvinder.

Jarosław Kalinowski (PPE),    skriftlig. – (PL) Til trods for den konstante indsats og
informationskampagnerne er kvinder fortsat fattigere og hyppigere udsat for diskrimination
end mænd. Sådanne situationer forekommer også i vores demokratiske EU, der holder
menneskerettighederne i hævd. Kvinder tjener mindre end mænd i de samme job, og
desuden er de mere udsat for overgreb. Det er oftere dem, der passer børnene, og derfor
har de ikke deres egne indtægter eller penge, som de kan bruge til deres egen udvikling
eller til noget lækkert som belønning for en hård dag. De mennesker, der opdrager de
kommende generationer og underviser de unge, der fremover skal lede os, give os
lægebehandling, bygge vores broer og passe os på hospitalerne, får ikke en rimelig betaling.
Først og fremmest skal lovgivningen ændres for at sikre fri adgang til vuggestuer og
børnehaver og give de unge mødre mulighed for at udvikle sig og gøre det umuligt at
afskedige dem, så snart de har født eller vender tilbage fra barselsorlov. Kvinder i
landdistrikterne står i den værste situation. De bor i områder, hvor indkomsten er langt
lavere end gennemsnittet i EU eller endda i det land, hvor de bor. De har ingen adgang til
kulturelle tjenester og varer. De har et hårdt arbejde, og de har f.eks. ikke mulighed for at
tage ferie. Den demografiske krises skræmmende spøgelse bør få os til straks at indføre
foranstaltninger for at forbedre situationen for kvinder på vores kontinent.

Giovanni La Via (PPE),    skriftlig. – (IT) På en så vigtig dag, der minder os om, hvor vigtig
kvindernes rolle er i det moderne samfund, har vi intet mindre end en moralsk pligt over
for de tusindvis af kvinder, der lever i fattigdom, til at støtte denne betænkning.

Fattigdomsgrænsen, usikkerhed, utilstrækkelig løn, seksuel diskrimination på
arbejdspladsen: Disse fænomener, som desværre gentager sig igen og igen, ønsker vi hverken
i dag eller på nogen andre dage at se være associeret med kvinder. Desværre er virkeligheden
en anden, og tallene taler for sig selv. På alle faglige områder uanset den økonomiske
aktivitet ser man udviklinger, der fortsat marginaliserer kvinder gennem lave lønninger,
social udstødelse og markante problemer med at have et normalt socialt liv.

Ældre kvinder, kvinder med handicappede børn, handicappede kvinder, kvinder, som ikke
kan finde et arbejde: De har min og mine kollegers støtte, vi har stemt for denne betænkning,
så vi fremover ikke vil se udtrykket "feminisering af fattigdom" dukke op i medierne og i
europæiske statistikker.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Jeg mener, at
Plumb-betænkningen om fattigdom blandt kvinder er et kolossalt skridt i retning af en
forbedring af situationen for kvinder i den moderne verden. Derfor stemte jeg for dette
dokument. De spørgsmål, der tages op i betænkningen, omfatter ikke bare feminisering
af fattigdom, kombination af karriere og familieliv, kampen mod fattigdom blandt ældre
kvinder og følgerne af vold på kvinders situation, men også, og det anser jeg for utroligt
vigtigt, brug af finansieringsgarantier, beskæftigelsespolitikker og social sikring som måder
at bekæmpe fattigdom på.

David Martin (S&D),    skriftlig. – (EN) Selv om fattigdom blandt kvinder længe har været
virkelighed, er man først for nylig begyndt at behandle emnet på en systemisk måde. Den
nuværende økonomiske, finansielle og sociale krise, der har ramt EU og resten af verden
skaber en række specifikke negative virkninger, som har direkte indflydelse på kvinders
leve- og arbejdsvilkår og deres plads i samfundet i almindelighed. Denne sammenhæng
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har sat behovet for en kønsbaseret tilgang til fattigdom øverst på Europa-Parlamentets
dagsorden i form af betænkningen om fattigdommens ansigt blandt kvinder. På globalt
plan er kvinder fattige sammenlignet med mænd. Sådan er virkeligheden også i alle
EU-medlemsstater, selv om man kan identificere specifikke forskelle afhængigt af land.
Næsten 17 % af de europæiske kvinder anses for at leve i fattigdom. Når man kigger på
indikatorer vedrørende arbejdsmarkedet og social sikring har de strukturelle årsager til
fattigdom en uforholdsmæssig virkning for kvinderne. Samtidig kan man sige, at kvinders
bidrag til udviklingen af familien, samfundet og økonomien ofte undervurderes og ikke
betales efter fortjeneste.

Clemente Mastella (PPE),    skriftlig. – (IT) Den nuværende finanskrise skaber specifikke
negative konsekvenser, der har direkte betydning for kvinders tilværelse, deres arbejde og
deres plads i samfundet.

I dag lever næsten 17 % af de europæiske kvinder i fattigdom. Forud for udarbejdelsen af
enhver politisk strategi bør der foretages en omfattende analyse, hvor man kigger på alle
de kønsrelaterede aspekter. Vi mener, at deres integration på arbejdsmarkedet er vigtig for
at løse problemet med deres fattigdom og sociale udstødelse.

Fremme af balancen mellem arbejde og familieliv for at hjælpe kvinder, der ønsker at
forfølge deres egne karrierer eller at arbejde på fuld tid, er en af de grundlæggende faktorer,
når man ønsker at reducere fattigdom blandt kvinder og de risici, de står over for.

Vi anmoder om yderligere foranstaltninger til støtte for arbejdende mødre, enten ved at
gøre det lettere at finde fleksible arbejdsformer med hensyn til arbejdstid for at give dem
mulighed for at varetage deres større familiemæssige forpligtelser, eller ved at sikre
hensigtsmæssige tjenester for børn, ældre og andre pasningskrævende familiemedlemmer.

Vi er overbevist om, at Europa 2020-strategien vil sikre integration af kønnene for at
forbedre repræsentationen og den ligelige deltagelse på arbejdsmarkedet, bryde
kønsopdelingsmønstrene og sikre kvindernes tilstedeværelse i lederstillinger.

Barbara Matera (PPE),    skriftlig. – (IT) På dagen, hvor vi fejrer 100-årsdagen for kvindernes
internationale kampdag, stemmer vi om to betænkninger, der drejer sig om, hvorfor kvinder
stadig alt for ofte marginaliseres og udelukkes fra samfundet.

Kvinder er traditionelt mere udsat for fattigdom, navnlig enlige mødre og kvinder over 65.
Blandt de fem målbare mål, som Kommissionen foreslår til Europa 2020-strategien, finder
man kampen mod fattigdom, som gør denne betænkning utroligt relevant, navnlig med
hensyn til kønsrelaterede politikker i lyset af den økonomiske og finansielle krise, der er
ved at knuse Europa.

Den enkelte kvindes reelle sårbarhed udsætter hende for en større risiko for fattigdom og
social udstødelse og derfor for isolation, hvilket stiller krav til, at den institution, vi
repræsenterer, skal indføre de specifikke strategier og programmer, der nævnes i fru Plumbs
betænkning.

Marisa Matias (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning. Alle
indikatorer viser, at kvinder generelt er fattigere end mænd i gennemsnit. I en periode med
økonomisk recession bliver folk, der risikerer at havne i fattigdom, mere sårbare, og de
fleste af disse er kvinder. I betænkningen anerkender man, at de kriseforanstaltninger, der
indføres over hele EU, vil have særligt ødelæggende virkninger på kvinder, navnlig dem,
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der alle allerede står over talrige problemer. Pensionerne for en betydelig andel af de
europæiske kvinder over 65 er rene almisser.

Fattigdom blandt kvinder er ikke kun resultatet af den seneste økonomiske krise, men er
også en konsekvens af andre faktorer, der skyldes diskriminerende kønsrelaterede
stereotyper, fra lønforskellen mellem mænd og kvinder, og fra hindringer for en korrekt
kombination af familie- og arbejdsliv, hvilket er særligt alvorligt, når der er tale om familier
med kun én forælder. Dette fører til en "feminisering af fattigdom", som vi skal bekæmpe
med det samme.

Véronique Mathieu (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg
finder det meget svært at acceptere, at 17 % af kvinderne stadig lever under
fattigdomsgrænsen i Europa. Den hidtil usete økonomiske krise, der netop har ramt EU,
har kun gjort denne triste situation endnu værre. Derfor er tiden inde til at understrege
betydningen af dette problem og indføre en pakke med foranstaltninger for at bekæmpe
denne svøbe. EU og medlemsstaterne skal standse fattigdommen hos og den sociale
udstødelse af kvinder i Europa, især ved at sikre, at de har adgang til uddannelse og job af
høj kvalitet, ved at hjælpe dem med at finde en balance mellem deres familieliv og arbejdsliv
og ved at hjælpe med at bekæmpe den vold, som de desværre alt for ofte er ofre for. Derfor
støtter jeg denne initiativbetænkning, hvori man fremhæver en af fejlene ved vores moderne
demokratier, nemlig diskrimination imod kvinder.

Erminia Mazzoni (PPE),    skriftlig. – (IT) Fattigdom og ligestilling er to omvendte variabler
i en økonomisk ligning. Foranstaltninger, der har til formål at gøre kvinderne fuldt aktive,
medfører også en reduktion i den samlede fattigdom.

I Europa lever mere end 17 % af den kvindelige befolkning i fattigdom. Den økonomiske
og finansielle krise har påvirket disse tal, som allerede er slående, og vil måske påvirke dem
yderligere. Kampen imod fattigdom betragtes ikke altid som en del af kønspolitikken, og
det svækker dens betydning. Arbejdet i de relevante udvalg understreger betydningen af
at tage hensyn til disse sammenhænge og analysere de mulige forholdsregler på dette
grundlag. De ligger meget bekvemt inden for EU 2020-strategien, hvor fattigdom defineres
som et af fem målbare mål.

Med udgangspunkt i de tre dimensioner af fattigdom – køn, generation og geografi –
afslører betænkningen af fru Plumb sin ekstraordinære soliditet og navnlig sin nyskabende
tankegang ved planlægning af en proces, der kan foregribe indførelsen af
kriseforanstaltninger for at bekæmpe krisens virkninger. De syv områder af interesse, der
skal lette den krævede systemiske fremgangsmåde, der skitseres i betænkningen, er
velplacerede i denne sammenhæng.

Forslagets positive kan ikke lade Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne uberørt, og
jeg forventer et velkoordineret svar fra dem.

Nuno Melo (PPE),    skriftlig. – (PT) Fattigdom blandt kvinder er et virkelig alvorligt problem,
som EU er nødt til at løse. Den krisesituation, som vi står i, gør det ikke nemmere at løse
dette alvorlige problem, men vi skal gøre en yderligere indsats for at løse det. Eftersom
bekæmpelse af fattigdom er et af de vigtigste mål i Europa 2020-strategien, skal vi gøre alt
for at nå det, især med hensyn til kvinder, ugunstigt stillede og ældre kvinder. Derfor har
vi brug for arbejdsmarkeds- og socialsikringspolitikker, der går ud på at finde løsninger
for kvinder, så de kan forene familieliv og arbejde. Der skal også en dialog i gang med
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arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet for at opnå et mere retfærdigt samfund uden
forskelle.

Willy Meyer (GUE/NGL),    skriftlig. – (ES) I dag, den 8. marts 2011, er kvindernes
internationale kampdag. Jeg stemte for denne betænkning, fordi forebyggelse og reduktion
af fattigdom hos kvinder er en central bestanddel af det grundlæggende princip om social
solidaritet, som EU forfølger.

Fattigdom blandt kvinder er ikke kun resultatet af den seneste økonomiske krise, men også
konsekvensen af en række forskellige faktorer som f.eks. stereotyper, lønforskellen mellem
kønnene, hindringer som følge af den manglende mulighed for at forene familieliv og
arbejde, den længere forventede levetid for kvinder og mere generelt de forskellige former
for kønsdiskrimination, som især rammer kvinder.

I betænkningen opfordres EU's medlemsstater til at indføre mekanismer for at bekæmpe
fattigdom, som har en kvindes ansigt, og derfor stemte jeg for teksten.

Louis Michel (ALDE),    skriftlig. – (FR) Selv om fattigdom blandt kvinder længe har været
et faktum, har den økonomiske, finansielle og sociale krise forværret denne situation
kraftigt, og vi er vidner til en feminisering af fattigdommen. Fattigdom er et område, hvor
der stadig er forskelle mellem mænd og kvinder. Kvinders tilstedeværelse på arbejdsmarkedet
er et middel til at bekæmpe fattigdom og social udstødelse. Desuden skal vi bemærke, at
vi samtidig skal tilskynde til ligeløn, lige adgang til stillinger med ansvar og ligeledes tildeling
af personlige rettigheder til pension og social sikring. Vold imod kvinder, herunder
menneskehandel og seksuel udnyttelse, er et alvorligt problem, som vi skal udrydde med
alle midler.

Denne form for vold er alt for ofte en af årsagerne til fattigdom blandt kvinder næstefter
sundhedsproblemer og afskedigelse. Vi skal opretholde, og det både på europæisk og
nationalt niveau, et stærkt engagement i ligestilling og bekæmpelse af social udstødelse
gennem specifikke og varige foranstaltninger understøttet med tilstrækkelige økonomiske
ressourcer.

Miroslav Mikolášik (PPE),    skriftlig. – (SK) Problemet med fattigdom i Europa er et
konstant negativt fænomen, der påvirker mange europæere og navnlig kvinder.

Stadig flere kvinder er i nød, og op til 17 % af kvinderne lever under fattigdomsgrænsen
ifølge de seneste undersøgelser. Kvindernes stilling i Europa er stadig utilfredsstillende, og
situationen bliver endda værre på grund af den økonomiske krise og omstrukturering af
den offentlige sektor, som beskæftigede det største antal kvinder inden krisen.

Inden for rammerne af EU 2020-strategien, som i princippet sigter mod at reducere
fattigdommen med 25 %, bør man efter min mening gøre en større indsats for at lede efter
og udvikle specifikke løsninger på problemet med fattigdom blandt kvinder. Jeg vil gerne
fremhæve kvindernes ubetalelige bidrag til den sunde udvikling af familien og opdragelse
af børn, som ikke må påvirkes negativt af diskrimination imod kvinder, fordi den slags
uønskede fænomener også påvirker samfundet som sådan kraftigt.

Derfor støtter jeg initiativer, der kan føre til en reduktion af de ubegrundede forskelle og
en forbedring af kvindernes stilling i samfundet, ikke kun inden for en lovgivningsramme,
men også i hverdagen.
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Alexander Mirsky (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg har gennemgået betænkningen grundigt.
Jeg vil gerne fremhæve hovedtendenserne i kampen mod fattigdom blandt kvinder:
bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder ved hjælp af beskæftigelsespolitikker og social
sikring, betydningen af den sociale dialog og civilsamfundet for bekæmpelse af fattigdom
blandt kvinder, betydningen af økonomisk støtte til bekæmpelse af fattigdom. Det er
særdeles vigtigt, at Parlamentet den 8. marts vedtager sådanne vigtige beslutninger, som
skaber et glimt af håb om at overvinde uretfærdigheden! Jeg stemte for.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    skriftlig. – (FR) Jeg støtter betænkningen om
fattigdommens ansigt blandt kvinder i EU, fordi den viser, i hvor høj grad kvinder er de
første ofre for fattigdom. Jeg opfordrer Europa til at træffe praktiske foranstaltninger for
at nedbringe lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Hvor længe skal vi blive ved med at acceptere, at kvinder skal have en lavere løn end mænd?
Hvorfor skal en kvinde arbejde i fem år for at tjene, hvad en mand tjener på fire, og frem
for alt, hvorfor skal hun ende med at være fattigere med den begrundelse, at hun har
opfostret sine børn?

Det er ikke det samfund, jeg ønsker at efterlade til mine børn og børnebørn. Usikkerheden
med kvindernes arbejdsliv tynger dem for kraftigt, især når de når pensionsalderen. Europa
skal passe på ikke at gøre kvinderne endnu fattigere ved at fremme en ægte ligelønspolitik.

Cristiana Muscardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Det er især fattigdommen blandt enlige ældre
kvinder, der slår mig. De har arbejdet et helt liv, bidraget til at stifte familie, hvis de har
arbejdet, modtager de utilstrækkelige pensioner, og hvis de kun modtager pension fra
staten, er det endnu værre.

Pensionsordningerne har ikke været gode ved dem. Måske har de afbrudt deres karrierer
for at passe børn, og deltidsarbejde har givet dem en lavere indtægt gennem hele deres
arbejdsliv. De kan have været nødt til at støtte familiemedlemmer, der var syge, ældre eller
handicappede, når velfærdssystemet ikke var opgaven voksen. Det er bestemt ikke en
misundelsesværdig situation.

Med hjælp fra Den Europæiske Socialfond skal vi indføre programmer for at yde bistand
og støtte. De lokale myndigheder – enten direkte eller gennem ikkestatslige organisationer
– bør tage ansvar for disse spørgsmål og samarbejde med regionerne for at målrette deres
kvoter fra strukturfondene bedre. Kampen mod fattigdom må ikke køre fast bag
statistikkontorernes skriveborde, men skal ned på de administrative niveauer, der er tættest
på de kvinder, der har behov.

I Europa er der stadig alt for mange kvinder med lavere løn end mænd, som søger arbejde
og tjenester, der kan hjælpe dem med at passe deres børn, for mange kvinder er ofre for
vold, for mange indvandrerpiger udsættes for omskæring, og der er alt, alt for mange
kvinder, der er alene, ældre og glemt.

Franz Obermayr (NI),    skriftlig. – (DE) Fattigdom blandt kvinder er et tragisk problem,
især i udviklingslandene. Ikke desto mindre bør den indirekte fremgangsmåde, som man
vælger i denne betænkning, ikke bruges til at lempe medlemsstaternes
indvandringspolitikker. Derfor stemte jeg imod denne betænkning.

Alfredo Pallone (PPE),    skriftlig. – (IT) EU skal tage stilling og have planer, der kan bruges
til at bekæmpe den økonomiske krise. I dette tilfælde gælder det om at beskytte kvinder
mod risikoen for fattigdom, forhindre, at det grundlæggende er en mere sårbar del af

181Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



samfundet end mænd og derfor har færre muligheder for at reagere på beskæftigelseskrisen.
For at nå målet med Europa 2020-strategien om kampen imod fattigdom skal vi sørge for,
at kvinder får bedre adgang til ressourcer, forbedrede arbejdsmarkedspolitikker, øget
finansiering fra Den Europæiske Socialfond og mulighed for at skabe balance mellem
arbejde og familieliv uden at skulle opgive deres rolle som mødre. Som jeg allerede har
sagt om andre betænkninger, som vi har stemt om i dag, mener jeg imidlertid, at det i
forbindelse med gennemførelsen af disse henstillinger er hensigtsmæssigt at respektere
subsidiaritetsprincippet og visse typiske nationale kendetegn, der skal forsvares og beskyttes.

Georgios Papanikolaou (PPE),    skriftlig. – (EL) Jeg stemte for betænkningen om fattigdom
blandt kvinder i EU. I denne periode med økonomisk krise har de indførte
kriseforanstaltninger også negative følger for kvinder og stiller dem ringere på
arbejdsmarkedet. I Grækenland er risikoen for fattigdom for arbejdende kvinder 10 %,
hvilket er langt højere end for mænd, mens fattigdommen blandt kvinder i Europa er 36 %
sammenlignet med 11 % for mænd. Det grundlæggende mål er at fjerne lønforskellen
mellem de to køn og de uligheder, den forårsager, og træffe foranstaltninger for at støtte
arbejdende enlige mødre ved at gøre arbejdstiden mere fleksibel. Medlemsstaterne opfordres
nu til at skabe nye job for kvinder, når det er muligt, og lette deres adgang til uddannelse
på højt niveau, så de kan erhverve færdigheder og kvalifikationer og sikre sig adgang til
job af høj kvalitet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    skriftlig. – (PT) Der er gennemført undersøgelser
nok, og vi har tilstrækkeligt konsekvente data til, at vi kategorisk kan sige, at generelt set
rammer fattigdom kvinderne først og hårdest i alle samfund lige fra de rigeste – og ingen
har endnu haft held til at afskaffe fattigdom i deres eget land – til de fattigste, hvor fattigdom
breder sig som en smitsom sygdom, der stjæler af den forventede levetid og håbet i livet.
Men vi har behov for en dybere og mere specifik forståelse af denne realitet i EU's forskellige
medlemsstater, så vi kan handle mere hensigtsmæssigt og effektivt med henblik på at nå
det fælles mål om at forebygge og nedbringe fattigdom blandt kvinder. Det er værd at
fremhæve fattigdom blandt kvinder, fordi vi også har specifikke generelle indikatorer for,
at dette har stor indvirkning på et samfunds sociale struktur. På grund af kvindernes
grundlæggende og permanente rolle i familien er det bevist, at jo mere der investeres i deres
uddannelse og sociale muligheder, jo mere udvikler samfundet sig socioøkonomisk.
Bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder er en moralsk pligt, men også en samfundsmæssig
investering. Derfor stemte jeg for denne betænkning om fattigdom blandt kvinder i EU.

Rovana Plumb (S&D),    skriftlig. – (EN) EU står over for en omfattende økonomisk,
finansiel og social krise, der påvirker os alle, mænd som kvinder. Men den rammer især
kvinder på arbejdsmarkedet og i deres privatliv, fordi de oftere befinder sig i usikre
arbejdsforhold, de bliver oftere afskediget og har ringere social sikring. De
kriseforanstaltninger, der gennemføres over hele EU, skader især kvinderne, som er
dominerende inden for den offentlige sektor både som ansatte og som modtagere af
tjenester. At forhindre og mindske fattigdom blandt kvinder er en vigtig del af det
grundlæggende princip om social solidaritet, som EU er forpligtet til i henhold til artikel
3 i EU-traktaten. Dette indebærer ligestilling mellem kvinder og mænd, social retfærdighed
og beskyttelse samt bekæmpelse af social udstødelse og diskrimination. Kommissionen
og medlemsstaterne bør tage de nødvendige foranstaltninger for at afskaffe uligheder
mellem kønnene på beskæftigelsesområdet som led i EU 2020-strategien. Jeg opfordrer
på det kraftigste til, at man indfører et mål om at reducere de kønsbestemte lønforskelle
med 1 % om året for at nå målet om en 10 % reduktion inden 2020. Jeg vil også gerne
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understrege behovet for positive foranstaltninger for at øge kvindernes repræsentation i
beslutningstagende organer inden for politik, økonomi og i virksomheder.

Miguel Portas (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Jeg stemte for denne betænkning. Alle
indikatorer viser, at kvinder generelt er fattigere end mænd i gennemsnit. I en periode med
økonomisk recession bliver folk, der risikerer at havne i fattigdom, endnu mere sårbare,
og de fleste af disse er kvinder. I betænkningen anerkender man, at de kriseforanstaltninger,
der indføres over hele EU, vil have særligt ødelæggende virkninger på kvinder, navnlig
dem, der alle allerede står over talrige problemer. Pensionerne for en betydelig andel af de
europæiske kvinder over 65 er rene almisser. Fattigdom blandt kvinder er ikke kun resultatet
af den seneste økonomiske krise, men er også en konsekvens af andre faktorer, der skyldes
diskriminerende kønsrelaterede stereotyper, fra lønforskellen mellem mænd og kvinder,
og fra hindringer for en korrekt kombination af familie- og arbejdsliv, hvilket er særligt
alvorligt, når der er tale om familier med kun én forælder. Dette fører til "feminisering af
fattigdom", som vi skal bekæmpe med det samme.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    skriftlig. – (EN) Plumb-betænkningen fra FEMM
blev vedtaget med et flertal. Vi støttede mange af de punkter, hvor S&D/PPE/ALDE bad
om opdelt afstemning. Disse punkter var især gentagelser. Det endelige resultat er også i
orden. Positivt, fordi man har vedtaget at afskaffe uligheder mellem kønnene i EU
2020-strategien (punkt 38), fuld løn under barsel som vedtaget i Estrela-betænkningen
den 20. oktober 2010 (punkt 39), øget kvindelig repræsentation i beslutningstagende
organer inden for politik, økonomi og i virksomheder. Offentlige tjenester af høj kvalitet
(punkt 43) bør også være foreneligt med fuldtidsarbejde. Men også negativt, fordi
kønsdimensionen i genopretningsplaner (punkt 15) ikke blev vedtaget.

Joanna Senyszyn (S&D),    skriftlig. – (PL) Jeg stemte for betænkningen om fattigdom
blandt kvinder i EU. I løbet af de seneste 10 år er antallet af kvinder, der lever i fattigdom,
steget uforholdsmæssigt i forhold til mænd. Over 84 mio. EU-borgere lever i fattigdom,
og kvinder tegner sig for over halvdelen af dette tal. Dette er et resultat af såvel den
økonomiske krise som af forskellene mellem kvinders og mænds løn, problemer med at
kombinere familieliv og karriere, en længere gennemsnitlig levetid og forskellige typer af
kønsbaseret diskrimination, som især kvinder bliver ofre for. Jeg vil opfordre til, at der
træffes afgørende foranstaltninger i både EU og alle medlemsstaterne for at bekæmpe
lønrelateret diskrimination og for at sikre adgang til attraktive jobtilbud. Jeg vil gerne
understrege behovet for at styrke juridiske instrumenter, der har til formål at afskaffe
lønforskelle mellem kvinder og mænd. Der er fortsat markante forskelle på dette område,
hvor mænd tjener 20 % til 25 % mere end kvinder i gennemsnit, og dette medfører stor
fattigdom blandt enlige kvinder, pensionerede kvinder og enker. Det er vigtigt, at der
vedtages EU-programmer inden for rammerne af Europa 2020-strategien inden for livslang
uddannelse og faglig uddannelse af kvinder med henblik på at øge beskæftigelsesniveauet
blandt kvinder. Disse programmer bør i vid udstrækning være koncentreret om fag, der
vil være vigtige fremover, og fjerne de stereotyper, der findes på uddannelsesområder
domineret af kvinder eller mænd samt afskaffelse af traditionelle modeller inden for
uddannelsesprogrammer.

Bogusław Sonik (PPE),    skriftlig. – (PL) Feminisering af fattigdom er et fænomen, der
stadig oftere kan iagttages både inden for Europa og uden for Europas grænser, og det
forekommer bl.a. som følge af alder, familieansvar, etnisk oprindelse og vold imod kvinder.
Den høje procentdel af kvinder, der er beskæftiget i lavtlønnede job eller deltidsjob, betyder,
at flere kvinder end mænd lever på kanten af fattigdom.
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Man bør intensivere forskningen i dette fænomen på europæisk plan, eftersom forskning
vil give mulighed for at indføre præcise og effektive metoder til at bekæmpe fattigdom og
social udstødelse blandt kvinder. Den grundlæggende metode, som bruges til at hjælpe
kvinderne med at bryde ud af fattigdommen, bør have et tilsvarende fokus på
beskæftigelsespolitik (fleksible beskæftigelsesmetoder, karrierevejledning, sikring af
uddannelse for at opnå bedre kvalifikationer og foranstaltninger rettet mod kvinder i
landdistrikterne).

Uddannelse spiller også en meget betydningsfuld rolle i bekæmpelsen af dette problem.
EU's økonomiske potentiale bør udnyttes til dette, og der bør lægges særlig vægt på at
kæde kønsrelaterede spørgsmål sammen med planer for at komme ud af den økonomiske
krise og sikre en effektiv gennemførelse af Europa 2020-strategien. EU's foranstaltninger
på dette område bør være et udtryk for social solidaritet.

Catherine Stihler (S&D),    skriftlig. – (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvori man
anerkender, at kvinder over hele EU i højere grad rammes af fattigdom, og at vi skal arbejde
sammen for at løse dette problem. Jeg er skuffet over, at de britiske Konservative igen
stemte mod denne betænkning på 100-årsdagen for kvindernes internationale kampdag.

Niki Tzavela (EFD),    skriftlig. – (EL) Bekæmpelse af fattigdom er et af målene i Europa
2020-strategien. Fattigdom blandt kvinder skyldes i vid udstrækning også diskrimination
imod kvinder. Den nuværende recession har forringet deres stilling i samfundet, øget
diskriminationen imod dem og presset dem ud i fattigdom. I sin betænkning om fattigdom
blandt kvinder i EU har fru Plumb forsøgt at finde effektive løsninger for at forbedre
kvindernes stilling i samfund som sådan, og derfor stemte jeg for den.

Derek Vaughan (S&D),    skriftlig. – (EN) Kvinder i EU tjener i gennemsnit 17,5 % mindre
end mænd, og denne andel har ligget konstant i de seneste 15 år – tiden er inde til at gøre
noget ved denne lønforskel. Princippet om lige løn for lige arbejde skal gennemføres i
medlemsstaterne for at sikre kvinderne en retfærdig behandling. Det er vigtigt, at vi kigger
på lønforskellenes betydning for kvindernes pensioner. I mange tilfælde skyldes en kvindes
ret til en pension hendes ægteskabelige status. Vi bør sikre lige så store pensioner til kvinder,
og derfor støttede jeg forslaget om at sikre de samme rettigheder for kvinder med hensyn
til pensioner og social sikring. Omkring 17 % af alle kvinder i EU lever under
fattigdomsgrænsen, og det er vigtigt, at der vedtages sociale og arbejdsmarkedsmæssige
politikker for at garantere en mindsteindkomst og social retfærdighed for kvinder. Jeg er
enig i opfordringerne til EU om at stille mere finansiering til rådighed gennem ESF for at
bidrage til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse – det er vigtigt, at kvinder integreres
fuldt ud på arbejdsmarkedet.

Angelika Werthmann (NI),    skriftlig. – (DE) Jeg stemte for betænkningen om fattigdom
blandt kvinder i EU. Kommissionens årlige beretning for 2010 om ligestilling mellem
kvinder og mænd viser, at fattigdom er et af de områder, hvor forskellene mellem kønnene
stadig er tydelige. Den økonomiske, finansielle og sociale krise har ført til en "feminisering
af fattigdommen". De stadige budgetnedskæringer og omstruktureringen af den statslige
sektor har navnlig truet arbejdspladser, som især er besat af kvinder. Samtidig er de
foranstaltninger, som regeringerne gennemfører for at bekæmpe krisen, især fokuseret på
de områder af økonomien, der domineres af mænd. Analysen af fænomenet "feminisering
af fattigdom", som ordføreren opfordrer til, er derfor stærkt påkrævet, så vi får mulighed
for at træffe hensigtsmæssige modforanstaltninger.
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Betænkninger: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011) og Rovana Plumb (A7-0031/2011)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    skriftlig. – (RO) De to beslutninger fra Udvalget om
Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som blev diskuteret på 100-årsdagen for kvindernes
internationale kampdag viser, at Parlamentet fremmer og støtter ligebehandling af kvinder
og mænd. Formanden for den lovgivende forsamling sagde rent faktisk, at der er for få
kvinder i de nationale parlamenter, selv om situationen er en anden, når vi taler om
Europa-Parlamentet. Jeg kan bekræfte, at dette også gælder Rumænien, som har sendt en
større andel af kvinder til Europa-Parlamentet sammenlignet med andelen i det nationale
parlament. Men ud over at tage sig af denne situation, som kun kan ses som toppen af
isbjerget, er det nødvendigt at afskaffe lønforskellen mellem kønnene, få flere kvinder
udnævnt til stillinger med beslutningsansvar og øge beskæftigelsesniveauet blandt kvinder,
eftersom de oftere rammes af arbejdsløshed, ved hjælp af dynamiske og realistiske politikker.
Analyser viser, at vi ikke bare taler om behovet for ligebehandling af mænd og kvinder,
men at disse politikker vil få stor betydning for økonomierne med en stigning i BNP på
30 %. Den gennemsnitlige lønforskel mellem kønnene er stadig 18 % i EU. Jeg glæder mig
over opfordringen til medlemsstaterne om at gennemføre ligelønslovgivningen.

11. Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen

(Mødet udsat kl.14:25 og genoptaget kl. 15:00)

FORSÆDE: Silvana KOCH-MEHRIN
Næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen

13. Forberedelse af topmødet for euroområdet den 11. marts 2011 (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionens formand
om forberedelse af topmødet om euroområdet den 11. marts 2011 (2011/2615/RSP)).

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (FR) Fru formand, mine damer og
herrer! Vi oplever i øjeblikket et af disse utrolige øjeblikke, hvor den historiske proces synes
at gå hurtigere. På vores dørtærskel, på den anden side af Middelhavet, er frihedens vinde
begyndt at blæse.

Dette er en så vigtig og aktuel begivenhed, at jeg først gerne vil fortælle Dem, at kollegiet
netop har vedtaget Kommissionens bidrag til bistanden til landene syd for Middelhavet i
deres overgangsproces og for at puste nyt liv i vores forbindelser med vores naboer i
Middelhavsområdet. Jeg vil fremlægge dette bidrag sammen med Baroness Ashton ved det
ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd næste fredag.

Mændene og kvinderne på Middelhavets sydlige bred, især de unge, viser i øjeblikket, at
de afviser de autoritære regimer, og udtrykker deres ønske om politisk frihed og social
retfærdighed.

Selv om vi er klar over situationens utrolige kompleksitet og de udfordringer og problemer,
den indebærer, har EU ikke råd til at indtage en ambivalent holdning. Vi skal stå last og
brast med dem, der kræver politisk frihed og respekt for den menneskelige værdighed. Vi
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har ikke råd til nogen form for ambivalens fra EU's side. Et regime, der skyder på sin egen
befolkning, fortjener ingen plads i nationernes fællesskab.

Vi tilbyder disse mennesker et partnerskab for demokrati og fælles fremskridt baseret på
tre søjler: demokratisk forandring, engagement med civilsamfundet og en udvikling med
gensidig støtte.

Vi er klar over de udfordringer, der venter os. At sige nej til diktatur er ikke automatisk
nogen garanti for retsstatsprincippet og demokratiet. Vejen til demokratiske forandringer
er aldrig let. Den kan undertiden være snoet, og den er altid krævende. Men Europa skal
stå skulder ved skulder med dem, der ønsker politisk frihed og social retfærdighed.

Nu vil jeg gerne gå videre til det andet møde, der skal afholdes fredag den 11. marts, det
uformelle topmøde for medlemsstaterne i euroområdet.

Krisen har vist, hvor gensidigt afhængige vores økonomier rent faktisk er. Den har vist, at
der findes visse strukturelle svagheder. Det er en af årsagerne til, at vi skal styrke vores
økonomiske styring.

Kommissionen har længe kæmpet for bedre koordinerede nationale økonomiske politikker
og stærkere styring i Europa. Vores forslag går ud på at udvikle den økonomiske søjle i
vores Økonomiske og Monetære Union. Vi fremhævede dette punkt i vores beretning om
10 år med euroen, EMU@10. Men sandheden er, at nogle regeringer var utroligt tøvende
over for at støtte en sådan udvikling.

I dag erkender alle, at der er behov for reel økonomisk styring på europæisk plan, og
desuden minder markederne os konstant om, hvor vigtigt det er. Det er grunden til, at
medlemsstaterne i konklusionerne på arbejdet i taskforcen, som blev ledet af formanden
for Det Europæiske Råd, nåede til meget bred enighed om Kommissionens forslag om at
styrke den økonomiske styring – et forslag, der i øjeblikket diskuteres her i Parlamentet
og i Rådet.

Desuden nåede vi til enighed om gennemførelsen af det europæiske semester, som vil
bidrage til at udvide den økonomiske styring, herunder i de tidligere faser af ikke bare
budgetpolitikker, men også økonomiske politikker og strukturreformer for de enkelte
medlemsstater. Det var inden for denne sammenhæng med forstærket økonomisk styring,
at idéen om en "konkurrencepagt" opstod for nylig, hvor medlemsstaterne i euroområdet
opfordres til at yde en ekstra indsats, navnlig på grundlag af deres nationale kompetence,
for at blive endnu mere konkurrencedygtige.

Det er korrekt, at selv om økonomierne inden for EU virkelig er kolossalt indbyrdes
afhængige, gælder det i særlig grad inden for euroområdet.

Forskelle i konkurrenceevne er et reelt problem for disse lande, der har den fælles valuta.
Deres konkurrenceevne og konvergensen mellem deres økonomier er af central betydning
for at sikre et stærkt og stabilt euroområde, der kan være til gavn for hele EU.

Når det er sagt, må vi erkende, at denne idé har givet anledning til en vis bekymring, en
frygt for et Europa i to hastigheder (euroområdet og de øvrige lande), faren for tabe visse
aspekter af den økonomiske genopretning af syne, som er lige så vigtige som
konkurrenceevne, og ligeledes muligheden for at drage fællesskabsmetoden i tvivl. De er
alle legitime spørgsmål, og vi skal svare entydigt på den. Dette er et spørgsmål om gensidig
tillid og troværdighed.
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Det overraskede mig også lidt at måtte påpege ved det seneste møde i Det Europæiske Råd
den 4. februar, at alle specifikke initiativer vedrørende konkurrenceevne og for euroområdet
naturligvis skal være i overensstemmelse med traktaten.

I sine konklusioner besluttede Det Europæiske Råd, at "på grundlag af den nye ramme for
økonomisk styring vil stats- og regeringscheferne tage yderligere skridt til at opnå en ny
kvalitet i koordineringen af den økonomiske politik i euroområdet med henblik på at
forbedre konkurrenceevnen og derigennem nå frem til en højere grad af konvergens uden
at underminere det indre marked".

Desuden glæder det mig meget at se, at se, at disse konklusioner i sidste ende indeholdt en
eksplicit henvisning til behovet for, at disse yderligere veje fremad skal være "i
overensstemmelse med traktaten". De mener måske, at det siger sig selv, men det er bedre
at få det sagt eksplicit.

Derfor gav Det Europæiske Råd formanden for Det Europæiske Råd mandat til i samarbejde
med Kommissionens formand at foretage høringer af euroområdets medlemmer for at
finde frem til de konkrete midler, der er nødvendige for at komme videre med dette.

Disse høringer viste klart, at medlemsstaterne generelt er tilhængere af at anvende
fællesskabsmetoden.

(EN) Nu vil jeg gerne klart beskrive de principper, som efter Kommissionens mening
nødvendigvis skal overholdes i en sådan konkurrencepagt, som det måske ville være bedre
at kalde for en "konvergens- og konkurrencepagt", idet den omfatter foranstaltninger, der
sigter mod at mindske forskellene inden for euroområdet og ligeledes inden for EU.

Det første princip er, at denne pagt skal gennemføres på de vilkår, der fastsættes i traktaten
og inden for det eksisterende system for økonomisk styring. På denne måde kan vi være
sikre på, at det vitterlig er fællesskabsmetoden, der bliver benyttet. Fordi historien og især
erfaringerne med stabilitets- og vækstpagten har vist, at vi kun med fællesskabsmetoden
kan frembringe resultater, der er demokratisk legitimeret på europæisk plan, og som er
bindende og kan kontrolleres.

Pagten skal naturligvis også respektere Kommissionens rolle. Dette er vigtigt med henblik
på at garantere objektivitet og uafhængighed ved overvågningen af medlemsstaternes
bestræbelser, det indre markeds integritet og hele EU's acquis samt forskellen mellem de
initiativer, der tages henholdsvis i euroområdet og i EU som helhed.

Jeg vil også insistere på Europa-Parlamentets rolle i overvågningen af konvergens- og
konkurrencepagten, fordi Kommissionen naturligvis vil holde Europa-Parlamentet fuldt
orienteret.

Pagten skal også forblive åben for andre medlemsstater, som måtte ønske at deltage i den,
og som ikke er medlemmer af euroområdet. Jeg mener, at det er vigtigt at undgå enhver
form for lagdeling i vores Union, for en sådan lagdeling vil stride mod selve de
solidaritetsprincipper, som er kernen i vores fælles projekt.

For at retfærdiggøre en sådan pagt – som omfatter nationale foranstaltninger – skal den
bidrage med merværdi til det, der allerede er blevet indført i forbindelse med det fremlagte
forslag om økonomisk styring. Jeg vil gerne minde Dem om, at i henhold til artikel 121 i
traktaten skal medlemsstaterne koordinere deres nationale økonomiske politikker. Med
en sådan pagt skal man også passe på ikke at påvirke det indre markeds integritet negativt,
men i stedet bidrage til at forbedre den. Desuden skal man respektere den sociale dialog
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og sammenkæde foranstaltninger vedrørende konkurrenceevne med vores centrale mål,
som er vækst og job, præcis som vi har skrevet i Europa 2020-dagsordenen.

Konkurrenceevne er virkelig et vigtigt element for vores økonomier. Det er en nødvendig
betingelse for at få en jobskabende vækst til at slå rod. Derfor er det vigtigt at sikre, at denne
pagt skaber reel merværdi og ikke fjerner os fra det væsentlige mål om vækst og
beskæftigelse. Mit endemål er vækst og beskæftigelse. Derfor fremhæver jeg vækst, den
slags integrerende og bæredygtige vækst, der er selve kernen i Europa 2020-strategien.

Derfor insisterer jeg så kraftigt på den sociale dimension, fordi den nødvendige indsats
skal fordeles retfærdigt. På dette punkt fortsætter Kommissionen sit arbejde med et forslag
til beskatning af finansielle aktiviteter. Men selv om budgetkonsolidering og
strukturreformer er væsentlige for konkurrenceevnen, er investeringer i sektorer af
betydning for fremtiden som forskning og innovation lige så nødvendige.

Vi skal også huske på, at denne pagt kun er en del af vores samlede reaktion for at sikre
stabilitet i euroområdet. Der skal gøres fremskridt på alle de andre områder af vores svar,
det vil sige gennem styrkelse af den effektive finansieringskapacitet inden for den
eksisterende europæiske fond for finansiel stabilitet og en udvidelsen af dens
anvendelsesområde, forberedelserne til indførelse af en permanent mekanisme fra 2013
og med gennemførelsen af en strengere stresstest for banker i de kommende måneder. Alt
dette vil bidrage til større gennemsigtighed, større tillid og større troværdighed.

Konvergens- og konkurrencepagten kan dermed yde et betydeligt bidrag, hvis vi fortolker
den som en foranstaltning blandt andre inden for rammerne af alle de bestræbelser, der er
blevet gennemført for at sikre euroområdets stabilitet, og som vi håber vil træde i kraft til
marts.

Det kan udgøre et vigtigt yderligere skridt i retning af retfærdig og bæredygtig vækst i
Europa, hvis det er i overensstemmelse med fællesskabsmetoden. Hvis dette er tilfældet,
og hvis denne foranstaltning gennemføres effektivt i overensstemmelse med
fællesskabsmetoden, således som Kommissionen og Parlamentet ønsker, mener jeg, at
konvergens- og konkurrencepagten vil skabe merværdi og kan bidrage til at styrke den
økonomiske søjle af den økonomiske og monetære union. Det er, hvad Parlamentet og
Kommissionen ønsker. Kommissionen vil ikke spare nogen anstrengelser for at nå dette
mål. Tak for Deres opmærksomhed.

Joseph Daul,    for PPE-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. Barroso, mine damer og herrer!
Hvad har vi lært af finanskrisen?

Vi lærte af Anden Verdenskrig, at vores nationer bør arbejde sammen og holde op med at
ødelægge hinanden.

Vi lærte en lektie om autoritære og kommunistiske regimer af Berlinmurens fald, og det
lykkedes os at genforene vores kontinent omkring værdier som frihed, demokrati og den
sociale markedsøkonomi.

Af terrorangrebet den 11. september lærte vi, at vi skulle finde en ny balance mellem
sikkerhed og frihed.

Af finanskrisen skal vi lære, at vores medlemsstater skal holde op med at behandle ethvert
samarbejde inden for budget-, beskatnings- og socialområdet som et tabu. Jeg ved præcis,
hvor langt vi er kommet. Indførelsen i år af et samarbejde mellem De 27 om deres
budgetprioriteringer udgør i sig selv en vigtig holdningsændring. De bestemmelser, vi har
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udstyret os selv med for at gøre de finansielle markeder mere etiske, er også eksemplariske,
men de er ikke tilstrækkelige.

Min gruppe vil gerne opfordre til, at der indgås en aftale mellem Parlamentet og Rådet
inden sommer om forstærket økonomisk styring. Min gruppe vil også gerne opfordre til,
at man bestræber sig på at koordinere sociale og beskatningsmæssige spørgsmål. Det er
retningen for konkurrencepagten, hvis oprindelige udgave allerede er blevet revideret for
at bringe den i bedre overensstemmelse med Fællesskabets værdier. Men vi skal gå endnu
længere og sørge for, at både Parlamentet og Kommissionen udøver alle deres beføjelser
i denne henseende, og her regner vi med Kommissionens formand.

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) glæder sig over og støtter disse
forslag, og det samme gjaldt partiets nationale ledere i Helsinki.

Hvordan kan vi forklare vores medborgere, at de fleste af vores medlemsstater bør fortsætte
med at bruge penge, som om intet var hændt, når vi samtidig befinder os i en følsom
økonomisk situation midt i juli hvert år? Hvordan kan det være, at overdreven gældsætning
for vores lande er acceptabel og mere tålelig end for husholdninger og virksomheder? Jeg
har oplevet dette på virksomhedsniveau. Krisen har ført til tab af arbejdspladser og traumer
i familierne. Det mindste, vi kan gøre, er at tage ved lære af dette og sige tingene, som de
er.

Den første lektie er, at vi ikke længere bør se stort på staternes – uanset størrelse – pligt til
at respektere budgetbegrænsningerne.

Den anden lektie er, at den europæiske solidaritet kun kan fungere, hvis og kun hvis vores
social- og arbejdsmarkedsbestemmelser samt finanspolitiske bestemmelser som minimum
er sammenlignelige. De behøver ikke nødvendigvis være identiske – bare sammenlignelige.
Det er langt fra tilfældet i øjeblikket.

Den tredje lektie er, at Europa skal udstyre sig selv med en europæisk stabilitetsmekanisme
for at beskytte vores sociale markedsøkonomi.

Den fjerde og sidste lektie er, at selv i blæsevejr står Europa fast, og den europæiske
integration bliver stærkere.

Vores amerikanske og japanske partnere har gældsprocenter, der ligger langt over vores,
men dog uden at være overdrevet bekymrede over det. Men det vil formentlig ikke blive
ved med at være tilfældet. Vi skal nu i gang med at konsolidere vores økonomi og vores
konkurrenceevne. Nu er tiden inde til at arbejde på at skabe fremtidens job. Nu skal tingene
siges, som de er. Vi må ikke forpasse denne mulighed!

Martin Schulz,    for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer, de få, der
stadig er til stede! I ugevis har vi diskuteret et dokument fra kansler Merkel og præsident
Sarkozy, som tilsyneladende aldrig har eksisteret. Selv om dokumentet var ikkeeksisterende,
blev der afholdt en pressekonference om emnet under topmødet i Det Europæiske Råd.
Nu er vi sikre på, at dokumentet fandtes, og det var interessant læsning for nogen. I
mellemtiden synes dokumentets indhold imidlertid nu at være gået tabt. De centrale
elementer i dette dokument vil aldrig se dagens lys. Men i sidste ende får vi resultatet, nemlig
en udvidelse af sikkerhedsnettet. Så et ikkeeksisterende dokument med et flygtigt indhold,
der blev fremlagt på en kunstig pressekonference, har ført til en udvidelse af
sikkerhedsnettet. Det er fantastisk. Men situationen er kafkask for nu at sige det mildt. Det
er ikke sådan, man redder euroen.
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Jeg vil gerne sige til Kommissionens formand, at jeg fandt hans redegørelse god. Den var
god, fordi De afslørede den manglende sociale balance i disse forslag. Nogle gange bliver
jeg lidt overrasket: Tyskland med sin kansler kræver lige som præsident Sarkozy, Frankrigs
prins af meningsmålingerne, foranstaltninger, som Tyskland aldrig selv har gennemført i
denne form. Det græske statsbudget og faktisk alle budgetter skal beskæres. Er De enig i
dette, hr. Rehn?

Hvad gjorde Tyskland i krisens værste øjeblikke? Man foreslog en såkaldt skrotpræmie,
man brugte med andre ord statsbudgettet til at finansiere en ordning, der skal stabilisere
automobilindustrien. Støtten til nedsat arbejdstid, som hjælp til at holde arbejdsløsheden
i Tyskland under kontrol, var en interventionistisk foranstaltning fra statens side. Hvorfor
skal andre stater forhindres i at gennemføre tilsvarende foranstaltninger for at løse netop
deres situation?

Ratingbureauet Moody's nedskrev for nylig Grækenland til en placering under Belarus og
Egypten. Man kan virkelig begynde at undre sig over, om der er nogen tegn på nye skud
på det økonomiske træ. Jeg ved det ikke. Landet er placeret lavere end Vietnam. Dette
drama udspiller sig altid tre dage før et topmøde i Det Europæiske Råd. Ting som disse
sker altid tre dage før et møde i Det Europæiske Råd. Men folk lytter til, hvad Moody's siger.
Ved De, hvad Moody's siger? De siger, at de vil rangere landet lavere, fordi det ikke længere
er i stand til at investere som følge af nedskæringerne og derfor ikke kan skabe økonomisk
vækst.

Så det er en "klipning", vi taler om her. Hvis De kigger på mig, kan De se, at jeg er den rette
til at fortælle Dem, at en klipning ikke løser alle problemer. Faktisk det stik modsatte, for
hvad er det, der sker som følge af en klipning? Formålet synes at være at forbedre et lands
kreditværdighed ved at fortælle dem, der skal yde det lån, at de vil miste alle nedskrivninger.
Hvor fører det så hen i sidste ende? I sikkerhedsnettet, naturligvis. Derfor giver det mening
at styrke sikkerhedsnettet og gøre alt, hvad vi kan, for at stabilisere euroen. Derfor giver
pagten som sådan god mening. Men der er en skævhed her. Hr. kommissær, hvis Deres
idéer indarbejdes i denne pagt, og den økonomiske og sociale balance genoprettes, som
De er inde på, vil pagten igen være på rette spor. Derfor glæder jeg mig over det fremragende
forslag, som De har fremsat.

Jeg vil ikke bruge mere tid på institutionerne. Rent institutionelt var hele konceptet forkert
lige fra starten. Hvis det nu omstruktureres på en sådan måde, at alle operationelle
beslutninger skal træffes af den relevante ansvarlige myndighed, med andre ord
Kommissionen, for at sikre demokratisk legitimitet gennem inddragelse af
Europa-Parlamentet, er alt, som det skal være. Så selv om vi har fået en dårlig start, og der
har været nogle alarmer og omveje undervejs, vil sikkerhedsnettet blive udvidet, hvilket er
fantastisk. FDP i Tyskland er også kommet med på vognen, hvilket er glædeligt. Fru formand,
jeg er sikker på, at Deres parti i Tyskland også vil støtte denne pagt, så vi har virkelig vundet
terræn her. Hvis det nu lykkes os at give pagten et hensigtsmæssigt navn, nemlig "pagt for
euroen", vil vi måske endelig have opnået et værdifuldt resultat.

Guy Verhofstadt,    for ALDE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Først og fremmest mener jeg,
at vi nu kan sige, at efter flere år hvor vi ikke har accepteret tanken om en økonomisk
union, er vi nu endelig ved at acceptere idéen om en økonomisk union ved siden af den
monetære union, hvilket er et stort fremskridt. Det gælder naturligvis ikke hr. Farage, men
for alle andre er der tale om et fremskridt.
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Ikke desto mindre, fru formand, mener jeg ikke, at man benytter den rette betegnelse. Hvad
betyder ordet "pagt"? En pagt er en aftale mellem stater. En aftale mellem stater er ikke,
hvad vi har brug for. Vi har brug for en retsakt fra Fællesskabet, et initiativ på EU-niveau
og ikke en pagt mellem medlemsstaterne, som i sagens natur er en mellemstatslig pagt.
Derfor er betegnelsen ikke den rette, men er misvisende.

For det andet er der fremgangsmåden. Der er ikke behov for noget på mellemstatsligt
niveau. Mellemstatsligheden har aldrig fungeret inden for EU. Lissabonstrategien var
mellemstatslig og slog fejl. Da Tyskland og Frankrig undlod at respektere reglerne for
stabilitetspagten i 2003-4, viste det, at den mellemstatslige metode ikke var den rigtige. Vi
skal bruge fællesskabsmetoden.

For det tredje mener jeg, hr. Barroso, at det, der ligger på bordet, ikke er nok, og at det
snarere er fokuseret på nogle meget specifikke foranstaltninger. Fru Merkels og hr. Sarkozys
konkurrencepagt omfatter seks specifikke foranstaltninger. På pensionsområdet fokuserer
man f.eks. på pensionsalder. Men pensionssystemet er langt mere komplekst end som så.
Det er ikke kun et spørgsmål om pensionsalder, der er også antallet af år med
pensionsbidrag, efterlønsordninger og spørgsmålet om, hvorvidt der findes en anden søjle
eller ej.

Derfor har vi ikke brug for seks specifikke foranstaltninger i en mellemstatslig pagt, som
aldrig vil blive realiseret eller komme til at fungere. Vi har behov for en bred økonomisk
styring (pensionsordninger, arbejdsmarked, lønpolitik, skattepolitik) inden for EU, som
er vedtaget af Kommissionen, og som gennem en konvergenskodeks – det var det udtryk,
De benyttede – gives videre til medlemsstaterne, så de kan anvende reglerne i
konvergenskodeksen. Det skal vi gøre så hurtigt som mulig.

Min anmodning er meget enkel. Jeg så dokumentet fra den 25. februar, som De udarbejdede
sammen med formanden for Rådet. Nu mener jeg, at Kommissionen skal udarbejde sit
eget initiativ. Det skal ske nu. De har stadig tid i de kommende uger til at udarbejde disse
retsakter vedrørende økonomisk styring og konvergens og til at forelægge dem for Rådet
og Europa-Parlamentet. Så bliver det op til os at beslutte at støtte Dem i denne henseende.
Men jeg mener, at vi i øjeblikket kun reagerer. I dette dokument fra den 25. – jeg har det
her – kan jeg læse, at

(EN) "overvågning ved stats- og regeringscheferne", "de konkrete forpligtelser for stats- og
regeringscheferne".

(FR) Sådan skal det ikke fungere. Stats- og regeringscheferne skal ikke regulere sig selv! Det
har aldrig fungeret tidligere, og det kommer det heller ikke til fremover!

Endelig, og det er mit sidste punkt, mener jeg også, hr. Barroso, at tiden er inde til snarest
muligt at tage initiativ til en krisemekanisme for bankerne, ikke på nationalt plan, som
angivet her, men på europæisk niveau. De har ret til at gøre det, fordi De i realiteten er
garant for konkurrencereglerne inden for EU, og De er i stand til at foreslå et sådant initiativ.

Rebecca Harms,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg
føler mig ikke længere tvunget til at sige noget om den temmelig beskæmmende historie
om konkurrencepagten. Det var ret bizart at høre, at dokumentet ikke eksisterer, selv om
dette dokument blev omdelt på korridorerne i Rådets hovedkvarter i Bruxelles. Som jeg
allerede har sagt i Bruxelles, bærer den måde, som man har benægtet fakta på i Rådets
bygninger, stærke mindelser om et døende socialistisk eller kommunistisk regime.
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Set fra mit synspunkt har vi europæere nu i månedsvis oplevet mere end en valutakrise,
men også en krise i de nationale regeringers evne til at acceptere et fælles ansvar for
problemet og til at følge en fælles strategi, der kan føre os ud af disse problemer.

Hvis vi nu gør krisemekanismen permanent, uanset hvordan vi er nået frem til den, vil vi
have gjort fremskridt. Men hvis man kigger på Grækenland, vil jeg sige, at vi stikker os selv
blår i øjnene, hvis vi mener, at vi har krisen under kontrol. Det er lige så klart i Grækenland,
at foranstaltningernes ensidige karakter, den udelukkende koncentration om
kriseforanstaltninger og nedskæringer, ikke fungerer. Landet skal også være i stand til at
foretage investeringer. Når et land som Grækenland foretager så radikale
udgiftsnedskæringer, skal landet vide, hvor dets indtægter skal komme fra.

Det generer mig, at vi forud for ugens møde i Det Europæiske Råd og i erklæringer
vedrørende Rådets møde om 14 dage, hører fra Tyskland, at man ikke vil være parat til at
drøfte vilkår for Grækenland eller for de nødvendige ændringer. Man begår de samme
gamle fejl igen: denne ensidighed og insisteren på en enkelt metode. Hvis vi skal følge den
model, som hr. Verhofstadt anbefaler, kræver den økonomiske union ud over beslutninger
vedrørende specifikke konsolideringsforanstaltninger også, at man er parat til ægte
solidaritet. Derfor bør Grækenland forvente mere af os, end vi hidtil har givet.

Jeg er helt enig med hr. Schulz og de foregående talere, og jeg vil gerne klart sige på vegne
af alle i min gruppe, der har arbejdet med dette tema i mange måneder: Fællesskabsmetoden
er noget særligt. Vi har behov for reelle, forståelige beslutningsprocesser i Bruxelles, så
borgere fra Grækenland til Danmark, i Tyskland og i Spanien, kan have tillid til os. Hvis vi
virkelig skal oprette dette "lukkede værksted", som foreslås i konkurrencepagten, og som
er udtænkt af et lille antal regeringschefer, taber vi diskussionen om tillid i EU. Det er
virkelig, hvad krisen i stigende grad drejer sig om. Jeg kan kun håbe på, at vi kan slippe fri
af denne dumhed, og at man vil være mere fornuftige på det kommende rådsmøde.

Eftersom De var inde på bæredygtig vækst, hr. Barroso, vil jeg gerne tilføje en ting mere.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor en energikommissær i Bruxelles vil sige, at ambitiøse
klimabeskyttelsesmål vil betyde en afvikling af industrien i Europa. Den tyske miljøminister
var i Bruxelles for 14 dage siden og præsenterede en undersøgelse, hvori man taler om seks
mio. arbejdspladser i EU, hvis vi opstiller et 30 % klimamål. Det vil betyde bæredygtig
vækst. Hr. Barroso, De må stoppe hr. Oettinger.

Vicky Ford,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! I en krise er man undertiden nødt til
at handle hurtigt – og det er klart, at euroområdet ikke er ude af krisen – men man skal
også handle intelligent. Det Forenede Kongerige genoprettede markedets tillid gennem
reformer for at styre udgifterne og nedbringe statsgælden. Dette er nu også centrale forslag
under konkurrencepagten.

Parlamentets procedurer giver ikke mulighed for at træffe hurtige beslutninger, men der
kommer forslag fra medlemmer af Parlamentet, som Det Europæiske Råd kan finde nyttige.
Med hensyn til den irske rentesats fortjener de af os, der har lånt andre lande penge, en
rente, der afspejler risikoen, men vi vil også have vores penge igen. Jeg har foreslået et
forudbetalingsincitament, en bonus for at belønne hurtig tilbagebetaling. Under en
økonomisk styringspakke skal medlemsstaterne være mere gennemsigtige med deres egne
budgetter. Jeg vil foreslå, at det samme bør ske for skatteydere, der bidrager til EU's budget.

Jeg håber, at vores nationalregeringer trods krisen vil kunne lytte til forslag fra Parlamentet
og samarbejde konstruktivt.
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Lothar Bisky,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. Barroso! Det glædede mig
at bemærke, at De har taget hensyn til den sociale dimension af dette spørgsmål og har
støttet en social løsning. Det bliver helt klart nødvendigt. Der er ingen grund til at gentage
meget af det, mine kolleger har sagt, for jeg er fuldstændig enig med dem.

Jeg er fantastisk skeptisk med hensyn til den pagt, som kansler Merkel og præsident Sarkozy
har fremlagt. Og hvorfor så det? Fordi deres begrundelse for at fremlægge den ikke er særligt
tydelig. Det, at den ikke har nogen gyldighed, er noget helt andet. De er begge kloge strateger.
Jeg kan ikke acceptere deres påstand om, at tingene simpelthen skete på denne måde. Jeg
tror, at de mener præcis, hvad der står der. Det vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til.
Jeg mener, at dette er et meget alvorligt problem. Selv om de mener, at denne passus om
indeksering af lønninger er det rette svar, er jeg ikke så sikker. Når det stilles op sort på
hvidt, kan en forhøjelse af pensionsalderen også beskrives som en reduktion af pensionen.
Det bliver utroligt hårdt at nedbringe gælden. Selv lande som Tyskland har meget svært
ved det. Jeg kan forestille mig, at Irland eller Grækenland virkelig kommer i kolossale
problemer her.

Jeg er lidt skeptisk med hensyn til, hvad den foreslåede løsning her skal føre til. Jeg forventer
gennemsigtighed i denne sag. De vil få Parlamentets støtte, hvis De spiller Deres rolle og
fremmer større gennemsigtighed og sikrer, at den slags spil ikke foregår bag Parlamentets
ryg. Hvis disse mennesker ønsker at skære i de sociale sikringsordninger, skal de sige det
ligeud i stedet for at gå utallige omveje for at nå et mål, som De, hr. Barroso, ikke er enig i,
og som vi bestemt ikke er enige i.

Vi er parate til at diskutere princippet om en koordineret europæisk økonomisk styring
med Dem, hvis denne økonomiske styring er dette navn værdig, med andre ord hvis den
har en demokratisk struktur og vil bidrage til at føre til et bæredygtigt, socialt ansvarligt
europæisk fællesskab. Vi er også villige til at diskutere traktatændringer, f.eks. hvad angår
en klausul om sociale fremskridt. Men vi forventer mere detaljerede og tidligere
informationer og høring. Kun på denne måde kan Parlamentet overvåge denne proces.
Det kan ikke lade sig gøre uden information!

Nigel Farage,    for EFD-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg nød hr. Barrosos syn på verden
i dag, men måske var det mere ironisk, end det var hans hensigt.

Han talte om begivenhederne i Egypten og andre steder og sagde, at det er skønt, at
befolkningen rejser sig og søger at indføre demokrati. Jeg vil gerne minde ham om, at
demokrati er en metode, hvor man stemmer for de mennesker, der skal lede en, og hvis
man ikke bryder sig om det, de gør, kan man slippe af med dem, smide dem ud og vælge
nogle andre. Det var ironisk, fordi hans næste sætning var "og derfor skal vi i lyset af
eurokrisen i Europa styrke fællesskabsmetoden".

Til dem, der kigger med på dette her – hvilket stadig flere gør – betyder fællesskabsmetoden,
at lovene foreslås i hemmelighed af ikkefolkevalgte bureaukrater – folk som Dem, hr.
Barroso. Jeg ved, at Europa-Parlamentet stemte for Dem, men De var den eneste kandidat,
vi fik tilbudt. Det er ikke demokrati!

Så hr. Barroso siger på den ene side, at demokrati er godt, men på den anden, at vi ikke kan
få det i Europa. Det blev forstærket af hr. Verhofstadt, der kommer fra Belgien, og som
mener, at alle nationalstater bør afskaffes – det bliver hans egen måske meget snart. Han
siger, at vi ønsker en økonomisk union. Ingen har stemt for det. Ingen er blevet spurgt,
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om det er det, de ønsker. Han stemmer måske for det, men Europas befolkning har ikke
stemt for det.

Det, man bør diskutere på topmødet på fredag, er Portugal. Efter hjælpepakkerne til
Grækenland og Irland er det ret tydeligt, at markederne sender et budskab – "Kom så,
nummer tre, det er din tur". Portugisiske obligationer nåede 7,6 % i mandags. Det ved hr.
Barroso godt. Det var, da renten nåede 7 %, at man måtte komme Irland til undsætning. I
april har vi også haft en massiv fornyelse af den portugisiske gæld – og yderligere 20 mia.
EUR skal stadig fornys. Vi skal huske på, at 80 % af Portugals gæld er blevet opkøbt af Den
Europæiske Centralbank gennem det sidste halve år.

Vi kan ikke blive ved med at købe vores egen gæld i EU. Hvis vi gør det, vil den næste
gældskrise ikke ramme et land, men være en gældskrise for Den Europæisk Centralbank.

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

Martin Schulz (S&D).    – (DE) Fru formand! Jeg ikke ud fra, at De kender svaret, hr. Farage,
men jeg har et spørgsmål til Dem. De henviser konstant til Belgien som en ikkeeksisterende
nation. De har sagt det til hr. Van Rompuy, og nu har De sagt noget tilsvarende til
hr. Verhofstadt. Ved De, hvad den belgiske stat er grundlagt på?

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Fru formand! Det glæder mig, at hr. Schulz spurgte mig om
det.

Problemet er, at når man danner en kunstig stat med mere end én sproggruppe – hvilket
helt klart er tilfældet for Belgiens vedkommende – kan man holde sammen på den i et
stykke tid, men uanset om det drejer sig om Belgien, Jugoslavien eller EU, kan det ikke
hænge sammen, hvis man har helt forskellige sprog og kulturer. Grunden til, at De hidser
Dem sådan op over Belgien, og hr. Van Rompuy hidsede sig frygteligt op over det, og hr.
Verhofstadt kan heller aldrig lide det, er netop den – er det ikke sandt, hr. Schulz? – at
Belgien er et mikrokosmos for det europæiske projekt.

Martin Schulz (S&D).    – (DE) Fru formand! Jeg skal kun bruge 30 sekunder. Det er
interessant, at repræsentanten for et parti, der kalder sig Det Forenede Kongeriges
Uafhængighedsparti, ikke ved, at Kongeriget Belgien blev grundlagt efter forslag fra Det
Forenede Kongerige.

Proinsias De Rossa (S&D).    – (Spørgsmål til hr. Farage i henhold til forretningsordenens
artikel 149, stk. 8) (EN) Fru formand! Jeg håber ikke, at hr. Farage tager anstød af et spørgsmål
fra en borger fra Den Irske Republik. Jeg vil gerne spørge ham, hvad grundlaget for Det
Forenede Kongerige er. Jeg forstår, at det består af nationerne England, Skotland, Wales og
Nordirland. Er det ikke en union af nationer? Endda en meget stolt en, kunne man tilføje.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Fru formand! Det er et godt spørgsmål. Hr. Schulz, De har
helt ret i, at Belgien var en britisk opfindelse og en britisk fejltagelse. Vi har begået mange
i årenes løb. Vi har gjort nogle ting rigtigt og andre ting forkert, ligesom Deres land,
Tyskland. De er sikkert enig i, at Tysklands historie ikke har været hvid og uskyldsren.

De har helt ret. Faktisk har det været meget besværligt at holde sammen på Det Forenede
Kongerige. Irland gik enegang tilbage i 1921, var det vist, da Irland blev selvstændigt. De
har ret. Det er meget vanskeligt at holde sammen på forskellige kulturer. Jeg mener, at
unionen mellem England, Skotland, Wales og Nordirland fungerer i øjeblikket, fordi der
er enighed. Hvis der ikke havde været enighed, ville befolkningen kræve folkeafstemninger,
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og disse nationer ville kunne bryde ud. Men min pointe er, at ingen får denne mulighed i
EU.

Corien Wortmann-Kool (PPE).    – (NL) Fru formand! Rådet ønsker at se større ambitioner,
så vi kan styrke konkurrenceevnen og øge konvergensen. Det kan man naturligvis kun
bifalde. Jeg vil gerne slutte mig til rosen til hr. Barroso for den måde, han har taget handsken
op og er kommet her for at give os en redegørelse om konkurrencepagten, hvilket endda
har formildet Martin Schulz i dag. Det er værd at nævne. De har taget handsken op sammen
med hr. Van Rompuy.

Men pagten synes at have svært ved at komme i luften, fordi især Parlamentet skal behandle
en betydelig lovgivningspakke. Det er første gang, at Parlamentet står i sin nye rolle som
medlovgiver vedrørende økonomisk styring. Derfor er det så vigtigt at kæde tingene
sammen, fordi der findes nogle overlapninger. Her i Parlamentet har vi fremsat 2 000
ændringsforslag, og hvis vi kigger på dette, kan vi se, at næsten alle de spørgsmål, der findes
i konkurrencepagten, er afspejlet i disse ændringsforslag. Parlamentet ønsker også at se
større ambitioner, og det er netop det, der bekymrer mig. Hvordan vil De kæde
konkurrencepagten sammen med EU 2020-strategien? Desuden vil jeg gerne spørge Dem,
hr. Barroso, om De vil bruge vores initiativret aktivt til at skabe sammenhæng mellem
konkurrencepagten og lovgivningspakken? Hvis det mislykkes, vil Parlamentet selv tage
handsken op i sin rolle som medlovgiver.

Elisa Ferreira (S&D).    – (PT) Fru formand! Jeg kommer fra et land, der har eksisteret i
otte århundreder, og som alligevel er interesseret i, at der i denne globaliserede verden
findes et stærkt Europa og et Europa, der er i stand til at spille lige op med Kina, Indien og
USA. Den nuværende krise er ikke en krise i euroområdet: Det er, som nogen sagde, en
krise for euroområdet. Det skyldes, at en fælles valuta kun kan fungere, når man trofast og
konstant arbejder på at skabe konvergens mellem de forskellige områder, som området
består af, med hensyn til vækstrater, udbytte og beskæftigelse, når der er reel konvergens.
Hidtil har vi arbejdet med indikatorer for nominel konvergens, hvilket slet ikke er det
samme.

Derfor skal Europa hurtigst muligt gøre det færdigt, vi er begyndt på. For at gøre det færdigt,
vi er begyndt på – især den fælles valuta – skal vi skabe en solid stabilitetsfond, en fond,
der giver lande, der er i problemer, mulighed for at sikre denne konvergens med rentesatser,
der er acceptable og ikke prohibitive og ikke tvinger dem til at skære i de strategiske
investeringer, der skal muliggøre denne konvergens, så de kan bruge deres vækst til at
tilbagebetale det, de låner i krisetider.

Hr. formand, vi har brug for en Kommission, der er aktiv, en Kommission, der deltager i
opbygningen at denne stabilitetsfond, men også i euroobligationer, og som lytter til det
budskab, som Parlamentet har udsendt igen i dag gennem den nye kanal, som de egne
indtægter udgør, og som vil blive en effektiv styrkelse af et budget, der er åbenlyst
utilstrækkeligt. Vi har netop vedtaget Podimata-betænkningen, hvori man klart taler for
en afgift på finansielle transaktioner. Hvis vi skal overleve, er Europa nødt til at ændre kurs
nu. Vi har brug for et stærkt Parlamentet, men også en Kommission, der er i stand til at
handle i stedet for bare at reagere, til at tage de initiativer, som vi venter spændt på, så dette
eksperiment ikke bare løber ud i sandet, og så dette eksperiment bærer frugt.

Sylvie Goulard (ALDE).    – (FR) Fru formand, hr. Barroso, hr. kommissær! Der er sagt
meget, som jeg er enig i. Jeg vil bare gerne bruge tre ord.
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Det første ord er "respekt": Det var ikke Parlamentet her, der gjorde Europa-Parlamentet
til medlovgiver vedrørende økonomisk styring. Det var regeringerne, der besluttede dette
i Lissabontraktaten. Som ordførere mener vi ikke, at det er i orden, at vi skal underrettes
om vigtige diskussioner i forbindelse med pakken om økonomisk styring via Google eller
den engelsksprogede presse. Det første, jeg vil bede Dem om, hr. Barroso, og jeg vil også
bede hr. Van Rompuys kolleger, som er til stede her i Parlamentet om det samme, er, at de
respekterer os og lader Parlamentet komme videre med sit arbejde.

Det andet ord er "demokrati". Ikke siden det 18. århundrede har vi set et demokratisk
system nægte en deling af magten, som Det Europæiske Råd gør nu. Når magten er delt,
er der nogen, der beslutter, og nogen, der kontrollerer. I øjeblikket tiltager Rådet sig med
Deres medvirken, hr. Barroso, retten til både at beslutte og kontrollere, med andre ord til
at gøre ingenting.

Det tredje ord er "effektivitet". Hvis vi bliver ved med at udvande indholdet af vores forslag,
ender vi med den laveste fællesnævner, og vi ved godt, hvad det er. Det er Lissabonstrategien!
Det er de 10 år, der ikke har bragt os nogen vegne.

Vi ønsker at komme videre med vores arbejde. Parlamentets krav skal respekteres, og vi
vil forsvare demokrati og effektivitet.

Miguel Portas (GUE/NGL).    – (PT) Fru formand! For to uger siden analyserede den
internationale presse Deres udtalelser om muligheden for, at Portugal vil henvende sig til
den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF), og fortolkede dem som en tilskyndelse
til dette. Eftersom hr. Barroso bestemt er den person i Kommissionen, der bedst forstår
virkeligheden for Portugal, vil jeg gerne stille ham tre spørgsmål, som jeg vil bede ham
svare ærligt på.

Det første spørgsmål er, hvad Portugal opnår ved at henvende sig til EFSF og Den
Internationale Valutafond, som den ser ud i øjeblikket.

Det andet spørgsmål er, hvilke ændringer af EFSF De anser for uundgåelige for at forhindre
en gentagelse af den skammelige situation, der opstod i Irland. Et lån til en prohibitiv rente
med faldende lønninger og fortsat skattedumping for store virksomheder.

Det tredje og sidste spørgsmål er, hvordan De mener, at vi kan komme tilbage til en situation
med tillid, hvor alle beslutninger vedrørende den monetære politik – og de seneste
indlysende fra Den Europæiske Centralbank – fortsat skader de mest sårbare lande ved at
hæmme væksten.

Jean-Paul Gauzès (PPE).    – (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg
kan ikke andet end støtte det, som fru Goulard netop har sagt om de grundlæggende
forudsætninger, som betyder, at selv om vi er klar over behovet for effektivitet og tempo
i beslutningsprocessen, er det vigtigt, at Parlamentet er involveret. Kun på denne måde kan
vores medborgere, som vi er folkevalgte repræsentanter for, forstå, hvad der sker, fordi vi
kan forklare det for dem.

Jeg vil gerne tage et meget specifik punkt op. Vi bliver dagligt angrebet af de finansielle
markeder, disse finansielle markeder, der står for alting og ingenting, og som oftest er
befolket af unge mennesker, der er gået fra Game Boy til computer uden at tænke alt for
meget over det, og som alligevel skaber frygt i vores landes hjerter. Man bringer ikke
markederne under kontrol ved at afskaffe dem. Jeg hører ikke til dem, der ønsker at afskaffe
markederne. Men hvad er det, markederne søger? De søger at undgå risiko, og spillereglerne
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på markederne går ud på at skubbe risikoen videre til andre. Det betyder, at en
markedsdeltager aldrig vil være tilfreds, så længe der er en risiko.

Jeg mener, at hvis vi skal have en indvirkning på disse finansielle markeder, skal Europa
kunne trække nogle meget klare linjer, ikke skifte retning hver anden dag og ikke boble
over med masser af idéer, som aldrig føres ud i praksis.

Hvis vi ønsker at få kontrol over dette økonomiske aspekt, og det er helt centralt for den
økonomiske stabilitet i vores lande, skal vi være i stand til – og det er Deres rolle, hr. Barroso,
at skabe den dynamik – at opstille klare mål, klare foranstaltninger og udvise beslutsomhed
med hensyn til en god økonomisk koordinering.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Fru formand! Bevidst udeladelse af økonomisk styring
og regulering af bankerne på både nationalt og europæisk plan har ført os ud i denne krise,
og krisen er indlysende for alle med hensyn til job, manglende vækst, mistede pensioner
osv. Så, hr. Barroso og ligeledes kommissær Rehn, De behøver ikke overbevise mig om, at
økonomisk styring er nødvendig, at den skal være stærk, og at alle medlemsstater og navnlig
dem i euroområdet skal deltage. Men vi skal overbevise Europas befolkning om, at det er
nødvendigt, og det kan vi gøre ved at sørge for, at det er legitimt. Vi sikrer, at det er legitimt
ved at nægte at acceptere nogen forslag, som ikke er baseret på traktaterne og ikke er baseret
på fællesskabsmetoden.

Det vil ikke være acceptabelt, hvis det opfattes som værende i en, to, tre, fire eller fem
økonomisk magtfulde staters interesse. Sådan er realiteterne. Og derfor er det utroligt
vigtigt for EU's fremtid, at det, man vedtager på det uformelle møde i Rådet den 11. marts,
og det, man aftaler ved udgangen af marts, kan støttes af offentligheden som helhed i
Europa.

Den nyvalgte irske regering, har et stærkt mandat. Jeg citerer fra det program, som den
netop har vedtaget: "Vi skal væk fra truslen om statsbankerot (...) EU-IMF-støtteprogrammet
har – hidtil – ikke genoprettet tilliden til den irske økonomi (...) dette afspejler usikkerheden
om, hvorvidt der er råd til redningspakken".

Jeg vil gerne afslutte med dette punkt. Det er et vigtigt punkt. Hvis dette program slår fejl,
vil det bidrage til yderligere økonomisk ustabilitet i euroområdet.

(Formanden afbrød taleren)

Sharon Bowles (ALDE).   – (EN) Fru formand! Hver uge er pressen fyldt med nyheder
om nye eller ændrede forslag fra et land, Det Europæiske Råd og Kommissionens formand.
Jeg vil rose formanden for ECB, fordi han har lyttet til diskussionerne og betænkningerne
i Parlamentet og anerkender vores retning og beslutsomhed.

Konkurrencepagten og udarbejdelsen af den er et eksempel på dette. Vi har allerede en lang
række idéer i vores ændringsforslag til pakken om økonomisk styring, så vi får ikke svært
ved at indgå i den fælles beslutningsprocedure for at samle resultaterne af vores holdninger
i Parlamentet og i Rådet.

Men vi bør ikke kun at snuppe lækkerbiskenerne fra det indre marked eller fortsætte med
at gøre tingene forkert. Det indre marked handler ikke om et fort med ensartede spilleregler
indenfor. Det handler om den eksterne konkurrenceevne, som et stort, fælles marked kan
skabe, så det hænger tæt sammen med genopretningsaspekterne af den økonomiske styring.
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Vi har også brug for en permanent mekanisme for finansiel stabilitet, der kan udvikle sig
med tiden i henhold til styring og prioriteringer. Til den tyske befolkning, der er i oprør
over spørgsmålet om "overførselsunionen", vil jeg sige "se på, hvad der ledsager kravene
fra jeres egen regering – rekapitalisering af banker og køb af udlandsgæld på et sekundært
marked". Tysklands banker skal bruge 10 år til at erkende deres blokerede aktiver fra krisen,
og det omfatter statsgæld. Tysklands banker vil ikke kunne opfylde de nye internationale
regler for bankkapital, så overførsler til tyske banker bør også være på Deres læber. Derfor
har De brug for mekanismen på samme måde som hele euroområdet.

Med hensyn til rentesatser skal vi finde en balance mellem bæredygtighed og moralsk
risiko.

(Formanden afbrød taleren)

Diogo Feio (PPE).    – (PT) Fru formand! Svære tider kræver modige politiske beslutninger.
Det er netop derfor, vi udfører det arbejde, vi gør, og derfor vil jeg også lykønske hr. Barroso
med de tanker, som han har fortalt os om her. Europa-Parlamentet har også allerede indtaget
en klar holdning i en række betænkninger om eurospørgsmålet og om problemet med
væksten. Det er ikke nok at kigge på den ene side af argumentet.

At komme ud af krisen kræver f.eks., at man ved brugen af den permanente fond tager
hensyn til de specifikke situationer for medlemsstater, der i øjeblikket betaler stigende
rentesatser på deres offentlige gæld. Dette er en politik, som også skal være engageret i
konkurrenceevne, i bedre kreditter, i en skattepolitik, der kan yde et positivt bidrag til at
tiltrække investorer, kort sat alt, hvad der drejer sig om at skabe velstand. Men det skyldes
også, at vi har brug for flere europæiske institutioner. Europa-Parlamentets holdning er
blevet klart beskrevet og ikke via medierne. Tiden er ikke til ideologiske beslutninger, men
til at tænke på befolkningen. Det, de kræver af os, er fornuftige og hurtige beslutninger.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Fru formand! Det, vi står over for, er ikke en krise
for euroområdet, men en krise for de offentlige finanser i en række medlemsstater, der
tilfældigvis er med i euroområdet – det kunne lige så godt være Ungarn. Hvorfor skal der
så afholdes et eksklusivt møde for statscheferne i euroområdet – 17 stykker – uden at andre
inviteres med? Hvorfor skabe ubegrundede skillelinjer, som vi afskaffede for seks år siden
gennem udvidelsen, og hvorfor skabe en union i to hastigheder?

Deres Kommission, hr. Barroso, er traktatens vogter. Hvad er den traktatmæssige
begrundelse for denne udelukkelse? Hvorfor udelukke de villige og aktive? Hvorfor ikke
anvende artikel 5 og 121 til at uddybe finanspolitikken og social- og
arbejdsmarkedspolitikken? Hvorfor ikke anvende et traktatbaseret forstærket samarbejde
inden for traktaterne med en central rolle til Kommissionen?

Det indre marked består af 27 medlemsstater, og det samme gælder udfordringen med
konkurrenceevnen. Formanden for Rådet og Kommissionen bør være leder for EU-27 og
ikke sekretariat for en udvalgt gruppe af Medlemsstater.

Roberto Gualtieri (S&D).    – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! I går aftes vedtog
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med stort flertal Parlamentets udtalelse om
ændring af traktaten med henblik på at indføre en stabilitetsmekanisme.

I teksten foreslår man en ændring af ændringsforslag til Lissabontraktaten, idet man indfører
en procedure, som både kan sikre fondens mellemstatslige karakter og begrunde indføjelse
af bestemmelsen i traktaten. Den indeholder også nogle klare forslag vedrørende
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anvendelsen af mekanisme, som er beregnet på at gøre den forenelig med de pligter, som
tildeles de europæiske institutioner gennem traktaten, og med behovet for reel økonomisk
styring, som simpelthen ikke kunne fungere, hvis det var mellemstatsligt.

For at bruge en metafor, som De, hr. Barroso, brugte under den seneste forhandling, foreslår
Parlamentet at sætte den mellemstatslige vogn på skinner i et EU-tog og give Kommissionen
dens behørige rolle som lokomotivfører.

Hvordan stiller Kommissionen sig til Parlamentets forslag? Er den villig til at hjælpe med
at støtte dem under de kommende dages forhandlinger?

(Formanden afbrød taleren)

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Fru formand! Mit land, Irland, er en lille, åben
økonomi med en høj koncentration af udenlandske direkte investeringer. Selskabsskatten
på 12,5 % er meget vigtig for vores økonomiske genopretning, bevarelse af vores
arbejdspladser og for at skabe vækst i beskæftigelsen. Som følge af indførelsen af en lav
selskabsskat er otte af verdens førende teknologivirksomheder baseret i mit land. Enhver
udvikling i retning af konvergens eller harmonisering af selskabsskatten i EU ville forårsage
store skader på Irlands evne til at tiltrække udenlandske direkte investeringer og dermed
vores evne til at skabe vækst og økonomisk genopretning.

Det er vigtigt huske, at Irland som andre mindre lande geografisk og historisk er et perifert
land i Europa, og en lav beskatning er et værktøj til at rette op på økonomiske
begrænsninger, der opstår, når man er et perifert land. Jeg vil gerne stille et spørgsmål til
formanden. Kan han bekræfte, at i henhold til Lissabon er skattekonkurrence et anliggende
for de enkelte medlemsstater?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).    – (PT) Fru formand! I dag fejrer vi kvindernes internationale
kampdag, og alle har sagt fine ord om kvinders rettigheder. Men nu hvor vi taler om
økonomiske og finansielle spørgsmål, er de dominerende finansielle interesser i den såkaldte
økonomiske styring med dens insisteren på at uddybe kriterierne i stabilitets- og
vækstpagten, idet man aldrig tager hensyn til de enkelte landes særlige kendetegn, de store
økonomiske forskelle, sociale uligheder, arbejdsløshed eller fattigdom.

Derfor vil en sådan konkurrencepagt føre til en forværring af alle de eksisterende
samfundsproblemer. Men man vil også stå over for arbejdstagernes kamp, kvinder og unge,
således som det allerede er planlagt i Portugal i de kommende weekender, navnlig
demonstrationen arrangeret af landsorganisationen af portugisiske arbejdere (CGTP) i
Lissabon den 19. marts. Det er håbet, at dette vil give os den nødvendige ændring.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at minde min
kollega, næstformand Verheugen, om, at EU blev oprettet gennem en aftale mellem
uafhængige, suveræne stater, der frivilligt besluttede at overføre nogle af deres beføjelser
til en ny institution – EU – som de oprettede i fællesskab for at opnå en fælles, koordineret
administration af udvalgte beføjelser tilhørende de suveræne stater. Hvis de europæiske
lande derfor beslutter, at de ønsker at oprette en fælles økonomisk administration inden
for rammerne af EU's bestemmelser, skal det være en fri og frivillig beslutning og ikke et
direktiv fra Bruxelles.

Hvis vi taler om en pagt og derfor om en aftale mellem suveræne stater vedrørende et
yderligere samarbejde inden for rammerne af EU, er alt i orden. Hvis der skal indføres en
form for tættere samarbejde om økonomisk forvaltning, skal det helt naturligt først og
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fremmest forsøges af landene i euroområdet, der har forpligtet sig til at bruge en fælles
valuta.

Men vi skal ikke gøre os nogen illusioner. De økonomiske bestemmelser og
skattelovgivningen varierer fra land til land, og derfor bliver denne proces meget kompliceret
…

(Formanden afbrød taleren)

Franz Obermayr (NI).    – (DE) Fru formand! Jeg vil især takke Dem, fordi De er så retfærdig
at annoncere talerlisten på forhånd. Sammen med en fælles pensionsalder kræver forslaget
om en finanspolitisk union, at momssatser og lønpolitikker harmoniseres. Dette er endnu
et skridt i retning af økonomisk styring og er et stort indgreb i medlemsstaternes suverænitet
på skatteområdet. Det bliver endnu værre, fordi Europa-Parlamentet ikke får noget at skulle
have sagt i disse spørgsmål, og at det var muligt at falde tilbage på artikel 136 i
Lissabontraktaten. Fru Merkel og hr. Sarkozy vil sandsynligvis kunne tvinge deres forslag
igennem trods modstand fra andre lande i euroområdet.

Med hensyn til en styrkelse af redningspakken er det klart, at spekulanter fortsat vil kunne
udøve pres på lande i euroområdet, der ikke kan betale deres gæld, uden at skulle bære
noget af den medfølgende risiko. Hvis der opstår en krise, bliver der stillet en redningspakke
til rådighed. Overskuddene vil blive privatiseret, og tabene vil blive båret af det offentlige
og cirkuleret over hele euroområdet. Hr. Barroso, De sagde, at væksten skal fordeles mere
retfærdigt. Jeg vil gerne spørge, hvordan det ser ud med de økonomiske passiver.
Redningspakker betyder, at byrderne bliver endnu mere ulige fordelt. Det vil desuden
forårsage sociale problemer og på uansvarlig vis bringe nettobidragydernes fremskridt i
fare.

José Manuel Barroso,    formand for Kommissionen. – (PT) Fru formand! Der var nogle
specifikke spørgsmål om Portugal, som jeg vil besvare. Om Portugal bør ty til den
europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) er en beslutning, der skal træffes af de
portugisiske myndigheder. Det er en suveræn beslutning, som skal træffes af Portugal,
netop fordi der er tale om statsgæld. Jeg kan naturligvis sige, at brug af bistand fra EFSF og
Den Internationale Valutafond opfattes som en sidste udvej, ultima ratio. Det er klart, at
hvis et land kan undgå at ty til denne mekanisme, bør det gøre det, fordi brugen af disse
redningsfonde har en pris, ikke kun i form af et dårligere rygte. Så hvis et land kan undgå
det, bør det gøre det. Men jeg vil gerne gentage, at det er en beslutning, der skal træffes af
de nationale myndigheder, om man vil ty til denne redningsfond eller ej eller i det mindste
at bede om at få den aktiveret.

For det andet vedrørende hvad jeg gerne til se i EFSF, er det ikke et spørgsmål om, hvad
man kan lide, men et spørgsmål om politik. I Kommissionen arbejder vi aktivt med
medlemsstaterne, især dem i euroområdet, for at styrke EFSF's udlånskapacitet for at udvide
aktivitetsområdet og herunder skabe større fleksibilitet. Nogle af disse spørgsmål er
fantastisk følsomme set fra markedernes side, så jeg bør ikke annoncere hensigter, som
ikke er endelige endnu, men det er noget vi arbejder med inden for euroområdet. Endelig
har Kommissionen, som De ved, klart opstillet en række forslag for at styrke EFSF og udvide
dens aktiviteter, navnlig i dens årlige vækstundersøgelse.

Med hensyn til om denne politik bør eller kan ændres, kan jeg sige, at den ikke kan ændres
over for de mest sårbare lande. Det ville være absolut uansvarligt for lande med et sådant
niveau af offentlig eller privat gæld at udvande deres bestræbelser på budgetkonsolidering
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og strukturreformer lige i øjeblikket. Når et land har en så høj gældsætning, skal
markedernes tillid genoprettes, da landets økonomiske situation ellers bliver uholdbar. Så
hvis vi ønsker at hjælpe de lande, der i øjeblikket er mest sårbare, skal vi ikke tilbyde dem
luftspejlinger eller urealistiske løsninger, men tværtimod støtte alle deres fornuftige
bestræbelser i retning af budgetkonsolidering og strukturreformer. Kun på den måde opnår
man markedernes tillid. Naturligvis drejer det sig ikke kun om det enkelte lands indsats
isoleret set, men om en fælles indsats fra euroområdet. Det er vi ved at udvikle, naturligvis
med forskellige grader af bidrag fra de forskellige involverede parter.

Jeg kan fortælle Dem, at Kommissionen har gjort alt, hvad der står i dens magt, for at hæve
ambitionerne. Men som De ved, fremsætter Kommissionen forslag, men i sidste ende ligger
beslutningen hos medlemsstaterne, navnlig dem i euroområdet, og især vedrørende
spørgsmål, der udelukkende hører under den nationale kompetence, som f.eks. de ting,
der ikke er medtaget i traktaten som f.eks. EFSF.

(FR) Under alle omstændigheder vil jeg gerne sige til hele Parlamentet, at mange af de
kritikpunkter, som jeg har hørt her i dag – selv om de fleste støttede Kommissionens
overordnede fremgangsmåde – er blevet rettet mod bestemte regeringer eller bestemte
medlemsstater, hvis jeg har forstået det rigtigt. Derfor tilkommer det ikke mig at tale på
deres vegne.

Jeg vil gerne sige, at Kommissionen har fremsat en pakke med forslag til økonomisk styring.
Vi har skubbet vores regeringers ambitioner helt ud til grænserne. Selv for den styringspakke,
som min kollega, hr. Rehn, og jeg præsenterede, var medlemsstaterne ikke villige til at
acceptere det oprindelige ambitionsniveau. Sådan forholder det sig, fordi vi fremsatte
forslag til lovgivning.

Nu er der fremkommet en ny idé, nemlig konkurrencepagten, som vi forsøger – og her vil
jeg gerne være meget gennemsigtig og vise min respekt for Parlamentet – at få til at passe
til fællesskabsmetoden så godt som mulig.

Jeg har helt åbent fortalt Dem om Kommissionens bestræbelser på at nyttiggøre denne idé
om konkurrenceevnens virkninger og skabe merværdi, enten med hensyn til vækst og
beskæftigelse – der jo som sagt fortsat er en prioritering for Kommissionen – eller for at
styrke styringssystemet. Naturligvis behøver jeg ikke at blive mindet om Kommissionens
rolle som traktatens vogter. Det har vi konstant vist, at vi er, både med hensyn til spørgsmål
om det indre marked, konkurrence og ikkediskrimination. Jeg kan endnu en gang garantere
Dem for, at Kommissionen ikke vil tøve med at anvende alle til rådighed stående midler,
hvis vi mener, at nogen af principperne eller reglerne i traktaten overtrædes som følge af
beslutninger truffet enten af Det Europæiske Råd eller af andre institutioner.

Derfor er det et langsigtet arbejde, vi er i gang med, og naturligvis er det et seriøst stykke
arbejde, som vi udfører med stor ansvarsfølelse. Det er klart, at dette er særdeles vanskelige
tider for os, en periode, hvor det første, regeringerne gør om morgenen, er at kigge på
rentespændet i deres statsgæld.

Derfor betyder det noget, hvad vi siger. De håb, vi skaber, betyder noget. Derfor skylder
Kommissionen sig selv at være ambitiøs og samtidig ansvarlig i sine forslag, idet man ved,
at de i det mindste har en chance for at blive til virkelighed, at der ikke kun er tale om et
pr-stunt efterfulgt af skuffelse. Det vil jeg gerne undgå, og det skal Kommissionen undgå.
Vi skal undgå skuffelse eller ren og skær splittelse, både inden for euroområdet og i EU
som helhed.
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Derfor kan jeg forsikre Dem for, at Kommissionen fortsat vil have et højt ambitionsniveau.
Kommissionen siger i øjeblikket til alle regeringer, at Parlamentet skal involveres i denne
konkurrencepagt. Kommissionen siger i øjeblikket til regeringerne, at den fortsat skal have
en central rolle i denne konkurrencepagt, ikke ud fra institutionel loyalitet, ikke ud fra
institutionel egoisme, men fordi jeg naturligvis mener, at Kommissionen sammen med
fællesskabsmetoden er en garanti, hvis vi ønsker at undgå splittelse mellem euroområdet
og resten af Europa. De er garantien, hvis vi ønsker at undgå angreb på det indre markeds
integritet, eller hvis vi ønsker at undgå at så tvivl om andre mekanismer som f.eks. stabilitets-
og vækstpagten. De er en garanti, hvis vi skal forblive europæiske inden for rammerne af
EU med europæisk solidaritet.

Derfor var jeg kolossalt åben og ærlig. Kommissionen udfører sit arbejde i fuld
gennemsigtighed, naturligvis konstruktivt, og forsøger at redde en idé, som, hvis den
præsenteres og gennemføres inden for fællesskabsmetoden, kan bidrage med merværdi
til vores styringsbestræbelser i modsætning til det, nogle af Dem har sagt. Vores regeringers
bestræbelser er blevet intensiveret, bestræbelser på at sikre koordinering af den økonomiske
politik har altid været en del af Kommissionens overordnede fremgangsmåde, og det samme
gælder de fleste medlemmer af Parlamentet.

Dette giver os derfor en mulighed. Hvis stats- og regeringscheferne nu er villige til at blive
involveret i koordineringen af de økonomiske politikker og ligeledes på områder, der hidtil
udelukkende har været betragtet som en del af den nationale kompetence, mener jeg, at
det bør hilses velkommen, fordi det bidrager til merværdi for vækst og beskæftigelse, og
fordi det respekterer systemer med fællesskabsstyring. Det er det, der står på spil.

Jeg mener, at forhandlingen set i det lys har været meget nyttig. Desuden mener jeg, at
budskabet fra Parlamentet har nået Det Europæiske Råd. Formand Buzek overbragte det
sidste gang, han var i Det Europæiske Råd. Jeg mener, at såvel Kommissionen og Parlamentet
i vigtige spørgsmål vil stå fast og forsvare fællesskabsmetoden, for vi er overbeviste om, at
Europa kun på denne måde kan nå de mål, vi har opstillet for os selv i euroområdet, for
stabilitet og ligeledes for vækst og beskæftigelse over hele EU.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Næstformand

Formanden  . – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

João Ferreira (GUE/NGL),    skriftlig. – (PT) Det drama, vi endnu en gang ser udspille sig
for vores øjne, gentager sig på smerteligste vis og afslører essensen af EU: Hvem der i sidste
ende laver reglerne og på vegne af hvilke interessegrupper. I dette drama er der som
sædvanlig ingen mangel på hovedpersoner, bipersoner og flere statister. Den såkaldte
"konkurrencepagt", som blev udarbejdet af Tyskland og Frankrig, er en skammelig tvang
over for alle de andre lande i euroområdet, og som oprindeligt blev benægtet af sine skabere,
fremlægges og anbefales nu i Europa-Parlamentet af Kommissionens formand, hr. Barroso.
Det sker, efter at hr. Barroso flere uger før havde kritiseret kansler Merkel for ikke at
anerkende Kommissionens rolle. Det er nu klart, hvilken rolle Kommissionen og dens
formand spiller. Ovennævnte pagt, som hr. Barroso nu beder os om ikke at afskille fra
målene for beskæftigelse og vækst, er et veritabelt revanchistisk korstog mod
arbejdsmarkeds- og socialrettigheder gennem angreb på lønninger, gennem en forhøjelse
af pensionsalderen, gennem forsøg på at ødelægge de kollektive forhandlinger og ved at
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reducere de sociale rettigheder. Det er også et forsøg på at afsige en veritabel dom om
økonomisk afhængighed i bedste kolonistil over lande som Portugal.

14. Statusrapport 2010 om Tyrkiet (forhandling)

Formanden.   – Det næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og
Kommissionen om statusrapport 2010 om Tyrkiet.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, mine damer og herrer! Først og
fremmest vil jeg gerne sige, at det er en stor fornøjelse for mig, at De har udvist så stor
interesse for spørgsmålet om udvidelsen. Selv om både medlemsstater og kandidatlande
står over for betydelige udfordringer, mener jeg, at udvidelsesprocessen skal fortsætte
løbende og konsekvent på grundlag af de opnåede resultater. For at nå dette skal begge
parter bevare deres engagement. Når man kender Europa-Parlamentets aktiviteter, er det
klart, at dette er et forum, hvor alle deltagere er klar over betydningen af vores forbindelser
med Tyrkiet.

Der er tale om langvarige forbindelser, som er blevet endnu tættere på grund af landets
kandidatstatus. Samtidig er Tyrkiet også en vigtig regional aktør og spiller en central rolle
på en række vigtige områder, som f.eks. energisikkerhed og regional sikkerhed samt fremme
af dialogen mellem civilisationer. I mellemtiden understreger de dramatiske internationale
begivenheder, der finder sted i vores umiddelbare naboskab, Tyrkiets betydning på
ovennævnte områder. Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet skrider frem i henhold til
de relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd og Rådet, og det samme gælder
forhandlingsrammerne. På trods af forhandlingerne, som befinder sig på et fremskredent
stade og ligeledes bliver stadig mere komplicerede, lægger det ungarske formandskab vægt
på at gøre fremskridt med hensyn til alle kapitler, hvor der er mulighed for fremskridt.
Arbejdet skrider fremad selv nu, og det vigtigste fokus ligger i øjeblikket på kapitel otte,
dvs. konkurrencepolitik.

Jeg har tillid til, at vores tyrkiske partnere vil fortsætte deres bestræbelser, og at vi snart vil
kunne se resultater. I sine konklusioner fra december sidste år glædede Rådet sig over
Tyrkiets fortsatte engagement i forhandlingsprocessen og sit politiske reformprogram.
Forfatningsreformpakken, som Tyrkiet vedtog i 2010, er endnu et vigtigt skridt i den rigtige
retning, eftersom denne pakke dækker adskillige prioriteringer i tiltrædelsespartnerskabet
inden for retsvæsen, grundlæggende rettigheder og offentlig administration. Den vigtigste
opgave i øjeblikket er at sikre, at reformerne gennemføres i overensstemmelse med
europæiske normer og gennem høringer, der omfatter flest mulig deltagere, dvs. alle
politiske partier og civilsamfundets organisationer.

Det er klart, at det stadig er fantastisk vigtigt at fortsætte arbejdet med de politiske kriterier.
Der bliver behov for seriøse bestræbelser på mange områder, hvilket understreges i Rådet
konklusioner fra den 14. december 2010, Europa-Parlamentets beslutningsforslag og
Kommissionens statusrapport 2010.

Jeg vil gerne fremhæve nogle af disse områder. Tyrkiet skal forbedre respekten for
grundlæggende rettigheder og friheder yderligere, navnlig ytringsfrihed og religionsfrihed,
både i lovgivningen og i praksis. Der skal også udfoldes yderligere bestræbelser på at sikre
den fulde overholdelse af Københavnskriterierne, respekt for ejendomsretten,
fagforeningsrettigheder, mindretalsrettigheder, kvinders og børns rettigheder, kampen
mod diskrimination, ligestilling og kampen mod tortur og umenneskelig behandling m.fl.
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Med hensyn til ytringsfrihed omfatter de områder, der giver anledning til bekymring,
indskrænkning af pressefriheden, utilstrækkelig beskyttelse af journalisters rettigheder
samt hyppige og omfattende forbud mod hjemmesider, hvilket også fremhæves i
Parlamentets beslutningsforslag. Jeg vil gerne her have lov til at henvise til begivenheder
fra de seneste dage. Den 3. marts arresterede det tyrkiske politi en række journalister. Vi
skal overvåge denne sag meget nøje, og vi skal fortsat minde de tyrkiske myndigheder om
betydningen af den fortsatte håndhævelse frihederne.

Med hensyn til religionsfrihed skal Tyrkiet sikre både de lovgivningsmæssige og praktiske
vilkår for, at den kan udøves. For at garantere religiøs pluralisme i overensstemmelse med
europæiske normer er der behov for en omfattende juridisk løsning. Formandskabet er
ligeledes bekymret over det store antal nye beretninger om tortur og umenneskelig
behandling og navnlig overgreb begået uden for officielle fængsler. For at forhindre
krænkelser af menneskerettighederne skal den nærmere gennemførelse af loven om politiets
aktiviteter og beføjelser med ændringerne fra 2007 overvåges. Som det fremhæves i
Europa-Parlamentets beslutningsforslag, udgør bekræftelsen af den frivillige protokol til
FN-konventionen mod tortur og kampen mod straffrihed væsentlige skridt i denne
henseende.

Hvad angår forholdet mellem Tyrkiet og kurderne og spørgsmålet om de sydøstlige
områder, håber vi, at gennemførelsen og fortsættelsen af den demokratiske åbningsproces
snart vil give de forventede resultater og i sidste ende fører til økonomisk, social og kulturel
udvikling af regionen. Jeg vil også gerne erindre om, at Rådet på det kraftigste fordømmer
de terrorhandlinger, der begås på tyrkisk område. Det skal også understreges, at Kurdistans
Arbejderparti stadig står på EU's terrorliste.

Med hensyn til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet bemærker jeg med dyb beklagelse, at
Tyrkiet trods gentagne opfordringer stadig nægter at opfylde sine forpligtelser vedrørende
den fuldstændige og ikkediskriminerende gennemførelse af tillægsprotokollen til
associeringsaftalen. Det er et centralt spørgsmål, og derfor fastholder Rådet sine
foranstaltninger fra 2006, hvilket på den anden side helt klart påvirker tempoet i
tiltrædelsesforhandlingerne, hvilket vi alle er klar over.

Rådet overvåger fortsat alle resultater nøje og vil granske dem grundigt. Tilsvarende er der
ikke sket fremskridt i retning af en normalisering af forbindelserne mellem Cypern og
Tyrkiet. Rådet forventer, at Tyrkiet aktivt vil støtte de igangværende forhandlinger inden
for FN vedrørende en retfærdig, generel og gennemførlig løsning på Cypern-spørgsmålet
i henhold til de relevante beslutninger fra FN's Sikkerhedsråd og med respekt for de
grundlæggende principper, som EU er baseret på. Tyrkiets engagement og bidrag er virkelig
meget væsentligt for en så omfattende løsning.

Desuden vil jeg gerne understrege, at Tyrkiet entydigt skal forpligte sig til et godt naboskab
og fredelig bilæggelse af tvister. Tyrkiet er et vigtigt oprindelsesland og et transitland for
ulovlig indvandring til EU, og derfor glæder vi os over, at forhandlingerne om en
tilbagetagelsesaftale mellem EU og Tyrkiet er afsluttet. Rådet ser frem til, at aftalen kan
underskrives hurtigst mulig og derefter gennemføres. Vi er klar over, at dette sket ved det
seneste møde i Rådet (retlige og indre anliggender), og nu forventer vi, at Tyrkiet
underskriver traktaten. Indtil dette sker, understreger Rådet endnu en gang forpligtelsen
til fuldt og helt at gennemføre de eksisterende bilaterale tilbagetagelsesaftaler.

I forbindelse med toldunionen mellem EU og Tyrkiet vil jeg gerne bemærke, at tiden er
inde til, at Tyrkiet endelig opfylder det store antal forpligtelser, som landet hidtil ikke har
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overholdt. De omfatter tekniske og administrative handelshindringer, registreringskrav,
importlicenser, statsstøtte, håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og andre
diskriminerende former for praksis og bestemmelser. Alle disse problemer skal løses hurtigt.
Desuden skal Tyrkiet ophæve alle restriktioner, der påvirker samhandel og transport mellem
EU's medlemsstater og Tyrkiet. Tak for Deres tålmodighed. Jeg vil med glæde besvare
eventuelle spørgsmål.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke Parlamentet
og i særdeleshed fru Oomen-Ruijten for hendes betænkning om Tyrkiet. Denne forhandling
og Deres beslutningsforslag kommer på et vigtigt tidspunkt for forbindelserne mellem EU
og Tyrkiet, og i beslutningsforslaget understreger De en række spørgsmål af stor betydning
for Kommissionen.

Kommissionen er fortsat engageret i tiltrædelsesprocessen med Tyrkiet. Udvidelsesprocessen
tilskynder til politiske og økonomiske reformer i landet. Forbindelserne mellem EU og
Tyrkiet er stærke. Tyrkiet har brug for EU, og EU har brug for Tyrkiet – denne balance har
ikke ændret sig. EU er og vil fortsat være en central aktør for Tyrkiet.

Forholdet er baseret på dyb økonomisk integration: 40 % af Tyrkiets udenrigshandel går
til EU, og 80 % af de udenlandske direkte investeringer i Tyrkiet kommer fra EU. EU bidrager
effektivt til modernisering af Tyrkiet gennem teknologioverførsel, Tyrkiets deltagelse i EU's
uddannelses- og forskningsprogrammer og vores økonomiske førtiltrædelsesstøtte.

Samtidig er tempoet i tiltrædelsesforhandlingerne faldet. Desuden kræver de
forhandlingskapitler, som Tyrkiet kan regne med at åbne under de nuværende
omstændigheder, betydelige reformer og tilpasninger. På denne baggrund glæder jeg mig
så meget desto mere over de fremskridt, som man har gjort for nylig, især vedrørende
konkurrencekapitlet. Jeg har tillid til, at vi snart kan åbne dette kapitel, hvis Tyrkiet opfylder
de sidste resterende betingelser.

Det er klart, at Cypern-spørgsmålet vejer tungt i forhandlingerne. Positive skridt i retning
af gennemførelsen af tillægsprotokollen til Ankara-aftalen eller i samtalerne om
bosættelserne vil kunne få positiv indvirkning på tiltrædelsesforhandlingerne.

Nu vil jeg gerne gå videre til reformerne i Tyrkiet. Jeg glæder mig over sidste års
forfatningsreform og de efterfølgende lovgivningsændringer og ser dem som skridt i den
rigtige retning. Det er vigtigt at få de rigtige love på plads. Men kun en objektiv og upartisk
gennemførelse af de nye love vil sikre, at forfatningsreformerne bliver en succes. Tyrkiet
bør fortsætte med forfatningsreformen. Processen bør være så integrerende og gennemsigtig
som mulig med aktiv deltagelse fra forskellige politiske partier, civilsamfundet, ikkestatslige
organisationer og den brede offentlighed.

Kommissionen følger med bekymring aktionerne imod journalister for nylig. Uafhængighed
og pressefrihed er af den største betydning for demokratiet. I sin statusrapport 2010 har
Kommissionen allerede fremhævet det store antal retssager imod journalister og et utidigt
pres på medierne, som i praksis undergraver den grundlæggende ret. Pressefrihed indebærer,
at afvigende og modsatrettede synspunkter også skal høres og – endnu vigtigere – tolereres.
Pressefrihed betyder at garantere et offentligt rum til fri debat, herunder på internettet. I
Europa-Parlamentets beslutningsforslag understreger man med rette disse spørgsmål.

Med hensyn til retten til religionsfrihed glæder vi os over de initiativer, man har taget til
fordel for ikkemuslimske religiøse samfund i Tyrkiet. Men der er behov for yderligere og
systemiske bestræbelser for at løse problemer for ikkemuslimer og alewitter.
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Jeg vil gerne gå videre til spørgsmålet om indvandring. For to uger siden godkendte Rådet
tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet. Denne aftale er gavnlig for EU's medlemsstater,
fordi Tyrkiet er et vigtigt transitland for indvandringsstrømme til EU. Udformningen af
tilbagetagelsesaftalen åbner også for første gang nye og konkrete perspektiver for et
yderligere samarbejde med Tyrkiet inden for visum- og indvandringspolitikker med henblik
på at forbedre mobilitet og kontakter mellem vores borgere og virksomheder.

Tyrkiet og EU har en fælles interesse i et tæt samarbejde på dette område. Der er mange
gode grunde til at give tyrkiske borgere, forretningsmænd og studerende mulighed for at
rejse til Europa, for at de kan blive mere fortrolige med europæiske standarder, for at styrke
samhandelen mellem EU og Tyrkiet til gavn for både Den Europæiske Union og de tyrkiske
virksomheder og for at give vores samarbejde med Tyrkiet et yderligere skub. Jeg forsikrer
Dem for, at Europa-Parlamentet vil blive inddraget, som det sig hør og bør, både i
spørgsmålet om tilbagetagelsesaftalen og visumdialogen i henhold til traktatens krav.

Forbindelserne med Tyrkiet skal også ses i en større sammenhæng. Tyrkiets aktive
udenrigspolitik er et stærkt potentielt aktiv for EU, hvis den udvikles inden for rammerne
af Tyrkiets tiltrædelsesproces til EU. EU står parat til at intensivere den eksisterende dialog
med Tyrkiet om udenrigspolitiske spørgsmål af fælles interesse.

Når vi taler om Tyrkiet i dag, er vi nødt til at tale om de vigtige hændelser i hele regionen.
Begivenhederne i Tunesien og Egypten har understreget Tyrkiets stabilitet, fremskridt, og
demokrati. Borgerne i disse lande kigger mod Tyrkiet, som de kigger mod EU, som
eksempler til efterfølgelse. De ser, at Tyrkiet taler for standarder og værdier, som de nu selv
kæmper for, og som er forbundet med Europa.

Vi skal sige det ligeud: Selv om landet er et eksempel for andre, har Tyrkiet lang vej endnu.
Mange af de forestående udfordringer nævnes i Deres betænkning. Dette giver Tyrkiet
lejlighed til at komme endnu tættere på den fuldstændige gennemførelse af EU's politiske
kriterier. Regeringen har også et meget stort ansvar for at bevare en så privilegeret position
og foregå med et godt eksempel til gavn for sine borgere, men også for regionen som
helhed.

Ria Oomen-Ruijten,    for PPE-Gruppen. – (NL) Fru formand, fru Győri, hr. kommissær,
mine damer og herrer! Denne forhandling og betænkningen om Tyrkiet kommer tre
måneder før parlamentsvalget i Tyrkiet. Mere end i tidligere år har jeg derfor gjort mit
bedste for at sikre, at tonen i betænkningen er meget objektiv og konstruktiv. De 22
kompromisændringsforslag ved afstemningen i Udenrigsudvalget er beviset på dette. På
grundlag af udviklingen i de seneste år ønsker vi her i Europa-Parlamentet at opstille vores
prioriteringer, prioriteringer for det nye tyrkiske parlament og for den kommende regering.
For mig at se er der seks prioriteringer.

Først og fremmest påhviler der regeringen og oppositionen et stort ansvar for at nå frem
til et kompromis og konsensus om yderligere reformer. Både oppositionen og regeringen
har antydet, at de ønsker en fuldstændig reform af forfatningen, og jeg forventer, at dette
vil ske.

For det andet er kontrolsystemet grundlaget for alle demokratiske systemer. Der er behov
for yderligere skridt for at styrke et uafhængigt og upartisk retsvæsen, Parlamentets
tilsynsrolle og især pressefrihed og ytringsfrihed. Jeg er især bekymret for pressefriheden,
men det vender jeg tilbage til.
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For det tredje mindretalsrettigheder. Jeg lykønsker Tyrkiet med de symbolske skridt, som
landet har taget, og dialogen, som regeringen eksplicit har tilstræbt. Men dialog alene gør
det ikke. Befolkningen i den sydøstlige del af landet, alewitterne, det kristne mindretal,
forventer noget konkret. Især erklæringen om Mor Gabriel beviser, at der er lang vej endnu,
og jeg mener, at det vil være skadeligt for den tyrkiske regering, hvis denne sag endnu en
gang skulle afgøres af domstolen. Derfor skal der gøres noget for at sikre en demokratisk
åbning.

For det fjerde kvinders rettigheder. Man har gjort meget i det seneste år, men love alene er
ikke nok. Jeg har besøgt kvindehjem. Jeg har talt med tyrkiske kvindeorganisationer. Det
er klart, at både den tyrkiske regering og parlamentet har gjort en indsats på nationalt og
lokalt niveau, men tingene synes at gå i stå, når de når ud til politiet og domstolene. Det
skal ændres. Love er ganske udmærkede, men håndhævelsen er også vigtig. I dag på
100-årsdagen for kvindernes internationale kampdag vil jeg gerne endnu en gang slå et
slag for en bedre repræsentation af kvinder i det tyrkiske parlamentet. Tingene skal ændres
i den henseende ved det kommende valg.

For det femte er Ankara-protokollen efter min mening af central betydning. Her ligger
ansvaret hos Tyrkiet. Det er i særlig grad årsagen til den blindgyde, som
forhandlingskapitlerne er havnet i. Det vil jeg gerne gentage.

For det sjette udenrigspolitik. Vi europæere er tilhængere af, at Tyrkiet skal spille en aktiv
rolle i regionen. Når det er sagt, vil jeg gerne påpege, at Tyrkiet kun kan spille en rolle som
brobygger, så længe broens piller er fast forankret også på den europæiske side af Bosporus.
Fru Ashton vil også på dette punkt skulle sikre en meget aktiv koordinering med Tyrkiet,
mere aktiv end hidtil. Dette er i øvrigt ikke kun mine prioriteringer. Alt, hvad jeg har nævnt,
er også blevet drøftet i det tyrkiske samfund. Nu er det op til politikerne at omsætte denne
forhandling til konsensus og kompromis.

Ganske kort to yderligere punkter, der vækker bekymring. Vi er foruroligede over PKK's
meddelelse om, at man ønsker at afslutte våbenhvilen. Det var kommissæren inde på.
Pressefrihed: Sidste fredag modtog jeg et åbent brev. Jeg vil gerne gentage, at enhver, der
begrænser ytringsfriheden i et bestemt land, angriber det pågældende lands kultur. En fri
og tolerant debat er af central betydning for alle lande.

Richard Howitt,    for S&D-Gruppen. – (EN) Fru formand! Den fortsatte konsolidering af
demokrati og respekt for menneskerettigheder i Tyrkiet, som bør føre til fuldt medlemskab
af vores Europæiske Union, bliver endnu vigtigere på et tidspunkt, hvor arabiske og
mellemøstlige lande lige uden for Europas grænser er i krise. Vi bør glæde os over, at
dynamikken er vendt tilbage til reformprocessen i Tyrkiet, og idet vi erkender
kontroverserne ved folkeafstemningen i september, opfordrer vi til, at det skal være en
platform for grundlæggende forfatningsreformer med opbakning fra alle partier fremover.

Jeg bakker på alle måder op om kommissær Füles arbejde i denne henseende og hans
kompromisløse ord her i eftermiddag om ytringsfrihed, især fordi jeg sammen med andre
europæiske repræsentanter blev forhindret i at fungere som juridiske observatører ved
KCK-sagerne ved domstolen i Diyarbakir så sent som sidste måned. Men jeg beder også
kommissæren gøre fremskridt i visumspørgsmålet, navnlig for forretningsfolk, og om at
holde Tyrkiet fast på sine løfter om et lovforslag om fagforeningerne.

Vores socialdemokratiske gruppe mener, at tiltrædelsesforhandlingerne er truet, ikke af
en pludselig død, men af død ved kvælning. Ingen nye kapitler er blevet åbnet i otte måneder,
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den længste periode, siden samtalerne gik i gang. I morgen stemmer vi om åbningen af
kapitlerne om grundlæggende rettigheder og retsvæsen og om den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik, ikke fordi vi ønsker at fremstå svage i disse spørgsmål, men fordi vi
ønsker at være stærke. Vi gør det ikke, fordi vi ønsker at ændre presset på alle sider for at
opnå forsoning på øen Cypern.

Ligesom der er behov for dynamik i reformprocessen for Tyrkiet, er der også behov for
dynamik i medlemskabsforhandlingerne med EU.

Alexander Graf Lambsdorff,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Hr. Füle har netop
gjort det fuldstændig klart, at Tyrkiet og EU har brug for hinanden. Vi er vigtige naboer, vi
er allierede i NATO, og mange mennesker af tyrkisk oprindelse bor i EU's medlemsstater.
Vi skal vise respekt for hinanden. Jeg støtter i høj grad visumlempelse for forretningsfolk
og studerende, som De netop var inde på. Jeg er også tilhænger af at inddrage Tyrkiet mere
i strukturerne for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Jeg vil gerne have, at Cypern
bringer sin blokade på dette område til ophør. Når vi kigger på Nordafrika, er det klart, at
Tyrkiet er en rollemodel for mange lande i regionen. Det er alt sammen udmærket.

Så kommer vi til tiltrædelsesprocessen, hvor vi kan se, at mange kapitler er blokeret. Det
er utroligt vanskeligt at åbne nye kapitler. Der er kun tre kapitler tilbage, og
konkurrencekapitlet befinder sig nærmest kun i åbningsfasen. Hvad vil der ske, når de
sidste kapitler åbnes? Vil Tyrkiet og EU ikke længere have noget at sige til hinanden? Det
kan simpelthen ikke passe! Derfor skal vi meget nøje overveje, hvordan vi skal komme
videre med tiltrædelsesprocessen, og om vi kan holde fast i den nuværende procedure, der
betyder, at Parlamentet kommenterer Kommissionens statusrapport i form af en beslutning.

Vores 2010-betænkning er særdeles kritisk, men også konstruktiv. Den drejer sig om
grundlæggende rettigheder, som er selvindlysende, især for De Liberale: pressefrihed,
ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, studenterdemonstrationer, fagforeningsrettigheder og
religionsfrihed. I årevis har vi krævet forbedringer af religionsfriheden, men der er sket alt
for små fremskridt. Arrestationen af Ahmet Şık og Nedim Şener og indblandingen i politiske
fondes arbejde i Tyrkiet giver os virkelig grund til bekymring. Dette er omfattet af det første
Københavnskriterium. Det er et centralt spørgsmål, fordi det er et politisk kriterium. Hvis
Tyrkiet ikke kan komme videre med sin interne demokratiske forfatning, mener jeg, at vi
stadig står med alvorlige problemer på nogle områder, udover fra dødvandet i Rådet.

Udtrykt diplomatisk har vi brug for Tyrkiet, og Tyrkiet har også brug for os. Udtrykt
demokratisk er der lang vej endnu for Tyrkiet.

Hélène Flautre,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne benytte denne
mulighed til at takke fru Oomen-Ruijten for hendes arbejde med at levere særdeles detaljeret
dokumentation og udarbejde en betænkning i den allerbedste tro med henblik på at udsende
klare politiske budskaber, navnlig her forud for parlamentsvalget i Tyrkiet, og jeg støtter
dette arbejde.

Denne betænkning – til forskel fra Dem, fru minister, men det er forståeligt – fremhæver
ytringsfrihed og mediefrihed. Desværre er dette helt åbenlyst meget nødvendigt, og de
aktuelle begivenheder minder os om dette med de seneste arrestationer af journalisterne
Nedim Şener og Ahmet Şik i forbindelse med undersøgelserne af Ergenekon og
Sledgehammer. Jeg fremsætter et ændringsforslag om dette, og jeg vil bede Dem støtte
dette arbejde for at sætte Parlamentet i stand til at udøve størst mulig bevågenhed i det
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vigtige spørgsmål om pressefrihed, som også påvirker spørgsmålet om retsvæsenets
uafhængighed og udarbejdelsen af den nye forfatning.

Men jeg vil gerne stille Dem følgende politiske spørgsmål: Når vi kan se dødvandet i
tiltrædelsesprocessen og de stillestående forhandlinger om disse kapitler, der er vigtige,
hvis vi ønsker at gøre fremskridt i spørgsmålet om grundlæggende friheder, retsvæsenets
uafhængighed og den nye forfatning, er det så ikke sådan, at vores og Rådets beslutning
om at straffe ved at lukke kapitler og gøre det umuligt at åbne og lukke kapitler på enhver
måde strider mod hensigten i dag?

Det giver ingen mening, at EU frasiger sig en af de vigtigste muligheder for at påvirke
Tyrkiet, dvs. forhandlinger – især om kapitel 22, 23 og 24 – og jeg vil gerne bede Rådet
undersøge denne situation igen, for i dag ser det ud til, at tiltrædelsesprocessen holdes som
gidsel med disse sanktioner, som i sidste ende kun kan virke, hvis tiltrædelsesprocessen
stadig er i gang. I dag kan alle se, at det ikke er tilfældet. Derfor befinder vi os i en meget
bekymrende politisk situation på et tidspunkt, hvor alle landene syd for Middelhavet ser
Tyrkiet som en inspirationskilde for deres egne demokratiske forandringsproces.

Jeg beder ikke om en beslutning om Tyrkiets tiltrædelse. Jeg beder om, at de beslutninger,
vi tager på alle niveauer, skal være konsekvente i forhold til pålideligheden, troværdigheden,
seriøsiteten og loyaliteten af vores forhandlingsproces. Disse ting hersker der stor tvivl om
i dag.

Geoffrey Van Orden,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg erkender, at der findes
forskellige holdninger til tyrkisk tiltrædelse både mellem og inden for de politiske grupper
her i Parlamentet, min egen inklusive. Min personlige holdning har altid været meget positiv
over for de tyrkiske ønsker vedrørende EU. Naturligvis er der problemer, men jeg vil sige,
at i lyset af den turbulens, vi nu oplever i Nordafrika og Mellemøsten, og på baggrund af
den fortsatte trussel fra islamisk terror har det aldrig været vigtigere for os at sende et
positivt signal til Tyrkiet om, at landet er velkommen i klubben af europæiske demokratier.

Jeg vil især bede vore græscypriotiske og græske venner om at opgive deres ensidige tilgang
til Cypern-problemet, at dele sol og vind mere lige og nå frem til en omfattende aftale med
tyrkerne, før det er for sent. Vi kritiserer Tyrkiet med hensyn til tillægsprotokollen – vi har
hørt det samme igen her i eftermiddag fra det siddende formandskab – men ingen nævner
den manglende gennemførelse af Rådets beslutning af den 26. april 2004.

Tyrkiet er et centralt medlem af NATO, et demokrati med en central rolle i grænseområdet
mellem Vest og Øst og et land, der ændrer sig hurtigt med en vækstrate, der placerer det
blandt de førende i verden. Lad os komme i gang! Vi må ikke miste Tyrkiet på dette
tidspunkt!

Takis Hadjigeorgiou,    for GUE/NGL-Gruppen. – (EL) Fru formand! Jeg skal afholde mig
fra at kommentere hr. Van Ordens argumenter, for det første fordi jeg ikke vil bruge tid på
det, og for det andet fordi han – og det er ikke første gang – bytter rundt på skurk og offer
i Cypern. Vi er tilhængere af Tyrkiets tiltrædelse, hvis landets befolkning ønsker det, og
hvis det opfylder alle tiltrædelseskriterier.

For at dette kan ske, skal Tyrkiet finde en konkret politisk på det kurdiske spørgsmål og
løslade de hundredvis af kurdiske borgmestre og byrådsmedlemmer, der sidder i landets
fængsler, og man skal arbejde med at indføre retsstatsprincippet, anerkende det armenske
folkemord og løse problemerne med Grækenland, navnlig i Ægæerhavet.
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På Cypern skal man holde op med at gemme sig bag det, der skete i 2004. Nu skriver vi
allerede 2011. Man skal straks overgive byen Famagusta til dens indbyggere – vi taler om
en europæisk by med en europæisk historie, der strækker sig adskillige tusinde år tilbage
i tiden, som er blevet overladt til tidens tand i næsten fire årtier – og man skal straks indlede
tilbagetrækningen af tropperne fra Cypern.

Her til sidst vil jeg gerne minde Dem om protesterne fra de tyrkiske cyprioter, hr. Van
Orden, som beder Tyrkiet give dem indflydelse på deres egne anliggender. I stedet har
Eroglu krævet, at alle, der protesterer, skal stilles for en domstol. Tyrkiet skal respektere
de tyrkiske cyprioters ønsker ved at give tilladelse til en folketælling i det besatte område
og ved at bringe koloniseringen til ophør og lade navnene på byer og landsbyer fremgå af
kortet, som de har gjort i tusinder af år.

Nikolaos Salavrakos,    for EFD-Gruppen. – (EL) Fru formand! Tillykke til fru Oomen-Ruijten
med den tekst, hun har fremlagt, som giver et velafbalanceret og præcist billede af
situationen i Tyrkiet. Jeg sætter særlig pris på hr. Füles holdning. Budskabet i fru Oomens
betænkning er, at Tyrkiet skal opfylde sine forpligtelser over for EU fuldt ud, hvis landet
ønsker at blive medlem af EU. Hvis landet ikke ønsker medlemskab af EU, bør det sige det,
for med et stort land som f.eks. Tyrkiet er jeg imod at kaste spørgsmålet frem og tilbage
og kun tale i diplomatiske vendinger. Men trods Europas klare budskab til Tyrkiet går
landet i den stik modsatte retning. Det er, som om der er et problem mellem den politisk
ledelse og militærstyret. Samtidig giver landet udtryk for gode hensigter over for sine naboer
det ene øjeblik og laver en "si" ud af Ægæerhavet det næste med tyrkiske fly og skibe, der
passerer gennem og krænker Grækenlands territorialgrænser på landjorden og i luften
nærmest dagligt.

Vi respekterer Tyrkiet og den tyrkiske befolkning, men vi mener, at det er på høje tid, at
Tyrkiet viser respekt for sine naboer og for den europæiske tanke som beskrevet i
Romtraktaten.

Barry Madlener (NI).    – (NL) Fru formand! Vi taler om Tyrkiet her, men premierminister
Erdoğan vil hellere have en tyrkisk-arabisk union. Tyrkiet er en god ven af diktator
Ahmadinejad. Tyrkiet ønsker ikke længere at være et sekulært land. Tyrkiet fortsætter
besættelsen af Nordcypern, og Tyrkiet er ikke længere Israels ven. I stedet har man valgt
det muslimske broderskab Hamas. Tyrkiet fokuserer i stigende grad på den islamiske
verden.

Hvornår stopper vi dette blændværk? Europa ønsker ikke Tyrkiet, og Europa ønsker ikke
islam. Det har hr. Sarkozy allerede sagt. Fru Merkel har allerede sagt det, og de fleste
europæisk borgere ønsker heller ikke Tyrkiet som medlem af EU. Tyrkiet har ydmyget sig
i årevis for at få penge fra EU og løfter om EU-medlemskab. Men en tilbagestående islamisk
kultur har ingen plads i Europa. Premierminister Erdoğan, er De en rigtig mand eller en
underdanig kujon? Hvor meget længere vil De fortsætte med at ydmyge den tyrkiske
befolkning? Vælg den ærefulde udvej og hold op med det.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Fru formand! De, der støtter Tyrkiets tiltrædelse til EU,
eller nogle af dem her i Parlamentet, føler sig forpligtet til at støtte ændringsforslag imod
Cypern. Tyrkiet er ved at løbe tør for kapitler, og tiltrædelsesprocessen risikerer at gå i stå.
14 kapitler er fastfrosset, fordi Tyrkiet stædigt nægter at udvide Ankara-protokollen.

Et vellykket resultat af de igangværende forhandlinger om en løsning på besættelsen af
Cypern vil automatisk gøre 14 kapitler tilgængelige. Ban Ki-moon opfordrede alle

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA210



internationale aktører til at fokusere på bestræbelserne for en sådan løsning. At stemme
for ændringsforslag som det om direkte handel fra den 26. april i et delt Cypern, men som
ville være unødvendigt i et forenet Cypern, tilskynder til stejlhed og fejlslagne bestræbelser
på at finde en løsning og forlænger fastfrysningen af kapitler. At pukke på Cypern hjælper
ikke Tyrkiet fremad.

Raimon Obiols (S&D).    – (ES) Fru formand! Jeg mener, at det i morgen bliver klart, at
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har søgt
den bredest mulige enighed i Parlamentet, fordi vi ønsker en overvejende ensartet
fremgangsmåde for alle EU's institutioner.

I årevis har denne forhandlingsproces været nyttig til at fremme politiske og økonomiske
reformer i Tyrkiet: Der har været selvmodsigelser, tilbageslag og fremskridt, men den har
været nyttig. Nu har vi måske sandhedens time, og vi bliver mindet om dette af de
forandringer, der finder sted i øjeblikket i Middelhavsområdet.

På sit seneste møde med Udenrigsudvalget opfordrede kommissær Füle til en ny realisme,
hvor man undgår en udelukkende kortsigtet vision. Denne nye realisme er præcis, hvad vi
har brug for i forhandlingsprocessen med Tyrkiet: den største forsigtighed, men også hele
det nødvendige engagement og seriøsitet for at undgå, at dynamikken og troværdigheden
går tabt, samt overdrevne insinuationer, og vi skal sige det klart, at aftaler og forpligtelser
skal overholdes. At dette kræver en engageret tilgang fra alle de involverede.

Forhåbentlig vil vi i den næste statusrapport kunne læse, at der er taget endnu et skridt
fremad i forhandlingsprocessen.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Fru formand! Befolkningen i islamiske lande gør i dag
noget, der minder om det, den tyrkiske befolkning gjorde, da man smed et-parti-diktaturet
på porten i 1950. Egypten vil måske ligesom Tyrkiet opdage, at det er langt vanskeligere
at omvælte den dybe stat, og derfor er Ergenekon-sagen og tilsvarende efterforskninger så
vigtige.

De Liberale her i Parlamentet ønsker hr. Erdoğan og hans regering al mulig succes med at
skabe et virkeligt demokrati og forankre det i vores europæiske klub af demokratiske
nationer. Toldunionen har været en stor succes, og Tyrkiets medlemskab af EU bliver en
lige så stor succes.

Vi beklager, at tiltrædelsesprocessen er gået i stå, og selv om Tyrkiet bærer en del af skylden,
er den onde tro hos visse medlemsstater – hvilket WikiLeaks har afsløret – beskæmmende
for EU. Hr. Sarkozy taler ikke mere for Europa om Tyrkiet, end han gør om sin
Middelhavsunion. Hans besøg i Ankara var betændt, og det er en skam, at de tyske Kristelige
Demokrater ikke fulgte Max Fischers råd og kiggede sig selv i spejlet, for AKP er i dag et
spejlbillede af det tyske CDU i 1950 – ikke kristelige demokrater, men islamiske demokrater
– og der er ingen tvivl om, hvorfor kommissæren siger, at han forstår og deler Tyrkiets
frustrationer.

Denne betænkning er ærlig – for ærlig for nogle. Tyrkiet har meget at vinde, men vi har
meget at tabe, hvis vi ikke byder islamisk demokratier som Tyrkiet og Indonesien
velkommen og samarbejder med dem.

Paweł Robert Kowal (ECR).    – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren med
en interessant og velafbalanceret betænkning, selv om jeg har mine tvivl på visse områder.
Jeg tvivler f.eks. på, om man bør lægge vægt på at øge Tyrkiets engagement i Sydkaukasus.
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Dette er en region, der kræver særligt følsomme og velafbalancerede politikker. Man må
imidlertid sige, at den ændrede indstilling til Tyrkiets bestræbelser giver anledning til de
fleste spørgsmål. Alt, der følger af gennemførelsen af associeringsaftalen, som er en god
forløber for udvidelsen af Tyrkiets samarbejde med EU, bør betragtes med et håb om, at
det vil udgøre en mulighed for fremtiden, og at døren til Europa også er åben for Tyrkiet.

Dette bør siges meget klart og tydeligt her i Parlamentet i dag, især fordi vi forventer, at
samtalerne og samarbejdet om begivenhederne i Nordafrika kan vise sig at blive et
nøgleaspekt af det gode samarbejde med Tyrkiet. Det grundlæggende mål, vi skal nå i dag,
er derfor at vise Tyrkiets værdi som partner for EU i energispørgsmål og som en fremtidig
politisk partner for EU.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Fru formand! Recessionen er blevet værre,
og dette har givet fornyet dynamik til kampen mellem de imperialistiske centre om kontrol
med markeder og energikilder og de kanaler, der bruges til forsendelsen.

Udviklingen i Libyen og opdagelsen af olie i Middelhavet for nylig og den friktion, som
dette allerede har forårsaget, er et bevis på dette. Samtidig intensiverer NATO og EU deres
interventioner i området. Tyrkiet forsøger på den anden side at forbedre sin strategiske
position i et område, hvor konflikten er moden og modstanden voksende. Dette formål
blev bekræftet med den seneste forfatningsreform, som blev hilst så varmt velkommen af
EU og USA. Samtidig fortsætter Tyrkiet imidlertid sin besættelse af Nordcypern, sine
krænkelser i Ægæerhavet og sin åbenlyse ligegyldighed over for grundlæggende
menneskerettigheder og demokratiske friheder. Arbejdstagerne i Tyrkiet ved, at der ikke
kommer noget som helst positivt fra EU, fordi arbejdstagernes og befolkningens
grundlæggende rettigheder afskaffes i EU, og fordi EU som hidtil fortsætter sin støtte til en
række reaktionære regimer i området.

Lorenzo Fontana (EFD).    – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Hvis
Tyrkiet-spørgsmålet var rent økonomisk, har jeg forstået, at der formentlig slet ikke ville
være noget problem. Men der findes nogle virkeligt alvorlige problemer, fordi
Tyrkiet-spørgsmål helt klart ikke kun er af økonomisk art.

Vi vil især gerne fremhæve spørgsmålet om religiøs tolerance, som desværre ikke findes i
Tyrkiet, ikke kun fordi vi kan nævne mordene på nogle præster, herunder italienske som
f.eks. Monsignor Luigi Padovese og Don Andrea Santoro, men også fordi de tyrkiske
delegerede på et møde i Europarådet for nylig desværre stemte imod et beslutningsforslag
om fordømmelse af angreb på kristne rundt om i verden.

Det er vi forbløffede over, og vi undrer os over, hvordan vi kan acceptere et land, der ikke
betragter religionsfrihed som en grundlæggende værdi. Vi undrer os også over, hvordan
hr. Erdoğans stedfortræder, hr. Babacan, kan have sagt, at EU er en "kristen klub". Hvad
havde han forventet? Men bortset fra det, mener han da ikke, at problemet måske ikke er
den "europæiske kristne klub", men manglen på religiøse rettigheder i Tyrkiet?

Andreas Mölzer (NI).    – (DE) Fru formand! Hr. Füle, der findes et tyrkisk mundheld, der
siger: "Mennesker afspejles i deres handlinger. Ord betyder ikke meget". Men tilhængerne
af Tyrkiet har ladet sig forblinde af positive, tomme ord. Statusrapporten 2010 er i
virkeligheden en falsk rapport. Den viser, at Tyrkiet er mange ting, men bestemt ikke klart
til at komme med i Europa. Grundlæggende rettigheder findes ofte kun på papiret, og der
er betydelige restriktioner på ytringsfriheden. Dette er blevet bekræftet af de seneste
arrestationer af to journalister. Der er ikke sket ændringer i diskriminationen mod etniske
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og religiøse mindretal som f.eks. kurderne og de kristne. Premierminister Erdoğan anklager
hyklerisk europæiske lande for at være islamfjendtlige, selv om muslimerne frit kan dyrke
deres religion her i modsætning til de kristne i Tyrkiet. Jordstridighederne over Mor
Gabriel-klostret er endnu et bevis på dette. Selv om Erdoğan-regeringen hævder det
modsatte, fortsætter den islamiseringsprocessen. Vi ved, at dette er, hvad der sker.

En undersøgelse for nylig viser, hvordan tyrkerne i virkeligheden ser EU. De er tilhængere
af at komme med i EU, men samtidig ser de på europæerne med stor mistillid. Vi bør
afbryde tiltrædelsesforhandlingerne hurtigst mulig.

Elmar Brok (PPE).    – (DE) Fru formand, fru Győri, hr. Füle! Deres historiske
sammenligninger kan ikke være mere forkerte, hr. Watson. De bør ikke sammenligne
Partiet for Retfærdighed og Udvikling (AKP) med det parti, der bragte Tyskland tilbage til
en demokratisk regering og retsstatsprincippet efter nazitidens afslutning. Det er virkeligt
alarmerende, især fordi det pågældende tyske parti samarbejdede og var i koalition med
De Liberale gennem 1950'erne.

Jeg går ind for stærke forbindelser mellem Tyrkiet og EU. Tyrkiet er strategisk vigtigt for
os, men ikke for enhver pris. For det første kan vi ikke fjerne betingelserne for tiltrædelsen,
herunder ytringsfrihed, et uafhængigt retsvæsen, mindretalsrettigheder og religionsfrihed.
Dette har vi gjort klart i Kommissionens beretninger og i betænkningen af
fru Oomen-Ruijten. For det andet må vi ikke bringe EU's integrationskapacitet i fare. Vi er
nødt til at finde andre metoder. For det tredje er det Tyrkiets ansvar at sikre, at denne proces
ikke bremses, og endelig skal landet holde de løfter, som det har afgivet i forbindelse med
f.eks. Ankara-protokollen.

Tyrkiet har mulighed for at gøre det klart, at landet kan integreres i EU. Men når hr. Erdoğan
siger i en tale i Tyskland, at tyrkere med tysk statsborgerskab i første række skal være loyale
over for Tyrkiet, står vi med et alvorligt integrationsproblem. Dette er udtryk for en særlig
tænkemåde og udtryksmåde.

Derfor mener jeg ikke, at Tyrkiet er parat endnu. Men vi har opfordret Tyrkiet til at arbejde
konstruktivt sammen med os i forbindelse med Berlin Plus-aftalen og på andre områder
for at skabe tættere bånd. Eksemplet med Mor Gabriel er en del af dette spørgsmål.

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

Graham Watson (ALDE).    – (DE) Fru formand! Omkring to eller tre mio. tyskere og
briter bor i Sydspanien, hr. Brok. Hvad ville disse mennesker sige, hvis den spanske regering
krævede, at deres børn skulle lære spansk, før de lærte tysk eller engelsk? Det ville de
naturligvis være imod. Man kan ikke bare sige i Tyskland, at folk skal lære tysk først.
Naturligvis bør de lære begge sprog, men Tyskland har lang vej endnu, før landet får indført
en ægte integrationspolitik.

Elmar Brok (PPE).    – (DE) Fru formand! Folk, der bor i Tyskland, hr. Watson, og som
har til hensigt at vende tilbage til deres hjemland, har naturligvis deres modersmål som
deres første sprog. Men folk, der ønsker at få tysk statsborgerskab og blive i Tyskland
permanent, skal først lære tysk, så de har en chance for at klare sig godt i skolen, få en
uddannelse og dermed få en vellykket karriere og blive integreret i samfundet. I den situation
bliver sprogspørgsmålet en prioritering. Vi skal skelne mellem mennesker, der tager til
udlandet på ferie om vinteren, og dem, der ønsker at blive i et andet land permanent.
Forskellen her drejer sig om integration. Man kan ikke sammenligne mennesker, der tager
til Mallorca på ferie, med dem, der ønsker at blive statsborgere i et land og bo der permanent.
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Maria Eleni Koppa (S&D).    – (EL) Fru formand, hr. kommissær! Processen i retning af
Tyrkiets tiltrædelse af EU er fortsat af strategisk betydning, både for Europa og for Tyrkiet
selv. Denne proces vedrører Europas troværdighed og Tyrkiets hensigter om at gennemføre
de nødvendige demokratiske reformer. Men regeringens erklærede hensigter om at
gennemføre demokratiske forandringer dementeres af fakta. Vi har fulgt de forskellige
anholdelser af journalister gennem de seneste dage med bekymring. Den 20. februar blev
journalisten Nedim Şener, som er kendt for sin kritik af politiets tilgang til mordet på den
armenske journalist Hrant Dink, anholdt sammen med seks kolleger. De blev alle fængslet
for at tilhøre en terrororganisation, hvorved antallet af fængslede journalister når op på
mere end 100. Det, der i sidste ende virker som den virkelige lovovertrædelse i disse sager,
er deres kritik af Erdoğan-regeringen snarere end eventuelle kriminelle aktiviteter.

EU støttede regeringens bestræbelser på at afskaffe para-staten. Men dette kan ikke bruges
som alibi for at begrænse de personlige friheder, især ytringsfriheden. Jeg opfordrer
kommissær Füle til at fortælle os, hvordan Kommissionen har til hensigt at reagere på disse
begivenheder.

Andrew Duff (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg beklager virkelig, at den tyrkiske
tiltrædelsesproces er gået i stå. Tyrkiet gør ikke de fremskridt, som vi ønsker,
Cypern-problemet er fortsat uløseligt, Frankrig og Tyskland er arge modstandere af tyrkisk
medlemskab, og der findes kraftige fordomme mod Tyrkiet her i Parlamentet.

Vi står over for en kolossal strategisk krise. Europa mister Tyrkiet, og Tyrkiet mister Europa.
Det, vi skal gøre, er at bruge 2011 til at skabe et ægte nyt partnerskab baseret på en radikal
revurdering af, hvor de egentlige interesser for begge parter ligger.

Evžen Tošenovský (ECR).    – (CS) Fru formand! Statusrapporten om Tyrkiet er bestemt
en af de mest komplekse, vi har diskuteret her. På trods af al kompleksiteten bør vi imidlertid
ikke lade os påvirke af historisk baserede fordomme. De seneste begivenheder i Tyrkiet er
utvivlsomt faktorer, der er uacceptable vurderet ud fra europæiske demokratiske principper.
Vi skal intensivere forhandlingerne med Tyrkiet endnu mere. Tyrkiet er af grundlæggende
geopolitisk betydning for Europa i forbindelse med den komplekse region Mellemøsten.
De skal naturligvis ikke misbruge denne position. Hvis vi har en åben og principfast dialog
med Tyrkiet, kan det imidlertid føre til en bedre forståelse af de demokratiske spilleregler.
Tyrkiets økonomiske udvikling i de seneste år har været virkelig bemærkelsesværdig, og
landets erhvervsliv er ved at blive en vigtig partner for europæiske virksomheder på mange
områder. Derfor er det vigtigt, at disse økonomiske forbindelser matches med tilsvarende
politiske forbindelser med EU med et klart fremtidsperspektiv. Hvis Tyrkiet virkelig er
interesseret i at komme med i EU, kan det ikke foretage sig ting som dem, vi har set for
nylig. Jeg støtter på det kraftigste og af mange årsager Tyrkiets fortsatte tilnærmelsesproces
til EU.

Philip Claeys (NI).    – (NL) Fru formand! Vi skal stoppe med at bruge udtryk som "rapport
over fremskridt", når vi taler om forhandlingerne med Tyrkiet. Det er fejlagtigt, for Tyrkiet
har ikke gjort grundlæggende fremskridt i retning af at opfylde betingelserne for
medlemskab af EU.

Vi er kørt fuldstændig fast med Cypern-spørgsmålet, fordi tyrkerne fortsat nægter at
overholde deres forpligtelser, og fordi de fortsætter deres ulovlige militære besættelse af
den nordlige del af øen. Der er ikke heller sket fremskridt med hensyn til de demokratiske
rettigheder. Folk bliver forfulgt for at sige deres mening, hjemmesider bliver blokeret, og
kristne og andre ikkemuslimer undergraves på alle tænkelige måder. Når medlemmer af
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Parlamentet stiller spørgsmål om dette, svarer Kommissionen igen og igen, at den følger
situationen i Tyrkiet tæt og med bekymring. Men den har ikke foretaget nogen specifikke
handlinger, og forhandlingerne trækker ud i det uendelige.

Det er en offentlig hemmelighed, at mange fortalere for Tyrkiets tiltrædelse inden for
Kommissionen, i deres egne medlemsstater og i Parlamentet privat indrømmer, at hele
idéen er en katastrofe. Derfor skal vi holde op med at stikke os selv blår i øjnene, vi skal
holde op med at vildlede den offentlige opinion i Europa og tyrkerne, og endelig langt om
længe afbryde forhandlingerne med Tyrkiet.

Elisabeth Jeggle (PPE).    – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er enig i den
ærlige og derfor kritiske vurdering af tiltrædelsesforhandlingerne i den aktuelle statusrapport
om Tyrkiet. Der er fremsat mange løfter, siden starten af forhandlingerne, men der er
opnået meget få konkrete fremskridt. Som følge af landets fremherskende islamiske karakter
skal alle kristne og andre ikkemuslimske trossamfund have lige rettigheder, hvilket betyder
frihed til at praktisere deres egen religion uden at blive udsat for diskrimination. Det er
efter min mening meget væsentligt. Tyrkiet skal love at indføre total adskillelse mellem
stat og religion og at acceptere ikkeislamiske religioner. Sagen med Mor Gabriel-klostret
er et eksempel på problemet.

Jeg vil gerne erindre EU's medlemsstater om deres forpligtelse til kraftigt at opfordre Tyrkiet
til at overholde de universelle menneskerettigheder og i særdeleshed religionsfrihed i alle
deres forhandlinger med landet.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).    – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Det er
korrekt, at vi forhandler med Tyrkiet om dets tiltrædelse til EU, ikke om nogen andre
temaer, og jeg er tilhænger af, at Tyrkiet kommer med. Jeg glæder mig over reformerne,
som den tyrkiske regering har iværksat i løbet af de senere år. Men Tyrkiet skal også opfylde
sine forpligtelser og gennemføre Ankara-protokollen, så forhandlingerne kan komme
videre. Landet skal ikke konstant give EU eller Cypern skylden for dødvandet, hvilket De,
hr. Erdoğan, ynder at gøre.

Tyrkiet skal nu langt om længe standse sin praksis med at arrestere journalister, som er
kritiske over for styret. Ahmet Şık, Nedim Şener m.fl. har behov for beskyttelse mod
retssystemets vilkårlige karakter. Dette er blot nogle af kravene for at åbne kapitel 23.
Hr. Erdoğan, De skal fremsætte en klar erklæring om dette og ikke tale imod, at Deres
landsmænd integrerer sig, og udbrede Deres pantyrkiske verdenssyn, som De gjorde i
Düsseldorf. Det forventer vi af Dem. Naturligvis skal EU også yde et bidrag til
forhandlingernes succes og vise, at vi er klar til at tage imod nye medlemmer. Begge parter
skal gøre deres hjemmearbejde, men én ting ligger fast. Bolden ligger nu på Deres
banehalvdel, og det er Deres tur til at handle.

Metin Kazak (ALDE).   – (EN) Fru formand! Jeg er klar over, at denne betænkning er meget
kontroversiel, og at det undertiden kan være meget vanskeligt at nå frem til et kompromis
her i Parlamentet, men alligevel bør vi stadig forsøge at gøre vores forhandlinger
velafbalancerede og faktuelle.

For det første skal vi huske på, at Ankara-aftalen indeholdt bevægelsesfrihed på de fire
områder er og toldunionen mellem Tyrkiet og EU. Og såvel adskillige domme fra
EU-Domstolen som eksisterende visumordninger for andre kandidatlande har vist, at
visumliberalisering for tyrkiske borgere, navnlig forretningsfolk og studerende, helt klart
bør støttes i denne betænkning.
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For det andet bør vi kræve ny dynamik i den fastlåste situation i Cypern. Gennemførelsen
af Rådets beslutning af den 26. april 2004 vil virkelig tilskynde Tyrkiet til at gennemføre
associeringsaftalen EF-Tyrkiet. Dette vil ikke bare føre til økonomiske og politiske gevinster
for begge sider, men vil også give øens beboere mulighed for at handle frit, og det vil fjerne
de nuværende dobbelte standarder i EU. Tiden er inde til at vise, at Europa-Parlamentet
kan gøre en forskel.

Peter van Dalen (ECR).    – (NL) Fru formand! Tyrkiets medlemskab af EU ville være en
af de største historiske fejltagelser nogensinde. Vi ville få et land med 80 mio. indbyggere
ind i EU med de tilhørende krav til det europæiske budget samt den europæiske
beslutningsproces og udenrigspolitik. Hvor det ville ende, kan man se af Tyrkiets
forbindelser med Hamas, Hizbollah og Iran.

Tyrkiets tiltrædelse ville også have ødelæggende virkninger for integrationen. Det oplever
vi allerede. Premierminister Erdoğan opfordrede for nylig tyrkiske indvandrere i Tyskland
til først og fremmest at lære tyrkisk. Jeg finder det imidlertid naturligt, at hvis man bor i
Tyskland, bør man prioritere at lære tysk.

Hr. Erdoğans dagsorden tager udgangspunkt i et islamisk parti, og også her ville balancen
blive forrykket, hvis Tyrkiet kom med i EU. Vi ville skulle forholde os til millioner af
mennesker, som desværre ikke er fortrolige med Europas jødisk-kristne grundlag, og som
ville ønske at ændre det. Derfor bør vi sørge for, at statusrapporten for 2010 er den sidste.
Lad os stoppe disse nyttesløse forhandlinger! Et privilegeret partnerskab – det ville være
det bedste af de to verdener.

Emine Bozkurt (S&D).    – (NL) Fru formand! Vi kan kun opnå fremskridt og gensidig
tillid, hvis både Tyrkiet og EU opfylder deres respektive forpligtelser. Åbningen af nye
forhandlingskapitler vil føre til netop den nye dynamik med hensyn til fremskridt
vedrørende menneskerettigheder og retsvæsen, som vi ønsker at se.

Pressefriheden giver anledning til stor bekymring. Beskyttelsen af denne frihed, som har
oplevet nogle svære tider, er et værdifuldt aktiv. I et demokrati spiller pressen en vigtig
rolle med at kontrollere de siddende magthavere. Det er klart, at der påhviler Tyrkiet en
stor pligt til at gennemføre EU-lovgivningen, men Europa har også et ansvar, f.eks. med
hensyn til at overholde forpligtelserne i associeringsaftalen om fri bevægelighed for personer
og Rådets konklusioner fra april 2004 om Cypern.

Endelig vil jeg gerne på denne 100-årsdag for kvindernes internationale kampdag knytte
nogle bemærkninger til kvinders rettigheder i Tyrkiet. Der er sket mange forbedringer rent
juridisk, men jeg opfordrer den tyrkiske regering til at gøre alt for at sikre den korrekte
gennemførelse af disse og – med henblik på det kommende valg – reagere på Parlamentets
opfordring til indførelse af kvoter for at øge antallet af kvinder i repræsentative stillinger.

Konrad Szymański (ECR).    – (PL) Fru formand! Efter min mening er det indlysende, at
Tyrkiet vil skabe kolossale potentielle fordele med hensyn til vores egen politik over for
regionen med hensyn til både Kaukasus og Mellemøsten. Den nye og usædvanligt aktive
tyrkiske politik over for regionen giver naturligvis anledning til spørgsmålet om, hvorvidt
det bliver en tyrkisk politik under et europæisk flag, eller om det i virkeligheden bliver en
europæisk politik med hjælp fra Tyrkiet. Uanset hvad, er det et værdifuldt perspektiv.

Det er mit indtryk, at dette samarbejde hurtigst muligt bør anbringes på et langt mere
pragmatisk grundlag, og at de meget langvarige diskussioner om medlemskab er – helt
unødvendigt – frustrerende for begge parter. Der er forskellige grunde til, at de har varet
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så længe, og i øjeblikket et der ikke gode udsigter til, at de bliver afsluttet. I dag vil jeg gerne
udtrykke min tak for betænkningen fra fru Oomen-Ruijten, der som sædvanlig har lavet
et velafbalanceret dokument. Jeg er særligt taknemmelig for, at spørgsmålet vedrørende
religionsfrihed for kristne i Tyrkiet er blevet behandlet så godt. Dette spørgsmål er fortsat
et problem, der vedrører de kristne samfunds juridiske personlighed, tilbagelevering af
ejendom og mulighederne for uddannelse af præster. Det bør vi huske på.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).    – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke
fru Oomen-Ruijten, som endnu en gang har udarbejdet en meget omfattende betænkning
om Tyrkiets fremskridt. Hvert år vedtager Kommissionen en "udvidelsespakke", og vi
udarbejder en betænkning, hvor vi vurderer de enkelte kandidatlandes fremskridt i retning
af tiltrædelse gennem de seneste 12 måneder på grundlag af denne pakke. Efter
Kommissionens vurdering opfylder Tyrkiet de politiske kriterier i tilstrækkelig grad. De
seneste forfatningsreformer har givet mulighed for forbedringer på mange områder, som
f.eks. retsvæsen og grundlæggende rettigheder. Pakken med forfatnings ændringer, som
blev vedtaget ved sidste års folkeafstemning, er et skridt i den rigtige retning, men
udarbejdelsen og vedtagelsen af disse reformer skete ikke efter en høringsproces, der
involverede de politiske partier og civilsamfundet. Vi bør virkelig glæde os over, at reformen
skaber grundlag for udpegelse af en ombudsmand og oprettelse af en national
menneskerettighedsinstitution.

Nu bliver det af central betydning at sikre, at disse nye forslag gennemføres på en åben
måde og i henhold til demokratiske procedurer, der er i overensstemmelse med europæiske
standarder. Desværre kaster Tyrkiets forbindelser med sine naboer en stadig skygge over
forhandlingsprocessen. Jeg mener, at hvis Tyrkiet udviser god vilje, skaber et gunstigt klima
for de igangværende forhandlinger om Cypern og støtter disse forhandlinger, og hvis landet
yder et konkret bidrag til en samlet løsning af problemet, vil Tyrkiet få en varmere
modtagelse på den europæiske og den internationale scene. Tak.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).    – (EL) Fru formand! Jeg vil især gerne kommentere
Cypern-spørgsmålet, som beskrives i fru Oomen-Ruijtens beslutningsforslag. Her et år
senere fortsætter koloniseringen, besættelseshæren befinder sig stadig på Cypern, og det
er ikke det hele: I en måned har vi nu set tyrkiske cyprioter protestere mod de tyrkiske
troppers tilstedeværelse på øen og imod den økonomiske situation i det besatte område,
der skyldes den tyrkiske besættelseshærs tilstedeværelse.

Hvordan reagerede Tyrkiets premierminister? Ved at sige, at man ikke er i Cypern for de
tyrkiske cyprioters skyld, men for at beskytte Tyrkiets strategiske interesser.

EU's moralske værdier og principper vil ikke tillade, at vi ofrer Cypern på alteret for Tyrkiets
fremskridt i retning af tiltrædelse, og jeg må sige, som en socialdemokrat mindede
Parlamentet om – og det får de små hår i nakken til at rejse sig – at det ikke var Cypern, der
invaderede Tyrkiet, det var Tyrkiet, der invaderede Cypern. Det må vi ikke glemme.

(Bifald)

James Elles (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne tilslutte mig dem, der har lykønsket
ordføreren med en meget omfattende og velafbalanceret betænkning, men jeg tilslutter
mig også dem, der allerede har nævnt, at der ikke er tale om de store fremskridt, så der er
i sandhed tale om en statusrapport.

For at understrege, at dette er et katalog over meget små fremskridt inden for de vigtige
spørgsmål, som vi drøfter, har hun meget omhyggeligt i punkt 40 nævnt behovet en
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tilbagetrækning af de tyrkiske tropper fra Cypern, i punkt 47 beklager hun i lighed med
andre talere Tyrkiets manglende gennemførelse af tillægsprotokollen, og så henviser hun
også til blokeringen af det strategiske samarbejde mellem NATO og EU ud over "Berlin
Plus"-aftalerne.

Jeg mener, at det er meget vigtigt, at EU ikke giver sig på nogen af disse områder eller åbner
flere forhandlingskapitler, indtil vi kan se, at Tyrkiet er en velvilligt indstillet partner i disse
diskussioner. Eller når man til sidst kigger på hele denne proces, vil man måske spørge sig
selv, om der er lederskab på begge sider til at gennemføre dette, eller om det blot var en
idé fra det 20. århundrede, som overhovedet ikke giver mening i det 21. århundrede.

Georgios Koumoutsakos (PPE).    – (EL) Fru formand, fru minister, hr. kommissær!
Tyrkiet er et stort land af strategisk betydning, men er det parat til Europa? Nej, ikke endnu.
Er Europa parat til Tyrkiet? Nej, ikke endnu. Har Tyrkiet opgivet sit ønske om tiltrædelse?
Nej, ikke endnu. Tre spørgsmål og tre svar, hr. kommissær, som er en realistisk beskrivelse
af det kritiske vendepunkt, som Tyrkiet har nået på sin vej mod tiltrædelse. De opsummerer
også det komplicerede forhold mellem Tyrkiet og Europa. Af historiske, politiske og
kulturelle årsager har dette forhold altid svinget mellem tillid og mistro, mellem tiltrækning
og frastødning. Det politiske udtryk for denne virkelighed er Tyrkiets lange og smertefulde
vej imod tiltrædelse.

På trods af de bemærkelsesværdige fremskridt, som Tyrkiet gør, er der stadig grund til
bekymring over menneskerettighedsspørgsmålene. Der er stadig købslåen over selv de
mindste forpligtelser over for EU. Landet nægter at normalisere sine forbindelser med en
medlemsstat, Republikken Cypern, man fastholder en krigstrussel mod en anden
medlemsstat, Grækenland, og man nægter at anerkende og anvende havretskonventionen.

For nylig har den tyrkiske ledelses arrogance sågar vakt de tyrkiske cyprioters vrede. Europa
udsender stadig tvetydige budskaber om tiltrædelse, som ikke gør situationen bedre. Derfor
har vi behov for en klarere position. Kun Tyrkiets fuldstændige overholdelse af de løfter,
landet har afgivet, kan og – dette er kun rimeligt – skal lede det i retning af tiltrædelse. Men
hvis vi skal være rimelige, skal vi også være strenge over for Tyrkiet.

Afslutningsvis vil jeg gerne lykønske fru Oomen-Ruijten med hendes betænkning, som
jeg vil stemme for, og jeg opfordrer mine kolleger til at gøre det samme.

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Fru formand! Jeg er stolt over at rejse mig og glæde
mig over de fremskridt, Tyrkiet har gjort i retning af tiltrædelse til EU. Jeg har længe været
tilhænger af Tyrkiets tiltrædelse. Det er i EU's interesse, og det er bestemt i Tyrkiets interesse.
Vi kan anlægge et snævert, populistisk synspunkt, eller vi kan udvise lederskab og visioner.
Dette lederskab og disse visioner går ud på at føre Tyrkiet ind i EU, hvor det hører til.

Der er sket nogle positive ting, men der er stadig mere at gøre. Jeg vil komme med nogle
konstruktive forslag. Der skal gøres mere for at bekæmpe diskrimination og for at fremme
ligestilling som følge af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, alder og seksuel
orientering. Disse ting bør sikres ved lov. Derfor beder jeg de tyrkiske myndigheder om at
genindsætte henvisningen til seksuel identitet i lovforslaget om bekæmpelse diskrimination
og ulighed.

Tiden løber. Jeg kan tale længe om dette. Det er værd at huske på, at Tyrkiet er et moderne,
sekulært land, og at kvinder fik stemmeret i Tyrkiet, længe inden kvinder fik stemmeret i
nogle dele af EU – noget, vi bør huske på, når vi kigger tilbage på 100 års feminisme.
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Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Fru formand! Omdannelsen af Tyrkiet til et ægte
pluralistisk demokrati baseret på beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
friheder synes at være en stadig udfordring.

Tyrkiet har ikke gjort nogen betydelige fremskridt sammenlignet med sidste år med
gennemførelsen af reformer og opfyldelsen af Københavnskriterierne, selv om en
fuldstændig overholdelse af disse er en væsentlig forudsætning for EU-medlemskab. Der
er stadig mangler, især inden for retsvæsenet, hvor retten til en retfærdig og hurtig rettergang
stadig ikke er garanteret, på området mindretalsrettigheder og kvinders rettigheder og
ligeledes i spørgsmålet om religionsfrihed, ytringsfrihed, fri presse og kampen imod
korruption. Manglen på religionsfrihed er særligt tydelig.

Tyrkiet skal forbedre koordineringen af sin udenrigspolitik med EU's udenrigspolitik og
dermed vise, at landet har de samme fælles værdier og interesser som EU. En særligt punkt
kan f.eks. være støtte EU's bestræbelser på at forhindre Iran i at anskaffe sig atomvåben og
underskrivelse af statutten for Den Internationale Straffedomstol, som Tyrkiet tydeligvis
stadig udskyder. Jeg forventer også, at Tyrkiet vil være langt mere aktiv i løsningen af
Cypern-spørgsmålet – som vi siger på slovakisk – ved at trække sine militære styrker ud
af dette besatte område.

Franz Obermayr (NI).    – (DE) Fru formand! Mange tak, fordi De giver mig mulighed for
at stille et spørgsmål. Desværre er det nu lidt for sent. Som De kan se, har hr. Cashman
allerede forladt salen. Jeg har et par meget vigtige spørgsmål, som jeg gerne ville have stillet
til ham. Jeg vil gerne bede Dem om at sørge for, at når et medlem benytter muligheden for
at stille et spørgsmål i henhold til proceduren med det blå kort, får vedkommende ordet
med det samme. Ellers kan det være, at det medlem, som spørgsmålet stilles til, har forladt
salen, således som det netop er sket. Men måske får jeg mulighed for at tage ordet under
proceduren for spontane indlæg, og det vil jeg gerne takke Dem for på forhånd.

Eleni Theocharous (PPE).    – (EL) Fru formand, fru minister, hr. kommissær! Som fru
Oomen-Ruijten ganske rigtigt siger i sin betænkning, kan Tyrkiet ikke komme med i EU,
før Cypern-spørgsmålet er blevet løst, før besættelsen er ophævet, før hæren forlader
Cypern. Det er Tyrkiet selv, der strammer løkken om tiltrædelsesprocessen. Derfor, hr.
kommissær, bør enhver, der ønsker at hjælpe Tyrkiet, i sidste ende lytte til, hvad de tyrkiske
cyprioter siger. I øjeblikket protesterer de, ikke for at opnå direkte handel eller for at få den
omsat i praksis, som vi hørte i dag i beslutningen fra den 26. april, men for at bringe Cypern
ud af besættelsen og for, at de personligt kan komme fri og blive reddet. Jeg mener ikke,
at Tyrkiet kan blive medlem via en proces, der skal ødelægge Cypern, og enhver, der ønsker
at hjælpe Tyrkiet, skal holde op med at skyde skylden på Cypern. Dette er et grundlæggende
aspekt, som vi alle skal respektere, for hvis der ikke findes en retfærdig løsning på
Cypern-spørgsmålet, vil det være katastrofalt for EU selv.

Mario Mauro (PPE).    – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg må indrømme, at
det fremragende og enestående arbejde, som fru Oomen-Ruijten har udført, har ført os ud
i en forhandling, som imidlertid stadig ledsages af en god portion hykleri, når vi taler om
Tyrkiet.

Det lykkes os ikke at komme ud over dette hykleri, men måske kan vi håndtere det bedre,
hvis vi kigger på nogle af de overordnede baggrundsfaktorer. Den første er, at vi skal
erkende, at vores bestræbelser er slået fuldstændig fejl, eller måske har vi aldrig rigtig prøvet,
at iværksætte en reel strategi over for landene på Middelhavets sydlige bredder.
Tyrkiet-spørgsmålet hænger tæt sammen med dette.
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Da vi tog på vores mission til Tunesien for et par dage siden, fortalte det eneste islamistiske
parti, al-Nahda, os ganske åbent, at det er inspireret af Recep Tayyip Erdoğans AKP, og det
betyder, at folk kigger mod Tyrkiet for at kunne få en facade over for Europa, men de ved
ikke, om den anden facade, Europa, er villig til at tage den i betragtning.

Vi skal spørge os selv, hvad der er værd at gøre over for Tyrkiet: Er det værd at være helt
ærlige og hurtigt bevæge sig i retning af et privilegeret partnerskab, der omfatter hele
Middelhavsområdet, eller er det bedre at forsøge at trække tiden ud og udsætte vores
beslutning i det uendelige, så tyrkerne selv med deres store stolthed ender med at sige nej
til os én gang for alle og dermed komplicere situationen i Middelhavet yderligere?

Jeg mener, at vi skal beslutte os, og ikke vente på, at de andre tager en beslutning. Vi har et
specifikt ansvar, og det skal vi påtage os fuldt ud. Vi skal have modet til at sige ja eller nej,
og så vil vi se, at denne situation vi få et positivt resultat.

Andrey Kovatchev (PPE).    – (BG) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske fru Oomen-Ruijten
med det fine arbejde, hun har udført. Vi betragter Tyrkiet som en vigtig parter i det
euro-atlantiske samarbejde. Derfor er jeg sikker på, at vi til trods for vores uenighed alle er
enige om, at vi har brug for et reformeret, demokratisk, sekulært og europæisk Tyrkiet.

Personligt er jeg dybt foruroliget over risikoen for, at Tyrkiets indenrigs- og udenrigspolitik
går i islamisk retning. Vi kan se, at en del af Tyrkiets politiske establishment helt klart ikke
har noget ønske om at overholde princippet om en tydelig adskillelse mellem religion og
politik, som er arven efter Atatürk.

Europa skal hjælpe Tyrkiet med at sætte sig ud over den interne splittelse i det tyrkiske
samfund, hvilket også omfatter en forbedring af situationen for mindretallene og landets
forbindelser med sine naboer. Vi skal naturligvis ikke kun pege fingre ad Tyrkiet. Landets
naboer skal også bevæge sig i denne retning.

Jeg forventer, at vi arbejder i et partnerskab om alle de fælles spørgsmål af almen interesse,
navnlig samarbejdet inden for NATO og energiinfrastrukturen. Endelig håber og forventer
jeg, at Tyrkiet hurtigst muligt vil underskrive den forventede tilbagetagelsesaftale med EU
uden forsinkelser og uden at stille yderligere betingelser.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Fru formand! Tyrkiets mulige medlemskab i
EU ville medføre omfattende økonomiske, politiske og kulturelle konsekvenser, som EU
aldrig tidligere har oplevet i forbindelse med nogen udvidelse. På trods af forskellene
sammenlignet med europæisk kultur, tradition og værdier er Tyrkiet imidlertid ikke et
fundamentalistisk land, og den enkelte kan frit udtrykke sin religion.

Det er ikke muligt at nægte Tyrkiet muligheden for at forsøge at opfylde kriterierne for
EU-medlemskab, selv om det naturligvis er ønskeligt at tage mere intensive foranstaltninger
til hjælp for at løse tvisterne mellem de tyrkiske cyprioter og grækerne. En løsning på
Cypern-spørgsmålet kan så også skabe større stabilitet, fremskridt og sikkerhed i det østlige
Middelhav og kan også i nogen grad bidrage til at fremskynde Tyrkiets tiltrædelsesproces.

Men jeg vil gerne sige en ting her til sidst. Vi er her lige som vores kolleger i Kommissionen
og Rådet for at være ærlige, og hvis vi bekræfter, at Tyrkiet gradvis opfylder kriterierne,
skal vi ikke på forhånd tale om et privilegeret partnerskab. Det ville være bedre at sige
direkte til Tyrkiet, at selv om landet opfylder alle kriterierne, vil det ikke opnå fuldt
EU-medlemskab. Det ville efter min mening være ærligt af os.
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FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
Næstformand

Jelko Kacin (ALDE).    – (SL) Fru formand, fru Győri, hr. kommissær! De dramatiske og
dybtgående politiske forandringer, som vi har set, er en påmindelse om, at selv om der er
en demokratiseringsproces undervejs i den arabiske verden, bliver vi mere opmærksomme
på sårbarheden i vores energiforsyning og vores energiafhængighed.

Tyrkiet er vores mest værdifulde, indlysende og overbevisende eksempel på et
funktionerende demokrati i den arabiske verden og et eksempel en blomstrende økonomi.
Men både EU og Tyrkiet er stadig gidsler af det uløste spørgsmål om Cypern. Nogle vigtige
kapitler er stadig blokeret for Tyrkiet. I dag skal vi understrege, hvor meget det haster med
at åbne energikapitlet hurtigst muligt, og vi skal sende et klart budskab til vores cypriotiske
venner i Nicosia om, at åbningen af dette kapitel vil gavne både os samt Cypern og Tyrkiet.
Blokeringen af dette kapitel er skadelig for Cypern, Tyrkiet og hele EU, for stabiliteten i
regionen og stabiliteten på verdensmarkederne.

Og hvis vi åbner dette kapitel i år, vil vi gennem vores handlinger demonstrere, at vi i EU
er opgaven voksen og i stand til og effektive med hensyn til at genkende udfordringer og
faldgruber i fortiden og fremtiden. Hvis vi ikke ophæver blokeringen af dette kapitel, vil
vi fortsat blot være magtesløse og ineffektive tilskuere.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Fru formand! Tyrkiets dynamik i retning af tiltrædelsen
af EU bliver stadig ringere. En af årsagerne er naturligvis den manglende overholdelse af
tillægsprotokollen til Ankara-aftalen og den manglende anerkendelse og fortsatte besættelse
af Cypern.

Det er uacceptabelt, at den tyrkiske regering fortsat nægter at åbne sine havne og lufthavne
for handel fra Republikken Cypern, men jeg vil også gerne nævne, at de også kunne have
en mere konstruktiv holdning over for deres nabo Armenien, herunder en genåbning af
den fælles grænse med Armenien og en indrømmelse af det overlagte massedrab på
armeniere i 1915. Desuden risikerer Tyrkiets dårligt kamuflerede politiske støtte til Iran
at bremse EU's bestræbelser på at forhindre det islamiske teokrati i Teheran i at bygge en
atombombe, og det er dybt beklageligt.

Den stigende fjendtlighed over for Israel, vores allierede, hvilket episoden med Gaza-flåden
og Tyrkiets officielt offentliggjorte resultater bevidner, bekymrer mig også. Tyrkiet holder
stadig det græskortodokse kloster i Halki lukket uden grund, og de nægter fortsat de gamle
syriske kristne deres fuldstændige rettigheder i samfundet. Efter min mening kan der ikke
herske nogen tvivl om, at Tyrkiet nu skal intensivere sine bestræbelser, hvis landet ønsker
at gøre yderligere fremskridt over for EU og EU's værdier.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).    – (EL) Fru formand! Af alle de problemer, som
Tyrkiet står over for på sin vej imod tiltrædelse, og som beskrives i betænkningen af fru
Oomen-Ruijten, som jeg vil takke, som f.eks. det kurdiske problem, det armenske problem,
pressefrihed og behovet for at respektere kvinders rettigheder, er Cypern-problemet det
mest konkrete.

Et kandidatland kan ikke besætte en del af EU's område. Hvis landet ønsker at komme
videre i retning af tiltrædelse, skal det trække sine tropper tilbage fra Cypern og afslutte
besættelsen af de tyrkiske og græske cyprioter.
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at bifalde den tyrkiske
administrations bestræbelser på at tilnærme sine politiske strukturer til et europæisk
værdisystem. På den anden side kan man ikke se stort på de vedvarende problemer inden
for respekt for menneskerettigheder, navnlig mindretals og kvinders rettigheder og
undertrykkelsen af religionsfriheden.

Men det alvorligste problem synes at være, at Tyrkiet stadig besætter næsten 50 % af en af
vores medlemsstaters – Cyperns – område. Derfor er EU indirekte involveret i en militær
konflikt med Tyrkiet. Denne konflikt har kostet mange indbyggere i Cypern deres hjem,
og indtil videre er der intet håb om en løsning på denne ulovlige situation.

Derfor mener jeg, at dialogen mellem Bruxelles og Istanbul kræver større åbenhed, så vores
tyrkiske venner kan forstå, at vejen mod EU nødvendigvis går gennem kriterier, som man
ikke kan slippe uden om. Hvis vores tyrkiske venner ikke mener, at de er parate til at opfylde
de krævede kriterier i EU, vil det mest ærlige være at indrømme dette og foreslå et fornuftigt
alternativ til vores fælles sameksistens.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Fru formand! Betænkningen er kendetegnet
af underdrivelser. Ordføreren nævner, at der er behov for en betydelig indsats med hensyn
til grundlæggende rettigheder. Forfatteren Orhan Pamuk slap kun for retsforfølgelse for
et kættersk syn på den tyrkiske historie på grund af sin internationale berømmelse. Denne
lovgivning findes stadig. Kan EU virkelig tolerere, at en kættersk akademisk holdning
undertrykkes i en medlemsstat?

Senere i betænkningen siges det, at der ikke er sket fremskridt i retning af en normalisering
af forbindelserne med Cypern. Sagt ligeud betyder det, at Tyrkiet stadig med våbenmagt
holder den nordlige del af landet besat, eksproprierer græske cyprioters ejendom og skænder
og plyndrer deres kirker og gravpladser. Indtil Tyrkiet trækker sine tropper betingelsesløst
tilbage, giver ejendom tilbage og reparerer skaderne, bør man slet ikke have forbindelser
med Tyrkiet overhovedet for slet ikke at tale om at forhandle om landets EU-medlemskab.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det har virkelig været en god
og nyttig forhandling, hvor en række meninger og synspunkter er kommet til udtryk.

Men som mange af Dem understregede, vil vi, hvis Tyrkiet opfylder alle de relevante
tiltrædelsesforpligtelser, og hvis vi forbliver engagerede og seriøse, kunne undgå de fleste
af de frustrationer, som nogle af Dem henviste til og komme videre.

Jeg er også enig med dem, der helt klart siger, at fremskridt med hensyn til
tillægsprotokollen, Ankara-aftalen og fremskridt med hensyn til samtaler om en overordnet
løsning på Cypern-spørgsmålet vil skabe dynamik i tiltrædelsesforhandlingerne.

Jeg er også enig med dem, der sagde, at spillereglerne ikke bør ændres midt under kampen.
Men jeg vil gerne sige det helt tydeligt. For mig er der ikke tale om et spil, men en seriøs
proces. Jeg mener virkelig, at de fleste borgere i EU og Tyrkiet ved afslutningen af denne
proces klart vil kunne se fordelene ved et nyt og moderne Tyrkiet, der er medlem af EU.

Min anden bemærkning skal være, at dette års betænkning virkelig er meget velafbalanceret.
Jeg sætter stor pris på, at det i vid udstrækning er lykkedes for ordføreren i lighed med
forhandlingen i dag at tage hensyn til behovet for at kigge på det større billede og ikke bare
forelægge Parlamentet en liste over hændelser og problemer.

Mit tredje punkt er, at jeg også er enig med dem, der gør det fuldstændig klart, at nøglen
til en række kapitler ligger i hænderne på vores tyrkiske partnere.
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Jeg hører til dem, der gerne ser kapitler som f.eks. kapitel 15 om energi og navnlig kapitel
23 om retsvæsen og grundlæggende rettigheder åbnet. Dette er meget vigtigt, navnlig
kapitel 23. Jeg mener, at det både vil være i Tyrkiets og EU's interesse at arbejde på at komme
i gang med disse vigtige spørgsmål.

Det er blevet sagt, at 14 kapitler er fastfrosset på grund af Ankara-protokollen. Jeg vil gerne
fremsætte en personlig bemærkning. Jeg mener, at man bør skelne mellem de kapitler, der
er fastfrosset ensidigt, og dem, der er fastfrosset i henhold til Kommissionens henstillinger
på grund af Tyrkiets manglende engagement i toldunionen, og som derefter aftales af
medlemsstaterne i enighed. Kapitel 23 og 15 hører til dem, der er fastfrosset ensidigt.

Som et sidste punkt vil jeg også gerne tale om et spørgsmål, som ligger os meget på sinde
i disse dage, og det er situationen med hensyn til mediefrihed i Tyrkiet. I torsdags efterlyste
jeg en klar erklæring for at være helt sikker på, at der sendes et budskab til vores tyrkiske
kolleger om, at tyrkisk lovgivning ikke gør tilstrækkeligt for at garantere ytringsfriheden
i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, og gøre det helt klart, at Tyrkiet hurtigt skal ændre sine
juridiske rammer for at forbedre udøvelsen af pressefrihed både i praksis og i vid
udstrækning.

Jeg tog spørgsmålet op med stort set samme ordlyd over for hr. Davutoğlu, den tyrkiske
udenrigsminister, sidste fredag. Men jeg vil også gerne fremsætte følgende bemærkning.
Jeg mener, at det er vigtigt ikke at afholde sig fra at fremkomme med kritiske bemærkninger,
når vi ser problemer. Men det er også vigtigt at hjælpe Tyrkiet med at forme lovgivningen
på en sådan måde, at den er i overensstemmelse med ovennævnte konvention.

Jeg tænker på, hvordan man kan inddrage både Europarådet og OECD i denne proces, og
jeg vil underrette Parlamentet om resultaterne af disse samtaler, og hvordan jeg anbefaler,
at vi går videre.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Mange tak for denne fremragende forhandling. En lang række argumenter, både
for og imod, er blevet fremsat med hensyn til både Tyrkiets parathed og hele
tiltrædelsesprocessen. Dette er også tegn på situationens kompleksitet, og hvor vanskelig
fru Oomen-Ruijtens opgave var. Jeg mener, at hun har gjort et fremragende stykke arbejde
og udarbejdet en betænkning, der meget fint afspejler, hvor vanskeligt det er at vurdere
situationen og Tyrkiets parathed.

Der er imidlertid nogle punkter, hvor vi er enige, og dette kom efter min mening også til
udtryk i denne forhandling. Jeg mener, at der ikke kun er enighed mellem parterne, men
også fra både Kommissionens og Rådets side. Det første af disse punkter er, at vi har brug
for et europæisk Tyrkiet, og det er i vores interesse at bistå med denne proces. Vi taler om
en strategisk partner her. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at have et land
med et lille område i Europa som vores ven. Der er heller ingen tvivl om, at dette er en
proces baseret på betingelser, og at Tyrkiet skal overholde sine forpligtelser, alle sine løfter,
og for at sikre, at vi kan gøre fremskridt i forhandlingerne, så derfor skal landet overholde
de benchmarks og forventninger, som vi har formuleret. Der er heller ingen tvivl om, at
Tyrkiet skal stræbe efter et godt naboskab. Dette er ikke noget, der skal stilles spørgsmålstegn
ved under tiltrædelsesforhandlingerne.

Vi kan se, at man nu diskuterer, hvor store fremskridt der er sket, og hvor mange opgaver
Tyrkiet har gennemført. Jeg mener, at vi ikke kan stille spørgsmålstegn ved resultaterne af
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forfatningsreformen, og der er også sket fremskridt med hensyn til mindretalsanliggender,
om end de har været begrænsede. Ingen har draget det i tvivl, at der stadig er lang vej endnu.
Det er nok igen at henvise til spørgsmålet om pressefrihed, situationen for kvinder og
retssystemets funktionsmåde. Hvis vi kigger på, hvordan der kan pustes nyt liv i
tiltrædelsesforhandlingerne, bør vi undersøge handlemulighederne. Som kommissær Füle
nævnte, er 13 kapitler fortsat åbne, og det er kun lykkedes at lukke et enkelt, mens 16 er
blevet fastfrosset, så vi ikke kan gøre nogen fremskridt i øjeblikket. Vi kan i praksis kun
arbejde med tre kapitler, nemlig om konkurrence, offentlige indkøb samt socialpolitik og
beskæftigelse. Det bedst forberedte af disse er kapitlet om konkurrence, og der er sket meget
under det belgiske formandskab både for at give os mulighed for at åbne dette kapitel, og
Kommissionen arbejder meget hårdt med vores maksimale støtte for i det mindste at åbne
dette kapitel under det ungarske formandskab. Igen skal Tyrkiet opfylde en meget lang
række betingelser for at nå dertil. Jeg har tillid til, at der vil ske fremskridt på dette område,
og jeg ønsker virkelig ikke, at vi om seks måneder stadig er ude af stand til at åbne endnu
et kapitel.

Mange har spurgt om eller anført, at det vil være velkomment med fremskridt på
visumområdet. Jeg vil sige det lige ud. Det ungarske formandskab vil tilskynde
Kommissionen til at indlede dialogen, men vi ved alle, at situationen ikke er afklaret på
dette område, og en række medlemsstater har udtrykt deres tvivl. Jeg mener i lighed med
det ungarske formandskab, at det vil være i vores interesse at indlede dialogen. Der har
tidligere været adskillige henvisninger til religionsfrihed og forfølgelse af kristne. Rådet
har fået sin andel af kritikken for ikke at tage dette spørgsmål op. Selv om dette hører under
Lady Ashtons kompetenceområde som formand for Rådet (udenrigsanliggender), kan jeg
fortælle Dem, at spørgsmålet blev sat på dagsordenen for Rådet (udenrigsanliggender) i
januar. Dengang var der ikke enighed, men på mødet i Rådet (udenrigsanliggender) i februar
vedtog Rådet en beslutning om at fordømme forfølgelse af alle religiøse mindretal og
navnlig kristne, så Rådet har rent faktisk taget dette spørgsmål op.

Her til sidst vil jeg også gerne stille et spørgsmål til os alle, fordi vi har talt om, hvad Tyrkiet
har gjort, om landet har gjort nok, og om det arbejder korrekt i retning af tiltrædelse. Men
vi skal også tænke på alt det, der afhænger af os. Og hvis vi skal være ærlige, kan vi se, at
Europa befinder sig i en integrerende periode. Vi kigger på, hvad der sker i Nordafrika, men
hvis man kigger på, hvad der sker inden for EU eller i vores endnu mere umiddelbare
naboskab, kan man se, at Tyrkiet er et af de fem kandidatlande, men der er også fire andre.
Hvordan kan vi støtte disse processer? Hvor parate er vi til at afslutte
tiltrædelsesforhandlingerne med Kroatien? Hvor parate er vi til at lade Rumænien og
Bulgarien komme med i Schengenområdet? Hvor parate er vi til at løfte det samfund i
Europa, der er så hårdt ramt af skæbnen, nemlig romaerne? Integration er på dagsordenen
i en lang række sammenhænge.

Europa er blevet noget mere indadvendt. Jeg vil gerne sige det helt åbent. Der er tale om
en udvidelsestræthed. Vi skal arbejde med vores egne offentlige opinioner, med hvor åbne
vi er over for disse spørgsmål. Jeg mener, at vi måske skal tænke på lidt længere sigt. Hvis
vi kigger på EU's langsigtede interesser, dvs. at bevare EU's tiltrækningsevne både for
EU-borgerne og vores umiddelbare naboer, det være sig Tyrkiet eller alle landene i
Nordafrika, mener jeg, at vi bør finde et mere integrerende Europa frem inde i os selv,
naturligvis med det forbehold, at dette på ingen måde må være uforbeholdent, og at vi ikke
skal holde igen med det arbejde, der forventes af alle kandidatlandene. Det vil efter min
mening være en meget alvorlig situation for EU, hvis Tyrkiet mister interessen for os.
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Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne endnu
en gang sige, at jeg – og vi – har udarbejdet betænkningen meget omhyggeligt. Jeg vil gerne
sige følgende til forretningsordenen: Jeg vil gerne bede kollegerne om ikke at fremsætte
nye ændringsforslag, for hvis vi ønsker en ikkepolariseret diskussion om dette, hvis vi
ønsker et stort engagement fra hele plenum ...

(Formanden afbrød taleren)

Formanden. -   Jeg har modtaget et beslutningsforslag (1)  jf. forretningsordenens artikel
110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 9. marts 2011.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    skriftlig. – (RO) Jeg glæder mig over de skridt, som Tyrkiet
har taget hidtil, men jeg vil gerne understrege, at der fortsat skal gøres betydelige fremskridt.
Der skal indføres specifikke foranstaltninger på områder som f.eks. pressefrihed, kvinders
status i det tyrkiske samfund, dialogen mellem politiske partier og især anerkendelse af
Cypern, som er en EU-medlemsstat. Denne konflikt kaster en stor skygge over Tyrkiets
tiltrædelsesforhandlinger. Det er grunden til, at Tyrkiet skal demonstrere ægte beslutsomhed
til at løse tvisten.

Men jeg mener, at Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger skal gå videre for at tilskynde til
reformer i landet, idet man skal huske på, at Tyrkiet udgør et eksempel for de arabiske
lande. Tyrkiet kan bidrage til at sprede stabilitet i de urolige regioner uden for landets
grænser mod øst og syd.

Det er også værd at nævne, hvor vigtigt Tyrkiet er for EU som en central aktør inden for
energisektoren. Tyrkiets integration i EU kan gavne begge parter, på kort og mellemlangt
sigt og mest af alt på langt sigt.

Ioan Enciu (S&D),    skriftlig. – (RO) Jeg vil gerne hilse de betydelige fremskridt, som Tyrkiet
har gjort i retning af tiltrædelse til EU, velkommen. Jeg mener, at landet har vist, at det er
fast besluttet på et opfylde alle kriterier for at blive fuldgyldigt medlem af EU, og det er
vores rolle at støtte det. Mange af mine kolleger har i dag taget spørgsmålet om
grundlæggende rettigheder op. Men jeg vil gerne spørge, hvorfor man i denne betænkning
ikke opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger om kapitlerne om retsvæsen og
grundlæggende rettigheder. Dette kapitel blokeres af Rådet, selv om det vigtigste for Tyrkiet
er at opfylde EU's demokratiske standarder. Kære kolleger, i morgen skal vi stemme om
ændringsforslaget om, at dette kapitel skal åbnes. Ellers vil Europa-Parlamentet sende
negative signaler til Tyrkiet, hvilket vil påvirke vores troværdighed.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    skriftlig. – (CS) Vi er to år fra en vigtig årsdag. Til den tid
er det 48 år siden, at Tyrkiet blev kandidat til EU-medlemskab. Der hersker ingen tvivl om,
at der er sket meget siden da. Den økonomiske udvikling i landet har sammen med åbningen
af EU-markederne bestemt spillet en rolle. Men landet har stadig et problem med en række
faktorer, der går tilbage til oprettelsen af den moderne tyrkiske stat. I traktaten fra 1924
siges det klart, at borgere, der bekender sig til den islamiske tro, er tyrkere, mens borgere,

(1) See Minutes
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der bekender sig til en anden tro, betragtes som græsk-katolikker. I traktaten anerkender
man ikke andre etniske grupper. Det, der var progressivt i 1924, nemlig anerkendelsen af,
at nogen kan have en anden religion end islam, har helt andre konnotationer i dag. I Tyrkiet
er det på ingen måde let at erklære sig af en anden etnicitet end tyrkisk, det være sig kurdisk,
cirkassisk eller nogen af de andre nationaliteter, der helt klart har eksisteret i Tyrkiet i mange
år, men hvis anerkendelse i det virkelige liv, herunder fremme af etniske rettigheder, ligger
langt ude i fremtiden. Det centrale spørgsmål i den problematiske situation, som
forhandlingerne befinder sig i i øjeblikket, er den manglende løsning på besættelsen af
Cypern, inaktivitet vedrørende FN's beslutning om Famagusta og den manglende
gennemførelse af "opgaverne" fra de tidligere beretninger. Hærens indskrænkede rolle er
et positivt træk, men kun hvis sekulære kræfter forbliver ved magten. Hvis dette ikke er
tilfælet, kan det true stabiliteten i hele regionen.

Cristian Dan Preda (PPE),    skriftlig. – (RO) Jeg glæder mig over bestræbelserne, som min
kollega, Ria Oomen-Ruijten, har udfoldet ved udarbejdelsen af denne betænkning, men
jeg forbeholder mig retten til ikke at være enig i hele indholdet. For det første mener jeg,
at tiltrædelsesforhandlingerne skal komme i gang for de kapitler, hvor de tekniske
forberedelser allerede er afsluttet. Det er der en meget enkel årsag til. Det vil give os mulighed
for en føre en dialog, der vil tvinge Tyrkiet til at indføre EU's acquis. Selv om vi anerkender
de fremskridt, som Tyrkiet har gjort for at opfylde de tekniske kriterier for indledning af
forhandlingerne om konkurrence, skal vi også sige til myndighederne i Ankara, at der er
behov for yderligere bestræbelser på dette område. Jeg mener også, at en åbning af
forhandlingerne om kapitlet om retsvæsen og grundlæggende rettigheder kan være den
ideelle sammenhæng for at tilskynde Tyrkiet til at gøre fremskridt på vej mod reformer på
dette område, hvilket efter min mening er vores fælles mål. Jeg mener også, at vi bør bede
Rådet intensivere dialogen med Tyrkiet om udenrigspolitik, for især i forbindelse med de
seneste begivenheder i Nordafrika kan landet fungere som en allieret, der kan tilskynde til
demokratisering og udvikling i regionen.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    skriftlig. – (PL) Hvert år afholder vi en forhandling om
tyrkisk medlemskab af EU. Almindeligvis kommer vi altid ind på de samme problemer –
Tyrkiet gør visse fremskridt for at bringe sig i overensstemmelse med EU's krav, men
fremskridtene er aldrig tilfredsstillende nok til at give en klar indikation af en tilnærmet
dato for tiltrædelsen eller til at gøre det muligt at afgøre, om landet nogensinde kommer
med i EU. De ændringer, der allerede er gennemført, har været gavnlige, men EU's
manglende vedtagelse af en klar stillingtagen til Tyrkiets tiltrædelse er en kilde til frustration
for de tyrkiske myndigheder og landets borgere. Vi kan naturligvis ikke kræve, at
medlemsstaterne ser ens på sagen, men vores ubeslutsomhed betyder, at EU tilsyneladende
savner troværdighed. Opbakningen til EU-medlemskab er faldende blandt de tyrkiske
borgere. Landet begynder måske at søge efter nye allierede og vende sig bort fra Vesten,
hvilket vil være negativt for Europa. Tyrkiet er vores strategiske partner i økonomiske,
regionale og energimæssige spørgsmål, og det er også en betydelig militær magt og en
central aktør i Mellemøsten. De problematiske områder er altid de samme –
menneskerettigheder og borgerlige frihedsrettigheder, kvinders og nationale mindretals
rettigheder, retsstatsprincippet, reformen af retsvæsenet, korruption, pressefrihed og
ytringsfrihed – og de er stadig langt fra europæiske standarder, på trods af de bestræbelser,
man har udfoldet. Hvorvidt forhandlingsprocessen kan fremskyndes, afhænger af, hvor
hurtigt og effektivt Tyrkiet kan opfylde de betingelser, vi stiller, og af den form for
medlemskab, EU tilbyder landet.
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Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    skriftlig. – (PL) Der kan ikke herske nogen tvivl
om, at Tyrkiets medlemskab af EU er et kontroversielt spørgsmål med mange, der er imod
medlemskab, og mange der er for. Der kan imidlertid heller ikke herske tvivl om, at der er
gennemført talrige demokratiske reformer som led i europæiseringsprocessen i Tyrkiet,
som førte til, at forhandlingsrammerne for Tyrkiets tiltrædelse blev vedtaget den
3. oktober 2005. Åbningen af forhandlingerne kan ses som en succes ikke kun for Tyrkiet,
men også for Europa, eftersom hovedmotivet for Tyrkiets gennemførelse af reformer var
landets europæiske ambitioner. Selv om man må anerkende de betydelige fremskridt, som
Tyrkiet hidtil har gjort, skal man imidlertid huske på, at der er mange problemer, der
bremser landets integration i EU. Det drejer sig navnlig om forfatningsreformen,
pressefrihed, kvinders rettigheder og beskyttelse af nationale mindretal. En moderne,
demokratisk stat skal være baseret på princippet om deling af magten, og en balance mellem
den udøvende, lovgivende og dømmende magt, respekt for menneskerettigheder og
grundlæggende friheder, og i særdeleshed ytringsfrihed og en juridisk ramme, der garanterer
kvinders rettigheder og ligestilling. Jeg glæder mig over den tyrkiske regerings og
oppositionens meddelelse om, at de er villige til at gennemføre reformer for at omdanne
Tyrkiet til et fuldt udbygget pluralistisk demokrati, og jeg håber, at alle politiske partier og
grupper vil blive inddraget i hele forfatningsprocessen.

Zbigniew Ziobro (ECR),    skriftlig. – (PL) Tyrkiet spiller en strategisk rolle som en
stabiliserende kraft i regionen med Kaukasus og Mellemøsten. Det er også en væsentlig
brik i planen om en diversificering af Europas brændstofforsyning. Ankaras politikker kan
fungere som model for de arabiske lande i regionen. Derfor bør EU fortsat indtage en aktiv
holdning til etablering af positive forbindelser med Tyrkiet, bl.a. ved at øge finansieringen
til fælles strategiske energiinvesteringer som f.eks. Nabucco-gasrørledningen, og gennem
øget støtte til udvikling af handelsforbindelserne. Bruxelles skal vise, at man anerkender
de fremskridt i retning af integration med EU, som Ankara har gjort i de senere år. Alligevel
kræver mange spørgsmål stadig, at EU lægger pres på Tyrkiet, og der kan ikke blive tale
om yderligere fremskridt i forhandlingerne, før disse er løst. Jeg behøver kun at nævne
forsoning og genforening af Cypern, Ankaras anerkendelse af ansvaret for det armenske
folkedrab og yderligere udvikling af det demokratiske system.

15. Den europæiske integrationsproces for Montenegro (forhandling)

Formanden.   – Det næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommission
om den europæiske integrationsproces for Montenegro.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! I morgen skal De stemme om beslutningsforslaget om den europæiske
integrationsproces for Montenegro. Jeg betragter Europa-Parlamentets engagement i at
bevare EU's åbenhed som meget prisværdigt. Samtidig får De også en vigtig rolle med at
overbevise den brede offentlighed i medlemsstaterne om fordelene ved udvidelsen, en
udvidelse baseret på konditionalitet. I det beslutningsforslag, som De skal stemme om i
morgen, bekræfter De også dette ansvar.

Jeg vil gerne sige, at Rådet også er yderst engageret i denne sag. I henhold til den fornyede
aftale om udvidelsen, som Det Europæiske Råd har vedtaget, bekræfter Rådet i sine
konklusioner fra den 14. december 2010, at EU bakker fuldt ud op om en videreførelse af
udvidelsesprocessen i landene i Vestbalkan på grundlag af de vedtagne principper og
konklusioner.
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Det ungarske formandskab for Det Europæiske Råd er også dybt engageret i dette mål. Jeg
vil gerne takke Dem for det fremragende arbejde, De har udført, og fordi De gennem denne
beslutning bidrager til en konsolidering af Montenegros resultater, som der er stort behov
for gennem hele tiltrædelsesprocessen.

Vi har bekræftet Montenegros mulighed for EU-medlemskab ved adskillige lejligheder.
Stabiliteten i landet og dets orientering mod Europa, som støttes af alle politiske partier
samt af et flertal af borgerne, og den brede enighed blandt de forskellige etniske grupper,
er alle træk, der gør Montenegro til en stabiliserende faktor i Vestbalkanregionen.

Vi må ikke glemme, at Montenegro opnåede visumliberalisering, indgik stabiliserings- og
associeringsaftalen og fik status af kandidatland inden for 12 måneder. Det er store
resultater, som beviser, at udsigten til EU-medlemskab fungerer som drivkraft for et lands
forberedelser. EU skal derfor anerkende det engagement og de resultater, som de lande,
der ønsker medlemskab, har opnået. Takket være disse fremskridt kan der nu tages yderligere
skridt i landets europæiske program. Der kan indgås nye forpligtelser og fremsættes nye
krav. Med henblik på dette mødes delegationer for EU-institutioner og medlemsstaterne
på forskellige niveauer og på forskellige områder dagligt i disse dage.

Derfor glæder vi os over de skridt, som Montenegro tager i øjeblikket, navnlig
handlingsplanen, som regeringen netop har vedtaget, og som blev udarbejdet som reaktion
på henstillingerne i Kommissionens udtalelse, og vi glæder os også over den anvendte
metode, nemlig at regeringen gennemførte omfattende høringer med civilsamfundet inden
udarbejdelsen af handlingsplanen.

Jeg vil gerne kort skitsere de såkaldte nøgleprioriteringer, hvor der skal gøres fremskridt.
Disse nævnes også i Kommissionens udtalelse fra november 2010. De omfatter en styrkelse
af retsstatsprincippet, en fortsættelse af reformen af de offentlige myndigheder samt en
styrkelse af de offentlige myndigheders kapacitet, vedtagelse af en valglov, der er i
overensstemmelse med forfatningen, og øget mediefrihed. Dette er ikke kun vigtigt ud fra
et juridisk synspunkt, men er også en milepæl for myndighedernes politiske modenhed.
Desuden er det utroligt vigtigt at garantere den juridiske status for personer, der blev tvunget
til at forlade deres hjem, idet man respekterer deres rettigheder, og det samme gælder
bestræbelserne for at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption. Vi forventer også
betydelige fremskridt fra Montenegros side i denne henseende.

For at kunne komme videre i stabiliserings- og associeringsprocessen i almindelighed og
navnlig komme i gang med tiltrædelsesforhandlingerne er det meget vigtigt for Montenegro
at gøre fremskridt på disse områder og ligeledes at gøre en yderligere indsats. Det er vigtigt,
at Montenegro opfylder sine løfter og kan demonstrere konkrete resultater.

Montenegro spiller en vigtig rolle i det regionale samarbejde. Landet indgår i et tæt
samarbejde med sine naboer, og vi glæder os inderligt over den konstruktive rolle, som
landet spiller med hensyn til at stabilisere regionen og fremme gode naboforbindelser, især
fordi landet har formandskabet for samarbejdsprocessen i Sydøsteuropa.

Desuden er Montenegro hjemsted for den nye arbejdsgruppe om kultur og samfund inden
for det regionale samarbejdsråd, det parlamentariske forum i Cetinje. Integration er
utænkeligt uden regionalt samarbejde, og Montenegro foregår med et godt eksempel i
denne henseende.

Beslutningsforslaget, som Parlamentet skal vedtage, er en reel opremsning af resultaterne.
Det er en præcis redegørelse for den aktuelle situation og en nyttig vejledning i de opgaver,
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der påhviler kandidatlandet. Jeg lykønsker ordføreren sammen med alle dem, der har
bidraget aktivt til udarbejdelsen af dokumentet.

Endelig vil jeg gerne tilskynde Montenegro og de montenegrinske myndigheder til at
fortsætte deres reformbestræbelser og til at turde opfylde deres egne borgeres forventninger.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Det er en ære for mig at tale
til Europa-Parlamentet om den europæiske integrationsproces for Montenegro. Jeg vil
gerne starte, hvor formandskabet sluttede, nemlig med at lykønske ordføreren for
Montenegro, Charles Tannock, med hans betænkning og udtrykke min taknemmelighed
over for alle de medlemmer, der har bidraget til den. Parlamentet spiller en central rolle i
udvidelsespolitikken. Jeg mener, at vi kan opnå mere med en samordnet indsats fra alle
EU-institutioner.

Montenegros samlede fremskridt i retning af opfyldelsen af kriterierne for EU-medlemskab
har været bemærkelsesværdige. Der er voksende politisk enighed. Landet har gjort store
fremskridt med indførelsen af sine juridiske og institutionelle rammer. Landet er også
stærkt engageret i det regionale samarbejde. Man har en solid tradition for strukturelle
økonomiske reformer og fremskridt på de fleste områder af EU's acquis.

Det Europæiske Råds beslutning om at give Montenegro kandidatstatus er en anerkendelse
af disse resultater og et stærkt signal, der bekræfter troværdigheden af EU's udvidelsespolitik.
Landet befinder sig i en afgørende fase. Denne kandidatstatus indebærer et stort ansvar for
Montenegro. Der er behov for konkrete resultater, for at Montenegro kan bevæge sig videre
til næste fase af den europæiske integration. Jeg har tillid til, at Europa-Parlamentets
beslutning vil sende det rette budskab til Montenegro om anerkendelse af de hidtidige
resultater, men også en stærk forventning om, at reformprocessen vil blive ført beslutsomt
videre, og at alle de centrale udfordringer på Montenegros vej mod EU-medlemskab vil
blive løst omhyggeligt.

Jeg mødte Montenegros nye premierminister, dr. Igor Lukšić, i sidste uge. Hans engagement
i fortsættelsen af reformprocessen og hans store beslutsomhed med hensyn til at opfylde
de centrale prioriteringer i Kommissionens udtalelse er opmuntrende. Den 17. februar
vedtog regeringen efter offentlige høringer med civilsamfundet og samtaler med
Kommissionens tjenestegrene en handlingsplan med henblik på at gennemføre
prioriteringerne. Nu er det vigtigt at fokusere på gennemførelsen og skabe solide resultater.

De centrale prioriteringer i udtalelsen er en betydelig, men realistisk udfordring, der kræver,
at alle aktører i Montenegro inddrages og engagerer sig. De foregående udvidelser har vist,
hvor vigtigt det er at finde løsninger på de centrale spørgsmål under de politiske kriterier
samt på kapitel 23 tidligt i tiltrædelsesprocessen. Hvis man opnår solide resultater på dette
område tidligt i Montenegro, navnlig politiseringen af de offentlige myndigheder, en
styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og den effektive kamp mod korruption og
organiseret kriminalitet, vil det senere sikre problemfrie forhandlinger og integration i EU.

Montenegro skal forbedre sit valgsystem i henhold til henstillingerne fra OSCE/ODIHR og
Venedigkommissionen. Parlamentet skal styrkes, hvilket er en vigtig prioritering for både
Kommissionen og Europa-Parlamentet. En effektiv overholdelse af de europæiske standarder
på menneskerettighedsområdet er vigtig, navnlig med hensyn til ytringsfrihed og
forbindelserne med civilsamfundet. Der er behov for en yderligere indsats for at styrke
antidiskriminationspolitikken, navnlig vedrørende ligestilling og effektiv beskyttelse af
sårbare grupper. Der er behov for bæredygtige løsninger for fordrevne.
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Andre mangler, som identificeres i udtalelsen og i Deres beslutningsforslag, skal også
afhjælpes. Montenegro skal styrke sin administrative kapacitet og forbedre sine forberedelser
på en række områder af EU's acquis. Montenegros fremtid ligger utvivlsomt i EU, og vi bør
handle ansvarligt. Vores udvidelsespolitiks troværdighed er baseret på, at udvidelseslandene
overholder konditionaliteten over for EU, og at EU overholder sit engagement over for
udvidelseslandene.

Det er i vores fælles interesse at sikre, at Montenegros fremskridt i retning af EU er baseret
på solide og konkrete resultater. Montenegros resultater i år vil blive vurderet i
udvidelsespakken, der kommer i oktober 2011. Først når Kommissionen har konstateret,
at Montenegro har opnået den nødvendige grad af overholdelse af tiltrædelseskriterierne,
navnlig de syv nøgleprioriteringer i udtalelsen, vil den kunne anbefale at indlede
forhandlingerne.

Charles Tannock,    for ECR-Gruppen. – (EN) Fru formand! Jeg har besøgt Montenegro to
gange i løbet af de seneste 18 måneder sammen med min kollega, Anna Ibrisagic, fra PPE
som skyggeordfører for at danne mig mit eget billede af landets fremskridt i retning af først
kandidatstatus og nu udsigterne til EU-medlemskab.

Jeg er blevet utroligt imponeret over den montenegrinske regerings omhu og engagement.
Uanset hvor lille den måtte være, arbejder den bestemt utroligt hårdt. Jeg vil især rose den
tidligere premierminister, Milo Ðjukanović, og hans nyvalgte efterfølger, Igor Lukšić, som
både har været pragmatiske og målrettede i deres arbejde og i deres bestræbelser på at føre
deres land i retning af EU-medlemskab og NATO-medlemskab.

Nu er det op til Montenegro at opfylde EU's forventninger. Den montenegrinske regering
skal især behandle de syv nøgleprioriteringer, som kommissær Füle identificerede i
Kommissionens udtalelse. Jeg vil især understrege spørgsmålet om korruption og organiseret
kriminalitet, hvor der findes klare og veldefinerede benchmarks til måling af fremskridt.

Det glæder mig, at regeringen i sidste måned vedtog en meget velformuleret handlingsplan
med henblik på at reagere på disse prioriteringer og krav. Efter min mening er Montenegro
nu klar til at indlede forhandlinger om EU-medlemskab som officiel kandidat, og det er
underligt, at Kommissionen insisterer på en betydelig forskydning mellem tildelingen af
officiel kandidatstatus og indledningen af forhandlingerne. Denne udsættelse har ingen
reel begrundelse eller synligt grundlag, sådan som jeg læser traktaterne. Hvad vigtigere er,
er det næppe det mest positive signal at sende til Podgorica eller til lande andre steder i
regionen, som f.eks. Makedonien, der arbejder hårdt på at opnå kandidatstatus.

Jeg håber kun, at denne tvungne ventetid, som nu er uundgåelig og frustrerende for
Montenegro, ikke vil føre til en svækkelse af landets ønske om at blive medlem af EU.

Montenegro bør udelukkende vurderes ud fra fakta og resultater. Dets sag bør ikke kobles
sammen med fremskridtene i andre nabostater i Vestbalkan. Montenegro er et lille, men
smukt land, der har oplevet en bemærkelsesværdig stabilitet og økonomisk vækst siden
dets fredelige skilsmisse fra Serbien. Der er få om overhovedet nogen interne etniske eller
religiøse problemer til forskel fra nogle af dets større naboer. Det har en mindre grænsestrid
med Kroatien, som man ønsker at bilægge fredeligt ved Den Internationale Domstol. Man
har for nylig forhandlet om og ratificeret udleveringstraktater med både Serbien og Kroatien
i kampen mod organiseret kriminalitet.

Landet er eurobaseret, idet man har indført euroen uden at være i euroområdet, tro det
eller ej. Landets økonomi er desværre udiversificeret og er hovedsagelig baseret på turisme
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og et aluminiumsværk. Man skal skabe flere arbejdspladser inden for vandkraft til eksport,
og finansielle tjenesteydelser kan meget vel være en anden løsning.

Personligt er jeg stadig optimistisk over for det, der i bund og grund er en virkelig
succeshistorie i Vestbalkan.

Anna Ibrisagic,    for PPE-Gruppen. – (SV) Fru formand! Som skyggeordfører for Montenegro
for Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) vil jeg gerne først takke
hr. Tannock for hans fremragende samarbejde og en meget solid og velafbalanceret
betænkning. Jeg vil også gerne opfordre mine kolleger til i morgen at give deres støtte til
den betænkning, vi har foran os.

Jeg vil især gerne understrege, at jeg ser meget positivt på Det Europæiske Råds beslutning
fra december 2010 om at give Montenegro kandidatstatus med udsigt til EU-medlemskab.
Samtidig er det vigtigt for os ikke at stoppe her, men hurtigt at fortsætte i retning af målet,
som er EU-medlemskab for Montenegro. Den politiske og økonomiske stabilitet, som
Montenegro konsekvent har udvist, lige fra det blev uafhængigt, er kolossal. Landet beskrives
ofte som en succeshistorie, og det har vi også hørt fra Rådet i dag.

I lighed med hr. Tannock finder jeg det også beklageligt, at landets kandidatstatus er blevet
adskilt fra retten til at indlede forhandlinger. Derfor mener jeg, at Kommissionen bør
indlede tiltrædelsesforhandlinger så hurtigt som muligt og fastsætte en dato for indledningen
af disse forhandlinger med Montenegro. Det er klart, at reformprocessen skal fortsætte,
f.eks., inden for retsvæsenet og med hensyn til bekæmpelse interessekonflikter inden for
de offentlige myndigheder, og at de prioriteringer, som Kommissionen har anbefalet, skal
tages op, men jeg vil ikke desto mindre rose Montenegros regering for de positive reformer,
som landet hidtil har gennemført.

I dag har vi Montenegros ambassadør her i salen, og jeg håber på og ser frem til den dag,
hvor vi kan byde ikke bare ambassadøren, men hele Montenegro velkommen til EU og
Montenegros repræsentanter velkommen til Parlamentet.

Göran Färm,    for S&D-Gruppen. – (SV) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Tannock for
hans konstruktive samarbejde også med Gruppen for Det Progressive Forbund af
Socialdemokrater i Europa-Parlamentet. Det glæder mig, at Montenegro nu kan fortsætte
på vejen mod EU-medlemskab. Jeg er enig i, at Kommissionen bør indlede forhandlingerne
hurtigst muligt, naturligvis på betingelse af, at Montenegro fortsat bevæger sig i retning af
målet om EU-medlemskab.

Det forhold, at Montenegro nu er blevet tildelt kandidatstatus, sender et kraftigt signal om
EU's engagement i fremtiden for hele det tidligere Jugoslavien i EU. I lighed med Kroatien
kan Montenegro vise de resterende lande vejen til EU-medlemskab. Tilnærmelsen til EU
er en central faktor for både fremskridt og stabilitet i regionen. Det er mere end tydeligt.

Montenegro er et lille, nyt og fredeligt land, der er stærkt engageret i regionalt samarbejde.
Det har gode forbindelser med sine nabolande og dermed gode forudsætninger for succes
i de kommende tiltrædelsesforhandlinger. Men der er områder, der kræver kraftige reformer.
Den juridiske og administrative kapacitet til at skabe et fuldt levedygtigt samfund baseret
på retsstatsprincippet er blevet styrket, men der mangler stadig noget. Korruption og
organiseret kriminalitet trives, og retssystemet skal styrkes meget for at opfylde EU's krav.

Jeg har fremsat en række ændringsforslag for at påpege, at Montenegro også skal styrke
kvindernes stilling, sikre pressefriheden, sikre de grundlæggende rettigheder for
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arbejdstagere og mindretal og især udvikle civilsamfundet. Vi må ikke glemme, at disse
områder også er vigtige i de kommende forhandlinger med EU. Jeg glæder mig til
Montenegros EU-medlemskab hurtigst muligt.

Ivo Vajgl,    for ALDE-Gruppen. – (SL) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Tannock
med hans betænkning og med hans samarbejdsvilje i forbindelse med udarbejdelsen. Hvis
vi ved at vedtage beslutningen om Montenegro ønsker en principiel fornyelse af vores
engagement i fortsættelsen af EU's udvidelsesproces og give alle stater på vores kontinent
mulighed for at udvikle sig inden for EU, skal vi først sikre, at følgende skridt tages, først
og fremmest for Montenegro og derefter også Serbien, Makedonien, Bosnien og Hercegovina
og Albanien, naturligvis uden at glemme Tyrkiet.

For Montenegro vil dette betyde tildeling af kandidatstatus, og den principielle beslutning
om at indlede forhandlinger bør efterfølges af den faktiske åbning af forhandlingerne. I
mellemtiden venter der den montenegrinske regering langt mere arbejde med harmonisering
af retssystemet og fremme af den administrative kapacitet. Kampen mod korruption i alle
dens forskellige former skal fortsætte og skal føre til domfældelse af alle, der har været
involveret i korruption.

Sikring af ligestilling og respekt for kvinder er ikke en opgave, som kun skal fremhæves i
dag. Ytringsfrihed, medieuafhængighed og beskyttelse af mindretal er alle værdier, som
alle kandidater til EU-medlemskab skal respektere uden forbehold.

Det unge montenegrinske demokrati skal give ngo'erne en hensigtsmæssig og fremtrædende
plads i samfundet. Hr. kommissær, jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på et særligt
ønske, som jeg hørte, da jeg var i Montenegro og talte med landets politikere. Det er vigtigt,
at forbindelserne mellem Montenegro og Serbien udvikler sig, uden at Serbien forsøger at
blande sig i naboens udvikling gennem etniske serbiske partier. Den tankegang har allerede
forårsaget stor skade i løbet af Sydøsteuropas historie.

Ulrike Lunacek,    for Verts/ALE-Gruppen. – (EN) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil også
gerne takke vores kollega, Charles Tannock, for en meget god og velafbalanceret
betænkning, og jeg er glad for, at vi er nået til enighed her om at beklage afkoblingen af
Montenegros kandidatstatus og åbningen af forhandlingerne. Som de foregående talere
har sagt, vil jeg også gerne have, at Montenegro kommer videre med forhandlingerne, og
jeg håber, at det ikke vil vare alt for længe. Jeg er glad for at høre, at det ungarske
formandskab også er stærke tilhængere af udvidelsesprocessen. Så jeg håber, at dette bliver
et år med fremskridt, senest efter statusrapporten. Montenegro har opnået en masse i de
senere år, men der er fortsat en række områder, der vækker bekymring. Jeg vil gerne nævne
tre: bekæmpelse af korruption, diskrimination og miljøspørgsmål.

I kampen mod korruption og organiseret kriminalitet glæder det mig, at vi i denne
betænkning og kræver af de statslige myndigheder, at de afstår fra at udøve pres på ngo'er
og civilsamfundsorganisationer, der efterforsker korruption og organiseret kriminalitet.
De bør frit kunne udføre deres arbejde og bistå staten med at bekæmpe korruption og
organiseret kriminalitet.

Det andet aspekt er forbud mod forskelsbehandling. Der er stadig masser af grupper, hvor
forbuddet mod forskelsbehandling ikke fungerer til trods for den gode lovgivning: romaer,
askalier og egyptere, LGBT-personer. Vi bør også nævne ligestilling på kvindernes
internationale kampdag.
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Endelig definerer Montenegro sig i sin forfatning som en økologisk stat, hvilket er fantastisk.
Problemet er, at det smukke landskab med smukke kyster og bjerge risikerer at blive ødelagt,
hvis der ikke gøres positive og gennemsigtige fremskridt i form af miljøvurderinger. Så jeg
håber, at landet vil komme videre, inddrage civilsamfundet og få gennemsigtige processer
på sine miljørelaterede områder, især vandkraftværker.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg er enig med de fleste af de hidtidige
talere i, at Montenegro hidtil har gjort betydelige fremskridt i retning af integration i EU
til trods for en dårlig udgangsposition. I lighed med de øvrige tidligere jugoslaviske
republikker har landet skullet håndtere kommunismens sammenbrud, der faldt sammen
med statens sammenbrud, den efterfølgende krig for derefter at skulle opbygge et nyt
system på ruinerne af det gamle.

Det er ikke nogen nem opgave, og nogle af de negative aspekter ved det gamle system lever
videre i ny forklædning. Det er imidlertid vigtigt, at der fremkommer en yngre elite, der
har engageret sig i en europæisk fremtid, hvilket bestemt blev hjulpet på vej af den fejlslagne
union med Serbien. Der er naturligvis fortsat problemer. Vi har hørt om nogle af disse, de
sædvanlige som tidligere kommunistiske stater kæmper med, nemlig korruption,
kriminalitet, misbrug inden for retsvæsenet, en ikke særligt effektiv offentlig tjeneste og
den slags.

At rette op på disse ting og lignende fejl i de politiske, økonomiske, juridiske og
administrative systemer vil kræve en stor indsats fra ledelsens side, og den bør være forberedt
på både aktiv og passiv modstand fra dem, der nyder godt af det eksisterende system. Alle
tidligere kommunistiske lande har stået over for tilsvarende problemer. Beslutsomheden
både hos eliten og den brede offentlighed til at tilbyde en europæisk fremtid er formentlig
den vigtigste enkeltfaktor, der kan sikre Montenegros EU-medlemskab en skønne dag.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Fru formand! Fremskridt i den europæiske
integrationsproces er en af de grundlæggende faktorer, der bidrager til den fortsatte
udvikling af Montenegro. Set ud fra et økonomisk perspektiv har landet opnået en vis grad
af makroøkonomisk stabilitet og er også kommet et godt stykke videre med opfyldelsen
af de politiske Københavnskriterier.

Men vi skal lægge større pres på, navnlig med hensyn til styrkelsen af retsstatsprincippet
– herunder reformer af retsvæsenet – og det er også vigtigt at fortsætte den igangværende
indsats i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet. Det er også ønskværdigt at
skabe fremskridt med reformen af den offentlige administration og reformen af valgsystemet
samt sikre Parlamentet en stærkere rolle.

Der skal lægges vægt på gennemførelse af ytringsfrihed og mediefrihed. Det ville også være
hensigtsmæssigt at samarbejde med civilsamfundet og forsøge at arbejde med diskrimination
samt den sociale og økonomiske integration af mindretalsgrupper i befolkningen, herunder
romaerne. Regionalt samarbejde og ordentlige naboforbindelser er utvivlsomt en af de
andre forudsætninger for en vellykket integration i EU.

Montenegro har ydet en betydelig indsats i forsøget på at opfylde kriterierne for en vellykket
integration i EU, og derfor er tiden inde til at overveje at tildele landet status som
kandidatland. Jeg mener, at dette vil kunne opnås.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke og
lykønske ordføreren, hr. Tannock, med den fremragende betænkning og den meget gode
forberedelse af det relevante beslutningsforslag.
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Montenegro har gjort gode fremskridt i integrationsprocessen. Landet spiller også en
konstruktiv rolle med hensyn til at opretholde den regionale stabilitet. Det er på rette spor,
hvilket blev bekræftet sidste år af Kommissionen og Rådet, der gav Montenegro status af
kandidatland. Jeg håber, at det vil sikre, at de resterende kriterier for indledning af
tiltrædelsesforhandlinger opfyldes snart, så disse forhandlinger kan komme i gang.

Indtil det sker skal Montenegros regering fokusere på fremskridt på centrale områder,
hvilket man har angivet helt klart. Jeg vil gerne sammenfatte dem på følgende måde:
retsstatsprincippet, kampen mod korruption og organiseret kriminalitet, valglovgivningen,
styrkelse af parlamentets tilsynsrolle over for regeringen og en øget inddragelse af
civilsamfundet i samspillet med regeringen, reformen af retsvæsenet med en fortsat styrkelse
af retsvæsenets og anklagemyndighedens uafhængighed samt bekæmpelse af korruption,
der undergraver de statslige institutioner, den økonomiske og sociale udvikling og den
offentlige administrations funktion.

Endelig glæder det mig at se, at Montenegro stadig kommer videre med
integrationsprocessen. Derfor håber jeg, at Rådet vil beslutte at indlede forhandlinger med
landet virkelig snart.

Zoran Thaler (S&D).    – (SL) Fru formand, fru Győri, kommissær Füle! Jeg vil gerne
lykønske ordføreren, Charles Tannock, med det resultat, som beslutningen om Montenegro
udgør, og som vi skal stemme om i morgen. Montenegro er et vigtigt håb for EU's
udvidelsesproces på tværs af Vestbalkan. Montenegro er en stat og et samfund uden
objektive problemer, der kan forhindre det i at gøre det, der er nødvendigt for at opnå
medlemskab af EU. Men landets naboer, Bosnien og Hercegovina og Makedonien, har ikke
været så heldige.

Kommissionens syv nøgleprioriteringer er klare, og jeg vil foreslå, at
premierminister Igor Lukšić' regering behandler dem beslutsomt og på den måde indleder
forhandlinger om Montenegros fulde medlemskab. I den forbindelse bør regeringen
inddrage Montenegros civilsamfund, frit tænkende intellektuelle og ikkestatslige
organisationer. Kritikerne er Montenegros fjender, de uafhængige medier er ikke fjender,
men et værdifuldt aktiv for Montenegro. Naturligvis er bekæmpelse af korruption og
organiseret kriminalitet stadig af central betydning. Som det hedder i en montenegrinsk
folkesang: "Montenegro er måske småt, men det er ærligt og retfærdigt".

Elena Băsescu (PPE).    – (RO) Fru formand! Stabiliteten i Vestbalkan-regionen vil blive
styrket yderligere med Kommissionens indstilling af Montenegro som kandidatland.
Samtidig vil jeg gerne nævne, hvor vigtigt det er at overholde Københavnskriterierne nøje,
og dette er nøglen til fremskridt med integrationen i EU. Selv om der er sket store fremskridt,
skal de montenegrinske myndigheder stadig gennemføre reformer inden for centrale
sektorer. Jeg er f.eks. nødt til at nævne beretningen fra Kommissionen om den udbredte
korruption og illegale skattetransaktioner. Med dette in mente er den vigtigste foranstaltning
at skabe en specialiseret struktur for bekæmpelse af disse problemer.

På den anden side har mindretalsrettigheder, og her tænker jeg især på romaerne, stadig
ikke det nødvendige retsgrundlag. Henvisningen til mindretals status i forfatningen vil
sammen med deres rettigheder være et positivt tegn for den europæiske integration. Jeg
glæder mig over, at Montenegro fremstilles som en stat, der lægger vægt på miljøbevægelsen.
Et af EU's hovedmål er miljøbeskyttelse. I den forbindelse vil jeg gerne henlede
opmærksomheden på de negative virkninger af en overdreven og dårligt forvaltet turisme.
En af konsekvenserne kunne være at udvide de fremtidige tiltrædelsesforhandlinger.
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Endelig vil jeg gerne nævne, at Montenegros udsigt til EU-medlemskab hjælper Europa
med at acceptere sin fortid i Balkan som helhed.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).    – (HU) Fru formand, fru Győri, hr. kommissær! Det
glæder mig, at det ungarske formandskab anser udvidelsen i Vestbalkan som en af sine
prioriterede opgaver, og jeg har tillid til, at dette vil yde et betydeligt bidrag til, at Montenegro
kan gå fra en status som kandidatland til endelig at kunne indlede tiltrædelsesforhandlinger.
Mine kolleger har allerede nævnt, hvor vigtig kampen mod korruption er i forbindelse med
tiltrædelsen for et land i Vestbalkan, men der er også andre nøgleområder. Et af disse er
kvaliteten af landets naboskabsforbindelser. I den forbindelse har Montenegro gjort det
meget godt ved at indgå aftaler med Kroatien og Serbien.

Det andet er mindretalsspørgsmål. Montenegro har en eksemplarisk mindretalslov, som
i mange henseender er baseret på erfaringerne med forvaltning af lokale mindretal i mit
hjemland, Ungarn. Men jeg bemærker med beklagelse, at valgloven faldt til jorden,
simpelthen fordi spørgsmålet om mindretallenes repræsentation fortsat var uløst. Jeg
håber, at vores montenegrinske venner også vil løse dette problem.

Jan Kozłowski (PPE).    – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne indlede med at lykønske
Montenegro med at have opnået status af kandidatland til tiltrædelse af EU i december 2010.
Den politiske dialog mellem dette land og EU-institutionerne befinder sig i en meget
fremskreden fase, selv om de ikke har varet særlig længe. Man kan se beviser på Montenegros
store engagement og stærke politiske vilje til at gennemføre forandringer i den måde,
hvorpå landet har gennemført reformer under f.eks. Bologna-processen eller i
forbedringerne af arbejdsmarkedets funktion.

Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om Montenegros ansøgning, tyder høje
arbejdsløshedsprocenter på en diskrepans mellem de færdigheder, der er til rådighed, og
dem, der er nødvendige, hvilket afslører svaghederne i uddannelsessystemet. Montenegro
bør derfor på alle måder bestræbe sig på at sikre, at alle samfundsgrupper, herunder dem,
der er udsat for social udstødelse, har mulighed for at få almen og faglig uddannelse af høj
kvalitet for at udstyre arbejdstagerne med færdigheder, der øger deres chancer for
beskæftigelse.

Janusz Władysław Zemke (S&D).    – (PL) Fru formand! Denne forhandling har vist, at
Montenegro er stadig mere parat til at indtræde i EU's strukturer. Det siger sig selv, at dette
er vigtigt for Montenegro selv, men jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på,
at der også findes andre dimensioner af denne proces. Den første er en europæisk dimension,
der viser, at principperne og værdierne, der styrer EU's handlinger, stadig er attraktive for
resten af Europa. Den anden dimension vedrører Balkan, fordi denne proces viser de øvrige
Balkan-stater, hvilken vej de kan og bør følge. Det er en vanskelig vej, men den er ikke
umulig.

Jeg har et meget hurtigt spørgsmål: Kan kommissær Füle give os en tidsplan for Montenegros
fremtidige tiltrædelse til EU? Mange tak.

László Tőkés (PPE).   – (EN) Fru formand! Som borger fra Rumænien med en stærk tro
på fordelene ved et fremgangsrigt, multietnisk samfund baseret på fredelig sameksistens
og forsoning mellem nationer, glæder jeg mig over Montenegros bestræbelser på at
overholde Københavnskriterierne for stabiliteten i de institutioner, der garanterer demokrati,
og til at opfylde europæiske og internationale standarder.

235Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



Montenegro er et parlamentarisk demokrati baseret på en forfatning og en
lovgivningsmæssig ramme for retsstatsprincippet, menneskerettigheder samt respekt for
og beskyttelse af mindretal.

Men der er alvorlige huller i gennemførelsen af lovgivningen. Korruption er fortsat udbredt,
organiseret kriminalitet udgør stadig et alvorligt problem, og der er bekymring over
retsvæsenets effektivitet.

Jeg tilskynder Montenegro til at fortsætte sit konstruktive engagement i det regionale
samarbejde og til at styrke de bilaterale forbindelser med nabolandene.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Fru formand! Kommissær Füles besøg i sidste uge
er tegn på, at den montenegrinske regerings engagement i den europæiske integration er
ægte og den bedste vej for et land, der bevæger sig i retning af EU.

De sociale og politiske forandringer, der har fundet sted i Montenegro i de senere år, er et
positivt tegn ikke bare for EU, men også for landets naboer. Den montenegrinske regering
har også fået ros fra FN for det brede spektrum af problemer, det er lykkedes landet at løse.
Ifølge rapporten fra FN's udviklingsprogram er Montenegro i stand til at opfylde
årtusindudviklingsmålene, herunder afskaffelse af fattigdom, almen primær uddannelse
og nedbringelse af børnedødeligheden inden 2015.

Den montenegrinske premierminister, Igor Lukšič, erklærede under sit besøg i Bruxelles
for nylig, at Montenegros prioriteringer er medlemskab af EU og NATO. Derfor betragter
jeg personligt Montenegros bestræbelser som værende kolossalt vigtige, og jeg støtter fuldt
ud den assistance og bistand, som EU yder til landet, og jeg mener, at landet snart vil slutte
sig til EU.

Raffaele Baldassarre (PPE).    – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Selv om der hidtil er opnået fremragende resultater på vejen mod europæisk integration,
er der fortsat nogle mangler på grundlæggende områder for udviklingen af et demokratisk
system og den fulde bekræftelse af retsstatsprincippet.

På trods af de fremskridt, man har gjort med ændringer af straffelovgivningen og andre
primære love, er der stadig nogle aspekter, der er langt bagud i forhold til planen. Jeg
henviser især til det tvingende behov for at sikre ansvaret for og effektiviteten i retsvæsenet
og ligeledes for at skabe gennemsigtighed for ikke at nævne den offentlige
anklagemyndighed og dens uafhængighed af politisk indblanding.

Med henblik på dette er der behov for betydelige forandringer af systemet for udnævnelse
af dommere og offentlige anklagere, idet man afskaffer den nuværende praksis, hvor disse
kun udpeges inden for parlamentet og regeringen.

Endelig bør man forbedre adgangen til retsvæsenet og gratis juridisk bistand.

Corina Creţu (S&D).    – (RO) Fru formand! At Montenegro opnår status som kandidatland
er en succes for EU's åben-dør-politik, som har haft gavnlige virkninger ikke bare i
Østeuropa, men også i Vestbalkan, som vi ser i dette tilfælde. Montenegro befinder sig ved
starten på en rejse, som hverken bliver let eller enkel, men landet har udsigt til tiltrædelse
og en køreplan, og det kan nyde godt af erfaringerne hos de lande i regionen, der har
afsluttet vejen mod tiltrædelse for ikke så længe siden. Det er vigtigt, at den næste
landerapport er positiv og giver mulighed for at indlede tiltrædelsesforhandlinger.
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Jeg mener, at det er lykkedes EU at yde et vigtigt bidrag til forsoningsprocessen i det tidligere
Jugoslavien. Når alle de stater, der blev dannet efter opløsningen af den jugoslaviske
føderation, er kommet med i EU, vil det også lukke de sidste sår fra en voldelig fortid, som
stadig er et anliggende for hele det europæiske samfund. Jeg ønsker den montenegrinske
nation al mulig succes i bestræbelserne på at modernisere landet for at opfylde
tiltrædelsesbetingelserne.

Andreas Mölzer (NI).    – (DE) Fru formand! Man forventede, at visumliberaliseringen for
Serbien, Montenegro og Makedonien ville tilskynde turister og forretningsfolk til at gøre
større brug af denne mulighed. I stedet har vi oplevet et stigende antal økonomiske
indvandrere. I den forbindelse er det uden tvivl vigtigt med informationskampagner i disse
lande, så vi kan gøre det klart, at et besøgsvisum ikke er lig med asyl eller et job i EU. Det,
at EU måtte lægge pres på for at få lukket de såkaldte rejsebureauer, der specialiserede sig
i indvandring til EU, er bevis på den manglende bevidsthed om problemet. Vi må vente og
se, hvor effektivt det planlagte varslingssystem for massebevægelser i forbindelse med
romaproblemet bliver.

Mange synes at mene, at deres fremtid ikke ligger i deres hjemlande på Balkan som f.eks.
Montenegro, men ønsker at benytte sig af deres nyvundne frihed til at rejse illegalt ind i
EU. Men de har ikke ret til at få adgang til Europas socialsikringssystemer.

Det er vigtigt for Montenegro at gøre en større indsats for at indføre EU-standarder på
områder som f.eks. retsvæsen, bekæmpelse af korruption og beskyttelse af mindretal for
at etablere et europæisk perspektiv.

Štefan Füle,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand, mine damer og herrer! Vores
diskussion har vist sig at være produktiv med hensyn til på ny at bekræfte de næste skridt,
som Montenegro skal tage for at gøre yderligere fremskridt på sin vej mod EU. Som man
erkender i det beslutningsforslag, vi diskuterer i dag og i Kommissionens udtalelse fra
november, har Montenegro opnået meget, men landet skal levere betydeligt mere.

Landet er nu gået ind i en afgørende fase. Der er behov for konkrete resultater, for at
Montenegro kan komme videre til næste fase af den europæiske integration. Den dynamik,
som blev skabt med landets kandidatstatus, må ikke gå tabt. Man bør beslutsomt fortsætte
reformerne. Målet er velkendt: Det er op til Montenegro at opfylde de krævede prioriteringer,
og når landet er parat, skal det så gå ind i forhandlingsprocessen. Tempoet i Montenegros
fremskridt i retning af EU-medlemskab afhænger af landets egne resultater, og det bør
forklare min tøven over for at forudsige en tidsplan for udvidelsen, hvilket mange af Dem
har opfordret mig til, men jeg er sikker på, at Montenegro med vores støtte, men især
gennem befolkningens beslutsomhed kan gøre reelle fremskridt i retning af EU.

Enikő Győri,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! Først og fremmest vil jeg gerne takke Dem for denne utroligt frugtbare diskussion.
Det er opmuntrende at se, at Europa-Parlamentet fortsat af hele sit hjerte støtter
Montenegros bestræbelser i retning af EU-medlemskab. Jeg vil gerne igen forsikre dem om,
at de bekymringer og opgaver, som De nævnte under denne forhandling, er på dagsordenen
for den igangværende dialog mellem EU-institutionerne om de europæiske perspektiver
for Montenegro, og vi gør alt for at behandle dem korrekt.

Der er blevet nævnt mange ting og stillet mange spørgsmål om, hvad der sker i tidsrummet
mellem tildeling af kandidatstatus og indledningen af tiltrædelsesforhandlinger, altså
hvorfor vi ikke indleder forhandlingerne med det samme. Måske er De også klar over, og
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både kommissæren og jeg nævnte det, at nu, hvor Montenegro har opnået status som
kandidatland, har Kommissionen opstillet de betingelser, som landet skal opfylde. Der er
tale om syv betingelser, herunder retsstatsprincippet, indsatsen over for organiseret
kriminalitet, kampen mod korruption, osv., og Kommissionen vil vurdere landets fremskridt
på disse områder, og dette vil så blive forelagt Rådet til efteråret, hvorefter vi så vil kunne
afgøre, hvorvidt vi er nået så vidt, at vi kan indlede forhandlinger.

Endnu en gang tak for denne forhandling, og jeg mener, at dette beviser, at
Europa-Parlamentet er parat til at sende et positivt signal til Vestbalkan-regionen. Et signal,
der beviser, at udvidelsesprocessen er i gang, at den stadig eksisterer, og at den skal være
troværdig. Dette betyder, at de fremskridt, der sker med de enkelte lande i regionen, er
baseret på en individuel metode og afhænger af resultaterne. For Montenegros
vedkommende drejer det sig om de ting, der er blevet nævnt her, for Serbiens vedkommende
drejer det sig om svarene på spørgeskemaet, som Kommissionen nu skal til at gennemgå,
og for Kroatiens vedkommende betyder det, at landet skal gøre sit hjemmearbejde og på
alle mulige måder gøre sig klar til at sikre, at forhandlingerne kan afsluttes i løbet af det
ungarske formandskab. På den måde er processen stadig troværdig, og vi skal sørge for, at
vores umiddelbare naboer, de virkeligt europæiske lande, fortsat er på rette spor, og at de
i sidste ende vil kunne komme med i EU, når de er parate til det.

Formanden.   – Jeg har modtaget et beslutningsforslag (2)  jf. forretningsordenens artikel
110, stk. 2.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 9. marts 2011.

16. EU's strategi for integration af romaer (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af fru Járóka for Udvalget om
Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender om EU's strategi for integration af
romaer (2010/2276(INI)) (A7-0043/2011).

Lívia Járóka,    ordfører. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke alle mine kolleger i
Europa-Parlamentet og også alle de civile organisationer for deres støtte og værdifulde
bidrag under udarbejdelsen af denne vigtige betænkning.

Jeg vil gerne fremsætte en personlig kommentar, for dette er tiden og stedet, hvor jeg skal
takke mine kolleger på kontoret, min politiske rådgiver i LIBE-Udvalget, som har stået bag
denne strategi i årevis, og min kabinetschef i de seneste par år, der har kæmpet sammen
med mig.

Jeg vil også gerne udtrykke min taknemmelighed over for min familie, som har givet mig
lov til at gå i spidsen for denne kamp, som til sidst har ført til et resultat. Vi har en aftale,
der spænder over seks politiske grupper, 27 medlemsstater og fem meget vigtige udvalg i
Parlamentet. Dermed mener jeg, at vi kan sende et budskab til Kommissionen, Rådet og
medlemsstaterne, som man må tage alvorligt, og vi har dermed taget et stort skridt i retning
af en indsats på EU-niveau for at afhjælpe fattigdommen og den sociale udstødelse af det
største etniske mindretal på vores kontinent.

(2) Se protokollen.
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En betydelig andel af de europæiske romaer lever under vilkår, der ligger under standarden
– de er næsten fuldstændig koblet fra økonomien, hvilket betyder, at de holdes uden for
grundlæggende menneskerettigheder – at fremme af integration i samfundet ikke kan ses
inden for rammerne af en generel politisk ratificering, men skal anskues som broslagning
over en af de mest enorme kløfter i overholdelsen af forfatningsmæssige rettigheder og
menneskerettigheder i Europa.

Bestræbelserne på at afhjælpe fattigdom og social udstødelse af europæiske romaer på
EU-niveau skal derfor især være fokuseret på gennemførelse og fremme af de grundlæggende
rettigheder til beskæftigelse, bolig, sundhedspleje og uddannelse.

Jeg vil gerne kort skitsere de vigtigste principper og henstillinger i min betænkning.
Strategien skal frem for alt være en intern EU-strategi, så det samlede overblik over
prioriterede områder og mål skal derfor udarbejdes inden for Fællesskabets strukturer, og
det må på ingen måde splitte EU og skabe splid blandt medlemsstaterne. Det vil tværtimod
være unødvendigt og det rene spild at etablere et organ, der skal koordinere og overvåge
strategien.

Rollen med tilsyn, koordinering og overvågning skal derfor udføres af Kommissionen, og
i den henseende vil det være umagen værd at overveje at bevare roma-taskforcen som et
permanent organ.

Kommissionen bør aflægge en årlig beretning om fremskridtene med strategien, evaluere
resultaterne og fremsætte forslag til ændringer til Rådet. I den forbindelse kunne der udvikles
en resultattavle for den europæiske strategi for romaer, en mekanisme i lighed med
resultattavlen for det indre marked.

Det ville have betydelige praktiske fordele at udnævne et administrativt organ eller en
statsansat til at være det nationale kontaktpunkt for gennemførelsen af strategiens
målsætninger, idet kontaktpunktet endvidere kunne fungere som rådgiver og en kilde til
refleksion for Kommissionen, der overvåger strategien.

Strategien skal også tage hensyn til geografisk udstødelse, eftersom den geografiske fordeling
af de sociale ulemper ikke er den samme rundt om i medlemsstaterne, idet fattigdom og
social udstødelse er koncentreret i underudviklede mikroregioner, som i mange af de nye
medlemsstater hovedsagelig bebos af romasamfund.

Fælles, sammenlignelige og pålidelige indikatorer er afgørende for, at der kan foretages en
realistisk analyse af fremskridtene, og for at leve op til kravet om effektiv overvågning. Jeg
henstiller derfor til, at Laeken-indikatorerne og deres supplerende komponenter anvendes
til måling af social og territorial udstødelse samt til evaluering af fremskridtene.

Et krisekort over hele Europa er en nødvendig foranstaltning med henblik på at identificere
mikroregionerne ud fra deres distinktive træk.

En del af samhørighedsbudgettet bør i den næste flerårige finansielle ramme som en
resultatreserve for strategien. Denne kan bruges til at levere vigtige ressourcer og udforme
incitamenter for gennemførelsen ved at afsætte midler på et konkurrencebaseret grundlag,
der defineres at kriteriet for, hvordan det foreslåede projekt eller den foreslåede intervention
understøtter og gennemfører strategiens mål.

På denne måde kan vi på en ene side afvige fra den almindelige praksis, hvor store
bidragydere maksimerer deres udbytte fra ubrugte midler, og på den anden side kan det
skabes sammenhæng mellem tildelingen af finansiering og reproduktion af resultater.

239Europa-Parlamentets forhandlingerDA08-03-2011



Det er disse principper og prioriteringer, som den europæiske romastrategi efter min
mening skal støtte, og jeg ser frem til at høre Deres bemærkninger til betænkningen.

(Bifald)

Zoltán Balog,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, kommissærer, mine damer og
herrer! Det ungarske formandskab tillægger spørgsmålet om integration af romaer stor
betydning og er taknemmelig for Europa-Parlamentets aktive støtte i denne sag.

Vi må ikke glemme, hvad der står på spil her. Vi taler om levevilkårene for millioner af
vores europæiske medborgere, som har ret til de samme muligheder som alle andre, og
vores Fællesskab har ikke råd til at se stort på det potentiale, der ligger i dem. Derfor vil jeg
gerne lykønske Dem med det fremragende beslutningsforslag, som De snart vil vedtage,
og som jeg støtter på det kraftigste. Vi deler Deres ambition om at sikre, at løfterne følges
op af konkrete handlinger.

Den 8. april fejrer man den internationale romadag verden over. På denne dato vil det
ungarske formandskab afholde det femte møde inden for den integrerede europæiske
platform for romaers integration i Budapest, som jeg er sikker på, at mange af Dem også
vil deltage i. Som et centralt træk ved denne begivenhed vil Kommissionen fremlægge sin
strategiske meddelelse om dette emne, og vi beder fru Járóka om at fremlægge
hovedpunkterne i beslutningen der.

Derefter vil det ungarske formandskab udarbejde forslag til Rådets konklusioner, som vi
håber, at Rådet (beskæftigelse, arbejdsmarkeds- og socialpolitik, sundhed og
forbrugeranliggender) vil vedtage på sit møde den 19. maj. Disse konklusioner vil
udelukkende dreje sig om spørgsmålet om integration af romaer, og vi vil bestræbe os på
at styrke samarbejdet mellem EU og medlemsstaterne om økonomisk og social integration
af romaerne.

Desuden planlægger vi at tilrettelægge samtaler om Kommissionens tanker også i andre
rådssammensætninger, og i slutningen af maj vil Rådet (almindelige anliggender) afholde
en politisk forhandling som forberedelse til Det Europæiske Råds møde i juni.

Hvis vi skal kunne gøre fremskridt, skal vi tilsidesætte alle stereotyper, generaliseringer og
fordomme. Vi skal være klar over, at romaernes levevilkår er langt fra ensartede overalt.
Desuden skal vi huske på de historiske årsager til deres udstødelse af samfundet. Fordelene
ved de politiske forandringer og overgangen til en markedsøkonomi, der fandt sted i
Central- og Østeuropa, kommer ikke alle borgere til gavn i samme udstrækning. Et stort
antal romaer er drevet ud imod samfundets udkant i netop denne periode i de seneste 20 år.

I dag er det særligt vigtigt, at vi kraftigt fordømmer racistisk motiverede angreb, uanset
hvem gerningsmanden er. I en vanskelig økonomisk situation bliver de sårbare endnu
mere sårbare og søger ofte årsagerne til deres elendighed hos hinanden. Men vi har fælles
værdier og midlerne til at forsvare dem, idet det nu er mere end 10 år siden, at Rådet vedtog
sine direktiver med forbud om racediskrimination.

Jeg glæder mig især over, at man har lagt særlig vægt på afskaffelse af segregation.
Segregation skaber en ond cirkel og forkastninger i samfundet. Det glæder mig også meget,
at beslutningen også omfatter ligestilling. Jeg vil gerne erindre Dem om en tidligere
beslutning, som Parlamentet vedtog i 2006, som drejer sig om romakvinders situation.
Alle kvinder skal have lov til at udnytte deres evner bedst muligt. Vi har også brug for flere
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romakvinder i beslutningstagende positioner. Ordføreren for dette emne, fru Lívia Járóka,
kan inspirere os alle i denne henseende – navnlig kvinderne, men også mændene.

Jeg vil gerne endnu en gang takke fru Járóka og Dem alle for at deltage i denne vitale proces,
og jeg vil gerne igen minde Dem om, at det ungarske formandskab er fast besluttet på at
opnå betydelige resultater på dette område. Jeg vil gerne bede Dem alle bistå med dette
arbejde.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Som De ved, er EU
baseret på rettigheder og værdier, og de omfatter beskyttelse af mindretal, princippet om
fri bevægelighed og forbud mod diskrimination – alle disse gælder fuldt ud for romaer.

Den sociale og økonomiske integration af romaer er efter min mening en moralsk pligt,
men er, som det helt rigtigt siges i Parlamentets betænkning, også af økonomisk interesse
for vores europæiske samfund. Det er en prioritering for EU, og det stiller krav om
engagement og en fælles indsats fra nationale og lokale myndigheder, civilsamfundet og
EU-institutionerne.

Jeg vil gerne lykønske fru Lívia Járóka med det fantastiske arbejde, hun har udført. Hun
har gjort det ved at prøve at inddrage hele Parlamentet og nå frem til et forslag, der
repræsenterer et meningsfuldt bidrag fra parlamentarikere fra alle politiske partier, og jeg
mener, at det er en virkelig succes. Dette vil hjælpe os, fru Járóka, med at fastholde
integration af romaer højt oppe på den politiske dagsorden. Det vil hjælpe os med at tage
de nødvendige skridt for at forbedre situationen for romabefolkningen og deres sociale og
økonomiske integration i samfundet.

Jeg vil gerne føre Dem ajour med situationen. De husker måske, at Kommissionen den
7. april 2010 vedtog en meddelelse om den sociale og økonomiske integration af romaer
i Europa, som var det første politiske dokument specifikt om romaer nogensinde.

Meddelelsen indeholdt en konkret liste over foranstaltninger, der kan hjælpe
medlemsstaterne med at gøre deres politikker for integration af romaer mere effektive og
definere de største udfordringer, vi står over for: diskrimination, fattigdom, dårlige
uddannelsesresultater, hindringer på arbejdsmarkedet, boliger, segregation osv. Derefter
kom vurderingen fra Kommissionens interne roma-taskforce, der blev oprettet den 7.
september 2010, og som klart viste, at der ikke er nogen tegn på, at der findes stærke og
formålstjenlige foranstaltninger i medlemsstaterne til at løse de sociale og økonomiske
problemer for en stor del af EU's romabefolkning.

Denne situation er hverken acceptabel eller holdbar, og derfor arbejder Kommissionen på
en EU-ramme for national integration af romastrategier, som den vil fremlægge i starten
af april. Parlamentet har opfordret til en EU-strategi, og Kommissionen reagerer på denne
opfordring. Jeg tror, at vi alle er enige om, at vi har behov for en effektiv politisk planlægning
og gennemførelse, at vi har behov for en strategisk fremgangsmåde. Jeg mener også, at vi
er enige om, at det primære ansvar for romabefolkningerne ligger hos medlemsstaterne,
hvor disse romabefolkninger bevæger sig, og derfor udarbejder Kommissionen denne
EU-ramme kombineret med nationale strategier for integration af romaer, for vi har brug
for begge: Vi skal vide, hvor vi sammen er på vej hen, og vi skal vide, hvor de enkelte
medlemsstater er på vej hen gennem indførelse af specifikke politikker for romaernes
problemer i de pågældende medlemsstater.

EU-rammerne, der bliver fremlagt til april, vil være baseret på Deres beslutning, fru Járóka,
på arbejdet i Kommissionens roma-taskforce og naturligvis på den lange række af bidrag
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fra medlemsstaterne og fra civilsamfundet. Der er behov for konkrete foranstaltninger og
for klare forpligtelser, for at udnytte rækken af juridiske og økonomiske instrumenter
bedre til at opnå et gennembrud. Jeg skal ikke tale alt for længe om dette, for det er min
kollega, hr. Andor, der er ansvarlig for denne sag, men Europa 2020-strategien fører til
nye veje for konsekvente økonomiske og sociale foranstaltninger for de marginaliserede,
og vi ved, at fattigdom er et meget stort problem for Europas største mindretal. Her er der
behov for beslutsomme foranstaltninger både på nationalt plan og EU-niveau.

Kommissionen betragter det også som meget vigtigt at tage ved lære af fortiden og sikre,
at indsatsen fra alle interessenter på alle niveauer fra EU og ned til det lokale niveau, er
meget velkoordineret. For at kunne udføre dette koordineringsarbejde har vi brug for den
europæiske platform for integration af romaer, idet den er en enestående mekanisme til
inddragelse af interessenterne. Efter min mening vil det være vigtigt at styrke denne
platforms rolle fremover.

Jeg har også med stor interesse lyttet til Parlamentets forslag om at oprette et nationalt
kontaktpunkt, og det vil vi kigge på, når vi skal forberede EU-rammerne. Jeg vil også gerne
forsikre Dem om, at Kommissionen ved udformningen af disse rammer vil være særligt
opmærksom på behovet for at overvåge udviklingen og følge med i processen og de
konkrete fremskridt, og her vil jeg appellere til Parlamentet. Dette må ikke ende med en
meget fin betænkning fra Parlamentet og derefter en interessant ramme fra EU, men det
skal være et løbende arbejde, som vi holder øje med og overvåger løbende, så vi kan se,
hvor vi skal hen i fremtiden, og i den forbindelse vil vi fortsat have et tæt samarbejde med
medlemsstaterne og med Parlamentet samt med alle interessenterne.

(Bifald)

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil også gerne takke
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender for dets fremragende
arbejde med EU-strategien om integration af romaer og lykønske ordføreren,
fru Lívia Járóka, med en imponerende opbakning, som denne betænkning har fået fra
Parlamentet.

Betænkningen er både nyttig og opmuntrende. Den er nyttig, fordi den bidrager til den
igangværende debat om, hvordan romabefolkningen kan integreres yderligere i økonomien
og samfundet. Den er opmuntrende, fordi den viser, at Kommissionen og Parlamentet har
bevæget sig i samme retning, og at vores syn på den fortsatte udvikling er stort set
sammenfaldende.

For det første er Kommissionen enig i, at romaspørgsmålet er en af de vigtigste strategiske
udfordringer, som Europa står over for, og samtidig er det en af de mest lovende muligheder
for kontinentet. Når vi taler om muligheder, mener vi også økonomiske muligheder. Der
er virkelig tale om en social og økonomisk nødvendighed her kombineret med et moralsk
krav.

For det andet argumenterer man i Parlamentets betænkning overbevisende for behovet
for at anlægge en holistisk tilgang til løsningen af romaernes socioøkonomiske situation.
Man foreslår, at der skal fokuseres på en række prioriterede områder som f.eks. uddannelse,
beskæftigelse, boliger og sundhedspleje. Disse områder er af kritisk betydning for den
vellykkede integration af romabefolkningen.

For det tredje glæder det mig, at man i betænkningen fokuserer på betydningen af at udnytte
EU-midlerne mest hensigtsmæssigt. Det er væsentlig at underbygge politikkerne med
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tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Selv om vi har gjort fremskridt på dette område,
skal der gøres mere endnu.

For det fjerde er jeg enig med Parlamentet om, at vi skal indføre en stærk mekanisme til
overvågning af nationale strategier for integration af romaer.

Endelig har jeg bemærket, at man i betænkningen anbefaler, at man fokuserer på den
geografiske dimension af fattigdom og i særdeleshed på underudviklede mikroregioner.
Kommissionen vil kigge nøje på dette interessante forslag.

Det er klart, at en række medlemsstater ikke vil kunne gøre tilstrækkelige fremskridt i
retning af Europa 2020-målene, medmindre de tager konkrete skridt til at forbedre
integrationen af romaer. Derfor er det på høje tid med en beslutsom indsats på nationalt
plan og EU-niveau. Selv om medlemsstaterne har hovedansvaret for udformning og
gennemførelse af strategier for integration af romaer, kan EU også støtte dem. Vi skal sikre
os, at bestræbelserne på alle niveauer er en del af en sammenhængende og konsekvent
politisk ramme.

Jeg har tillid til, at EU-rammerne for nationale strategier for integration af romaer – som
Kommissionen som nævnt vil fremlægge til april – vil give EU-institutionerne og alle
interessenter mulighed for at forene deres kræfter og gøre en reel forskel i
romabefolkningens hverdag i Europa.

Kinga Göncz,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. –
(HU) Fru formand! Jeg vil gerne begynde med at fortælle en historie. I 2009 blev József B.
og hans kone idømt 10 måneders fængsel ved en ungarsk domstol for at have bragt
mindreårige i fare. Deres forbrydelse bestod i, at deres børn ikke gik i skole. Mens de gik i
skole, blev børnene regelmæssigt sendt hjem, fordi de mødte op i mudrede sko og dækket
af snavs. I den sigøjnerkoloni, hvor de bor, er der ingen brolagte veje, så hver dag skulle
børnene krydse en eng, og når de kom i skole, var deres fødder dækket af mudder. De var
udsat for ydmygelser, fordi de blev skældt ud og sendt hjem, så længe de kunne, og
efterhånden valgte de at undgå at gå i skole, og det blev deres forældre idømt fængsel for.

József B.'s og hans kones børn kom ikke i skole, fordi de ikke ønsker at lære noget. Det var
snarere deres situation, der ikke gav dem mulighed for at lære noget. Uden passende tøj
og sko, vand og elektricitet i hjemmet og uden skolesager havde de ingen chance for at
afslutte bare grundskolen. At hjælpe samfund, der er ugunstigt stillede i mange henseender,
med at komme på omgangshøjde er en kompliceret proces, som kun kan gennemføres
skridt for skridt i henhold til lokale behov og på langt sigt.

Europa kan hjælpe med til dette ved at opstille mål baseret på faktiske oplysninger, stille
de nødvendige værktøjer til rådighed, opfordre medlemsstaterne til at stå til regnskab for
gennemførelsen af de opstillede mål, samt ved at overvåge forandringer i romaernes
situation. Man udformer også mindre bureaukratiske, hurtigere og mere gennemsigtige
metoder end før, hvorved man støtter de enkelte samfund på langt sigt, indtil de selv kan
vare tage deres egne behov.

Det er ikke nok at bygge en skole til József B.'s børn. De skal også arbejde for livets ophold,
og forældrene skal være i stand til at brødføde deres børn, give dem tøj på kroppen og få
dem i skole. Der er behov for passende boligvilkår, hvor børn kan forberede sig på skolen,
og hvor de har lys og varme. Der er behov for farbare veje, som giver adgang til skole og
arbejdspladser. Og der er også behov for trøstende ord, der kan fjerne ydmygelserne.
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Den europæiske romastrategi vil ikke føre til umiddelbare ændringer, men vil give mulighed
for forandringer. Det virkelige spørgsmål er, om vi kan skabe regler og vilkår, som kan
hjælpe dem, der er ude af stand til at konkurrere om ressourcer, og som knap nok evner
at varetage deres egne interesser. Der skal være garanti for ikkediskrimination, og det gælder
ikke kun på arbejdsmarkedet, men i alle områder af samfundslivet. Segregation i byer og
skoler skal afskaffes, der skal skabes reelle muligheder, og romasamfundene skal inddrages
på europæisk plan samt på medlemsstatsniveau og lokalt niveau. Og frem for alt er der
behov for et politisk engagement fra alle, der kan bidrage til en forbedring af den aktuelle
situation på europæisk plan.

Det er ikke nok at skabe rammerne for medlemsstaternes romastrategier, men der er behov
for en egentlig europæisk romastrategi med ansvar på europæisk niveau, idet man naturligvis
ikke skal drage medlemsstaternes ansvar i tvivl. Jeg opfordrer Kommissionen og Rådet til
at indarbejde indholdet af Parlamentets beslutning fuldt ud i deres dokumenter og til at
aflægge regelmæssige statusrapporter til Parlamentet.

Andrey Kovatchev,    ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget. – (BG) Fru
formand! Jeg lykønsker fru Járóka med hendes enestående samarbejdsvilje. Integrationen
af de omkring 12 mio. romaer i EU kan ikke sikres, uden at der foreligger et ønske om det
hos både romaerne og flertallet i de pågældende medlemsstater.

Ansvaret for romabefolkningens integration ligger både hos medlemsstaterne og EU. De
europæiske ressourcer skal bruges til at forbedre den tekniske infrastruktur, bygge nye
boliger eller reparere eksisterende, sikre bedre uddannelse og forbedre adgangen til
arbejdsmarkedet.

Der findes ingen ensartet løsning, der kan anvendes på samme måde overalt. Der kan være
behov for forskellige metoder selv inden for de forskellige regioner i de enkelte
medlemsstater. Jeg mener, at modtagerne af europæiske midler bør inddrages i opførelsen
af deres egne hjem eller omgivelser, så de følger et engagement i den solidaritet, der er
blevet vist dem, og så bliver de naturligvis også bedre til at passe deres huse.

Det politiske establishment og erhvervslivet skal genopdage romaerne og sikre dem bedre
adgang til arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til EU's økonomiske udvikling og fremskridt.
Jeg håber virkelig, at denne betænkning bliver gennemført korrekt og vil bidrage til at
forbedre romaernes sociale og økonomiske integration på vores kontinent.

Hannu Takkula,    ordfører for udtalelsen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. – (FI) Fru formand!
Det er ret svært at få det hele sagt på bare et minut, men her kommer nogle tanker fra
Kultur- og Uddannelsesudvalget vedrørende romaspørgsmålet, og jeg vil sige, at fru Járóka
har gjort et fremragende stykke arbejde. Da jeg selv var ordfører for dette udvalg, var vi
meget enige om dette, og dengang var det et spørgsmål om menneskerettigheder.

Vi har 10-12 mio. romaer i EU, og de er fuldgyldige medlemmer af EU. De skal også have
deres fulde rettigheder: menneskerettigheder i ordets egentlige forstand. Det betyder også,
at de deltager i samfundets beslutningstagning og i den europæiske beslutningsproces.

Når vi kigger ud i fremtiden, ved vi, at uddannelse er nøglen. Uddannelse er også den rigtige
vej til at integrere romamindretallet i samfundet og tilskynde dem til at være aktive. Tingene
skal forbedredes hurtigt, f.eks. med hensyn til boliger og infrastruktur. Det er frem for alt
vigtigt at understrege behovet for at ændre holdningerne hos bl.a. os europæere. Segregation
og diskrimination skal afskaffes. Vi skal skabe konkrete muligheder og forstå, at de enkelte
romabørn og -unge er et enestående individ, en enestående EU-borger, præcis som vi andre.
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FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

Marian-Jean Marinescu,    for PPE-Gruppen. – (RO) Fru formand! I dag diskuterer vi en
europæisk strategi for romamindretal, som er et vigtigt skridt i retning af at integrere det
største mindretal i EU. EU skal se realiteterne med romaproblemet i øjnene. Det dikteres
af romaernes økonomiske situation i almindelighed, men navnlig af aspekter af deres egen
tradition: en nomadelivsstil og et lavt uddannelsesniveau og dermed også mangel på faglige
kvalifikationer. Uddannelse udgør en mulighed for at opnå en kvalifikation, et fag og et
job, hvilket er et absolut vigtigt skridt i retning af romaerne sociale integration.

Ansvaret for integration ligger ikke udelukkende hos myndighederne. Romasamfundet
skal forstå, at de skal gøre den nødvendige indsats, og at de virkelig skal ønske at blive
integreret i samfundet, uanset oprindelsesland eller bopæl. Strategiens prioriteringsområder
skal omfatte en styrkelse af uddannelsen i borgerskab, tilpasning af romabefolkningens
kultur og traditioner til det moderne samfund og fremme af faglig uddannelse og omskoling.
Jeg mener, at disse områder skal være de centrale mål ud over uddannelse.

Oprindelsesmedlemsstaterne skal yde det største bidrag til integrationsprocessen, men en
EU-metode har også en utroligt vigtig rolle at spille. Den fremtidige strategi fra
Kommissionens side skal indeholde forslag til rammeprogrammer, der er tilpasset nogle
romasamfunds nomadeliv, og de skal udvikles og gennemføres på samme måde i alle
medlemsstater.

Hannes Swoboda,    for S&D-Gruppen. – (DE) Fru formand! Min gruppe har besøgt adskillige
romasamfund i Europa og set de skrækkelige forhold der. Det er vanskeligt at forestille sig,
hvordan disse mennesker lever i nogle europæiske hovedstæder. Det er en ond cirkel, som
de har meget vanskeligt ved at slippe ud af.

Jeg er taknemmelig for, at begge kommissærer nævner spørgsmålet om fattigdom. Jeg
mener, at romaernes kamp frem for alt er en kamp imod fattigdom og ikke kun blandt
romaer. Vi skal sørge for, at vi ikke skaber nye skel, hvor fattige mennesker uden for
romasamfundene er kritiske over for, at romaerne pludselig modtager store summer eller
får stor opmærksomhed. Vi skal sørge for, at dette er en fælles kamp, som naturligvis også
sigter mod at bekæmpe alle former for diskrimination.

Indsatsen på lokalt niveau er også vigtig. Meget ofte gøres der meget af lokalsamfundene
eller regionerne, men desværre sker det ikke altid med støtte fra nationalregeringen. Vi
skal finde ud af, hvordan vi kan indføre europæisk finansiering på lokalt niveau. Derfor
har vi udarbejdet en alternativ beslutning, som jeg kommer ind på lige om lidt. Denne
beslutning er især blevet udarbejdet efter forslag fra hr. Enciu, som også vil forklare sin
holdning til emnet for at tydeliggøre problemet.

Jeg håber, at Kommissionen kan fremkomme med en god romastrategi. Som begge
kommissærer helt rigtigt har sagt, drejer det sig alt sammen om en proces til overvågning
af situationen og til at yde støtte. Med Deres ord er det et igangværende arbejde. Vi skal
finde ud af, hvad der virkelig skete med finansieringen, for alt for længe har vi ladet stå til,
mens der kun er sket meget lidt. Jeg vil ikke sige, at der intet er sket, men det er helt klart
alt for lidt, og midlerne er ikke blevet anvendt bedst muligt.
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Vi ønsker det ungarske formandskab al mulig succes. Vi vil give Dem vores fulde støtte i
dette spørgsmål, så vi kan udarbejde en ny strategi, og så De kan se, at dette er et af de
vellykkede resultater af Deres formandskab. De har vores støtte.

Endelig vi jeg gerne takke fru Járóka for hendes fremragende betænkning. Fordi vi ønsker
at støtte hendes betænkning, vil vi trække vores alternative beslutningsforslag tilbage. Vi
ønskede blot at fremhæve problemet vedrørende de lokale myndigheder og
lokalsamfundene. Men vi ønsker også at støtte fru Járókas betænkning som en tydelig
erklæring fra Europa-Parlamentet.

(Bifald)

Renate Weber,    for ALDE-Gruppen. – Fru formand! Vi er endelig nået til det tidspunkt,
hvor vi skal stemme om denne betænkning. Efter min mening er det ikke nødvendigvis
noget at fejre. Jeg foretrækker at se det som et tidspunkt, hvor vi skal være kloge og se på,
hvad vi har opnået hidtil, og hvad vi ønsker at opnå i fremtiden. Men fordi jeg er klar over
det kolossale arbejde, der er blevet lagt i denne betænkning, vil jeg gerne have lov til at
lykønske og takke ikke bare ordføreren og de øvrige involverede medlemmer, men også
medarbejderne i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og
vores politiske rådgivere.

Da vi første gang begyndte at diskutere dette spørgsmål, håbede vi alle, at EU rent faktisk
bevægede sig i retning af en EU-strategi om integration af romaer. I stedet får vi en ramme,
og så skal medlemsstaterne selv beslutte, om de vil udarbejde deres egne strategier eller ej.
Baseret på de tidligere erfaringer er jeg bange for – og her vil jeg tillade mig at være
pessimistisk – at dette kan være en proces, som i høj grad er styret af penge og finansiering.
Efter min mening "opdagede" folk i de udviklede lande ikke nødvendigvis romaerne, fordi
de blev opmærksomme på de dårlige vilkår, som romaerne levede under i deres
oprindelseslande, men fordi de følte sig generet af romaernes tilstedeværelse på gader og
stræder og i byernes udkant.

Dette drejer sig om mere end finansiering. Det drejer sig i høj grad om de grundlæggende
menneskerettigheder for denne befolkningsgruppe. Kommissæren talte om et igangværende
arbejde. Jeg håber, at vi ikke kun vil se arbejde, men også nogle reelle fremskridt.

Hélène Flautre,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Desværre kan vi hver dag i
pressen læse rapporter om diskriminerende eller racistiske handlinger imod romaer. Derfor
er denne meddelelse fra Kommissionen længe ventet af romaerne selv og naturligvis af alle
deres støtter og enhver, der lægger vægt på EU's grundlæggende værdier.

Kommissionen skal derfor udvikle en ramme, en europæisk strategi, for de nationale
handlingsplaner. Dens ansvar rækker langt ud over udviklingen af denne europæiske
ramme for de nationale handlingsplaner, for medlemsstaterne vil kun gøre fremskridt på
dette område, hvis Kommissionen giver dem et kraftigt incitament til at engagere sig i det.
Dette vil – som det forklares så udmærket i betænkningen– kræve en utroligt præcis
vurdering af de opnåede resultater med brug af benchmarkkriterier og indikatorer. Det
kræver også et engagement fra alle de involverede parter og romasamfundene i første
række. Jeg mener, at det er meget vigtigt at samarbejde med Europarådets program for
uddannelse af romaer som mæglere. Dette er en væsentlig forudsætning, hvis
integrationsprojekterne skal krones med held på regionalt niveau.

Dernæst skal Kommissionen også inddrages gennem sine egne projekter, som den selv
gennemfører, pilotprojekter – som det foreslås i denne betænkning – der f.eks. kan
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gennemføres i de mikroregioner, som vi har talt om, så eksemplariske og
bemærkelsesværdige projekter kan overbevise alle interesserede parter om, at de bør
engagere sig i denne integrationsproces.

Jeg mener derfor, at Kommissionen også bør kunne udnytte sin ret til at klage officielt, når
værdierne, den europæiske lovgivning og de nationale handlingsplaner ikke er, som de
skal være, under hensyntagen til lige adgang til alle rettigheder, ikkediskrimination og fri
bevægelighed.

Cornelia Ernst,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! For
at gå lige til sagens kerne drejer dette sig om at indføre en ensartet, obligatorisk EU-strategi
i stedet for de 27 individuelle og forskellige strategier i medlemsstaterne. Først når vi
gennemfører en ensartet strategi af denne art vil romaer og sinti, der lever i EU, blive
behandlet som ligeværdige EU-borgere.

Hvad er det, det drejer sig om? Det drejer sig om at garantere fri bevægelighed for alle. Det
drejer sig om at afskaffe de særlige skoler for romaer med det samme, og hvis jeg må
udtrykke det på denne måde, afskaffe apartheidsystemet for romaer i Europa. Det drejer
sig om lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og sociale tjenester. Vi gør ikke disse
mennesker en tjeneste. Vi tildeler dem deres lovlige rettigheder.

Vi i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre afviser på det
kraftigste tanken om en særlig politik for romaer og sinti. Vi har brug for en politik, der
anlægger en integrerende synsvinkel lige fra starten, og som kompenserer for de ulemper,
som romaer og sinti er udsat for, f.eks. med hensyn til adgang til arbejde, retten til at bosætte
sig eller anvendelse af EU-finansiering. Der er dog en enkelt ting, som jeg gerne vil tilføje.
Intet af dette vil have nogen virkning, medmindre vi løser et problem, der drejer sig om
bekæmpelse af racisme og stigmatiseringen af romaer og sinti over hele Europa. Vi skal
betragte dette som en af Europas centrale opgaver og indføre skrappe foranstaltninger for
at bekæmpe diskrimination. Vi må ikke tolerere, at man taler med to tunger i
medlemsstaterne og i EU som helhed. Vi skal taler med én stemme.

Mario Borghezio,    for EFD-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er
ikke enig i det, der står i betænkningen, når man siger, at Kommissionen bør diktere
romapolitikken over for medlemsstaterne. Denne fremgangsmåde er ikke i
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, hvis det er korrekt, at disse foranstaltninger
skal udformes og gennemføres på lokalt, regionalt og nationalt niveau, fordi dette så vil få
betydning for regionerne og deres indfødte befolkninger.

Jeg er tilhænger af integration, ikke diskrimination, men jeg venter stadig på at høre fra
kommissær Reding, hvornår romalejre bliver tilladt i hendes hjemland, Storhertugdømmet
Luxembourg, for så vidt jeg ved, er de ikke tilladt der. Denne betænkning synes at være en
smule ude af balance, fordi man så mange steder kræver støtte til romaer, hvad enten det
drejer sig om mænd, kvinder, børn, ældre osv. Ingen steder kræver man foranstaltninger
i form af strenge straffe til de romaer, der f.eks. udviser antisocial adfærd. Hvem er det, der
hindrer romabørn i at gå i skole, hvis det ikke er nogle af romaforældrene?

Jeg mener, at vi skal have modet til at sige dette ligeud og overvinde den politiske korrekthed.
Det er ikke velmenende miskmask, men seriøse foranstaltninger med kirurgisk præcision,
der vil give os mulighed for at slippe af med svindel, udnyttelse af børn og organsmugling.
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Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Fru formand! Det ord, der er på alles læber,
uanset hvad man diskuterer, er romaer. Jeg vil give hr. Sarkozy skylden for dette, fordi han
forsøgte af udvise dem.

Jeg tog det for givet, at de også ville optræde i forhandlingen om beskatning af finansielle
transaktioner. Hver gang en roma-hestehandler forsøger at kræve et par euro mere pr. ben,
vil der springe en skatteopkræver og synder iført bowlerhat frem og kræve et af det stakkels
dyrs ben som bidrag til hr. Barroso.

Da vi skulle diskutere EU's strategi for Atlanterhavet, forventede jeg, at man ville foreslå,
at en del af dette ocean skulle reserveres til den vandbaserede del af denne ædle stamme.
De kan sælge fiskekroge til forbipasserende skibe og love at beklæde skrogene med tjære,
som de lige havde til overs.

Jeg mener, at vi bør finde et medlem af romaerne, helst med handicap og modstridende
seksualitet. Så kan vi gøre denne person til formand for Kommissionen. Han ville starte
med at sælge dette sted, og ingen ville turde klage.

Edit Bauer (PPE).    – (HU) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske fru Járóka.
Mange års arbejde er nået til en vigtig milepæl i dag. Efter en lang kamp er det nu blevet
klart, at romaspørgsmålet er et europæisk spørgsmål, og dette gælder, selv om vi – som
min kollega, hr. Borghezio, påpegede – skal finde løsningerne på medlemsstatsniveau.
Men et fælles europæisk område kræver også en fælles strategi. Vi kan ikke angribe en
romastrategi udelukkende ud fra et kulturelt perspektiv. Dette er ikke kun et
mindretalsspørgsmål. Dermed kan det heller ikke løses udelukkende gennem social- og
arbejdsmarkedspolitik. Derfor er det vigtigt, at strategien skal indeholde omfattende og
målrettede foranstaltninger, og vi skal formulere fokuserede mål. Blandt hovedområderne
i strategien skal man fremhæve uddannelse og adgang til uddannelse. Dette skyldes, at
uddannelse er et grundlæggende aspekt af beskæftigelsesegnethed. I adskillige medlemsstater
er et stort antal romagrupper fanget i fattigdomsfælden, og der vil aldrig være tilstrækkelig
mange arbejdspladser til dem, for uden kvalifikationer er de i det store og hele umulige at
finde ansættelse til. Undervisning af romapiger fortjener særlig opmærksomhed, fordi det
lader til, at de oftere forlader skolen i utide, og ligeledes fordi pigerne i langt større
udstrækning udnyttes til arbejde i hjemmet.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Fru formand! Vi beskæftiger os med endnu
et særdeles følsomt tema, og efter min mening skal Europa-Parlamentet løse det,
Kommissionen skal løse det, og Rådet skal løse det, for integration af romaer er nu blevet
en umulighed i de enkelte EU-medlemsstater.

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har
beskæftiget sig med dette spørgsmål meget længe. Alene i de seneste otte måneder har
vores arbejdsgruppe besøgt næsten alle de medlemsstater, hvor romaernes situation ofte
er virkelig kompliceret. Vi så ikke kun bosættelser, hvor romaerne lever under utroligt
dårlige vilkår, men fik også set nogle gode eksempler. Det drejer sig om tilfælde, hvor de
lokale myndigheder har et meget fint samarbejde med de romaer, der lever i disse løsninger,
og vi så også gode eksempler, hvor lokale politikere har gjort en stor indsats for at løse
situationen til fordel for romaerne.

Vores problem er, at vi også møder udbredte fordomme i vores samfund – og her tænker
jeg på de medlemsstater, hvor problemerne med romaer måske er værre end i andre
medlemsstater. Der er tale om fordomme hos flertallet i befolkningen, og derfor mener
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jeg, at enhver handlingsplan, som De foreslår os, hr. kommissær, skal indeholde metoder
til at afhjælpe de kolossale fordomme hos flertallet i befolkningen, at forklare flertallet i
befolkningen, at hjælp til romaer og integration af romaer i samfundet ikke kun gavner
romaerne, men hele samfundet og dermed også flertallet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (EN) Fru formand! Jeg glæder mig i høj grad over
Járóka-betænkningen, fordi den giver mulighed for at nævne en række specifikke punkter.

Strategien for integration af romaer skal være styret af en metode, der udformes af romaer
til romaer, hvilket betyder beføjelser til romaer, integration i beslutningsprocessen,
ansættelse af romaer som medarbejdere og mæglere i centrale stillinger på lokalt og nationalt
plan og på EU-niveau. Ulovlig praksis, som fortsætter ustraffet i EU's medlemsstater, må
høre op: vold imod romaer, krænkelse af deres ret til fri bevægelighed, stigende aktiviteter
hos ekstremistiske politiske partier og politikere, systematisk segregation af romabørn i
skolerne, udbredt segregation af romaer i forbindelse med boliger, menneskesmugling,
nægtelse af adgang til sundhedspleje og sociale tjenester, tvangssterilisering af romakvinder.

Mange ting retfærdiggør denne betænkning, og mange flere retfærdiggør denne strategi,
så jeg glæder mig meget over betænkningen, strategien, og, som De siger, hr. kommissær,
skal vi fortsætte arbejdet.

Franz Obermayr (NI).    – (DE) Fru formand! Mens samfundet i EU som helhed ældes
hurtigt, vokser romabefolkningen hurtigt i størrelse. I Ungarn, hvor romaerne i øjeblikket
udgør omkring 6 % til 8 % af befolkningen, vil de udgøre mere end 50 % af den
erhvervsaktive befolkning i 2050. Naturligvis gør dette det så meget desto værre, at
tilværelsen for romaer i EU som altid er kendetegnet af arbejdsløshed, et uddannelsesniveau,
der ligger et godt stykke under gennemsnittet, organiseret kriminalitet og prostitution
samt tilbagetrækning til et parallelsamfund.

I denne betænkning tager man nogle få af problemerne op, men på en ensidig måde.
Integration er ikke en envejsproces. Romaerne skal yde et bidrag til alt dette. De skal sende
deres børn i skole og blive integreret på arbejdsmarkedet. Kvinder i romasamfund, som
har gammeldags strukturer, befinder sig ofte i en særligt dårlig situation.

Deres manglende uddannelse og deres udstødelse fra arbejdsmarkedet, som kun vil blive
værre, medmindre vi handler nu, vil betyde en yderligere forværring af de
integrationsproblemer, der skyldes demografiske ændringer.

Marco Scurria (PPE).    – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Det er med stor fornøjelse
og stolthed, at vi diskuterer denne strategi her i aften: fornøjelse, fordi fru Járóka har gjort
et fremragende stykke arbejde, som jeg vil takke hende for, og stolthed, fordi der er tale
om et initiativ, som vi i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) har
ønsket så stærkt.

Det er en fremragende betænkning, for naturligvis fordømmer man enhver form for
diskrimination eller racisme imod romaer, og vi kan lide den, fordi den fremmer ægte
integration ved at anlægge en prisværdig kulturel synsvinkel. Vi kan lide den, fordi den
ikke kun nævner rettigheder, men også fremhæver visse behov.

Vi har også behandlet det i den udtalelse, vi afgav fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. Jeg
tænker især på hele afsnittet om skolegang for romabørn, hvor vi påpeger, at skolegang
både er en ret og en pligt, som børnenes familier også skal involveres i.
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Jeg vil også gerne påpege, at den fremtidige strategi for romamindretallet, bør være fokuseret
på uddannelse som det centrale instrument til at fremme social integration. Ud over at
fremme romakulturen er det også vigtigt at anerkende, at romaer bør yde en indsats for at
lære om de skikke og den kultur, der gælder for de mennesker, de bor sammen med, med
henblik på at lette den reelle integration.

Måske er det eneste, der mangler i denne betænkning, en henvisning til direktiv 2004/38/EF
om fri bevægelighed for EU-borgere. I den forbindelse har vi længe ventet på, at
Kommissionen skulle komme med en fortolkning af, hvordan den skal omsættes i praksis,
og nu skal vi vide, hvad det er ret og rimeligt at forvente, at medlemsstaterne gør. Hvad
resten angår, vil jeg igen takke ordføreren for alt det, der er lykkedes for hende.

Ioan Enciu (S&D).    – (RO) Fru formand! Jeg sætter pris på det fine arbejde, som fru Járóka
har udført med denne betænkning, og jeg ønsker hende hjertelig tillykke med den. Men
jeg vil gerne påpege, at grunden til de fejlslagne politikker for integration af romaer ikke
har været mangel på strategier, offentliggjorte planer eller endda midler.

Der kan kun opnås en ordentlig integration ved at involvere romasamfundene, romaerne
selv, med andre ord de mennesker, der sammen med de lokale myndigheder evner og især
ønsker at gennemføre programmerne. Hvem er bedre klar over dette samfunds dybe
problemer, hvis ikke samfundet selv? For ikke at nævne de lokale myndigheder, der
håndterer de daglige problemer. Gennemførelsen af den fremtidige strategi skal være
baseret på struktureret dialog og samarbejde mellem romasamfund, de lokale myndigheder
og den ikkestatslige sektor. Romaerne skal skifte fra tilskuernes rolle til aktørens rolle og
engagere sig i at omsætte de foranstaltninger, der er rettet mod dem, til virkelighed. Tiden
er inde til at gøre ord til handling.

Lambert van Nistelrooij (PPE).    – (NL) Fru formand, hr. kommissær, fru Járóka! Jeg er
meget glad for Deres betænkning. De har arbejdet meget hårdt på den, og De har også taget
os med på række besøg i det område i Ungarn, hvor De kommer fra. Siden da har
Regionaludviklingsudvalget været i Rumænien for at undersøge situationen på stedet. På
den måde får man virkelig indblik i situationen. Man får en varm velkomst, og folk spiller
musik, men der er også en anden side: Samfundet er tilbagestående og ikke integreret.
Derfor tog jeg som ordfører ændringen af Regionalfonden op sidste år.

Nu er det muligt at afsætte 4 % af de regionale midler til boliger til sårbare grupper, i dette
tilfælde romaer. Vi må indrømme, at finansieringen er utilstrækkelig i forhold til behovet,
og at programmerne ikke primært er rettet mod romaernes boligbehov. Det er fuldstændig
vanvittigt. Europa tilbyder muligheder, men på den anden side er der ingen, der gør brug
af dem. Det gælder også Socialfonden. Den diskussion bør vi helt sikkert føre i fællesskab.

På det kommende møde i Regionaludviklingsudvalget kommer rumæneren Udrea for at
diskutere dette med os. Inden for rammerne af udvalget er der mulighed for bedre styring,
når lande undlader at støtte regioner og lokale myndigheder. Jeg har store forventninger
til dette. Nogle gange er man endda nødt til at ty til afpresning, hvis de sædvanlige
argumenter ikke virker. Deres pilotprojekter vil være en meget fin baggrund.

Corina Creţu (S&D).    – (RO) Fru formand! Jeg tilslutter mig dem, der sætter pris på
indsatsen hos dem, der har udarbejdet den betænkning, vi diskuterer i dag. Samtidig skal
vi imidlertid også være realistiske og være klar over, at mange af vores dokumenter om
romaernes situation ikke altid kommer til udtryk i konkrete og synlige resultater.
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Officielt har ingen af medlemsstaterne lovgivningsmæssige hindringer eller diskriminerende
politikker, hverken implicit eller eksplicit, der rammer romaerne. Men der findes former
for diskrimination, og det har man også nævnt her i salen, hvis vi henviser til de værdier,
som EU bekender sig til og har vedtaget. Vi skal også erkende, at der findes kulturforskelle,
som undertiden er uoverstigelige. Jeg mener, at uddannelse mere end nogen andre politikker
for social integration er det mest effektive instrument til forbedring af denne gruppes
situation.

Samtidig skal vi huske på de særlige kendetegn ved denne etniske gruppe, som i en række
tilfælde er årsagen til deres problemer. Rumænien har f.eks. gennemført mekanismer for
positiv særbehandling, som betyder, at de får særlige pladser i skoler på sekundærtrinnet
og på universiteter. Men mange af disse pladser, som finansieres med offentlige midler,
bliver skuffende nok ikke udnyttet.

I betænkningen foreslås der vigtige og nødvendige foranstaltninger. Jeg håber, at de bliver
gennemført af alle medlemsstaternes regeringer. Samtidig er der behov for samarbejde fra
romasamfundet selv, som skal påtage sig sit ansvar og ændre sin situation til det bedre.

Sari Essayah (PPE).    – (FI) Fru formand, fru kommissær, hr. kommissær! Først vil jeg
gerne rette en særlig tak til ordføreren, fru Járóka, og skyggeordførerne for en fremragende
betænkning, hvori man fremlægger Parlamentets konkrete retningslinjer for etableringen
af en fælles romastrategi for EU. Kommissionen bør udforme en strategi med udgangspunkt
i disse, som kan supplere og støtte medlemsstaternes egne foranstaltninger, for det er
medlemsstaterne, der har og fortsat skal have hovedansvaret for deres egne borgere.

Enhver fremtidig strategi skal være baseret på en omfattende og konkret fremgangsmåde
og et samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne og i særdeleshed
romaorganisationerne. Mit hjemland, Finland, har været parat til at tilbyde sin egen nationale
romastrategi til fri afbenyttelse. Det er også meget vigtigt, at romaer får mulighed for at
deltage i og kunne påvirke planlægningen af foranstaltninger rettet mod at forbedre deres
stilling. De må ikke blive genstand for en politik, der styres oppefra.

Kortsigtede projekter til forbedring af romaernes socioøkonomiske status vil heller ikke
føre til nogen strukturelle sociale forandringer, og derfor skal gennemførelsen af
romapolitikken hænge nøje sammen med den nationale udvikling på en række forskellige
områder. EU's finansieringssystemer skal ligeledes være tæt forbundet med processerne
for ekspertvurdering. Endelig vil jeg gerne foreslå Kommissionen det princip, at
overvågningen af romapolitikken bør have sit eget permanente overvågningssystem. Vi
skal udvikle et overvågningssystem for medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen
af romaspørgsmålet, et, der har permanent karakter.

Kinga Gál (PPE).    – (HU) Fru formand, fru minister, kommissær Reding, kommissær
Andor! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske fru Járóka med hendes fremragende
betænkning og med det store arbejde, hun konsekvent har udført her for beskyttelse af de
europæiske romasamfund siden 2004.

Jeg vil gerne angribe dagens diskussion ud fra børnenes perspektiv, for i dag bør alle Europas
børn være garanteret adgang, også i praksis, til muligheder og opadgående mobilitet, og
det gælder både børn, der tilhører flertals- og mindretalsgrupper. Det betyder, at alle børn
skal have mulighed for fysisk og mental udvikling, hvilket indbefatter daglige varme måltider
samt ret til uddannelse.
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Alt dette bør naturligvis findes i dag som børns rettigheder, herunder romabørn, og bør
på den anden side findes som forpligtelser og ansvar for staten og for forældrene, vil jeg
gerne understrege. I dag er andelen af børn, der lever med talrige ulemper og i ekstrem
fattigdom, 19 % på EU-niveau, og en betydelig del af disse børn er romaer. Med
Járóka-betænkningen som udgangspunkt skal en romastrategi på EU-niveau derfor styrke
medlemsstaternes og samfundets solidaritet, f.eks. ved hjælp af krisekort, og skal ligeledes
tilskynde til lokale initiativer. Det er trods alt i alles interesse at bevise, at det er muligt at
ændre vores indstilling til vores omgivelser. Jeg glæder mig over, at det ungarske
formandskab behandler udviklingen af denne romastrategi som en af sine
hovedprioriteringer og arbejder tæt sammen med fru Járóka i denne sag.

Csaba Sógor (PPE).    – (HU) Fru formand! Spørgsmålet om social udstødelse og romaernes
økonomiske og sociale situation har givet anledning til diskussion, siden de central- og
østeuropæiske lande blev medlemmer. Men dette betyder ikke, at fænomenet ikke var
kendt før dette. Jeg bor selv i en medlemsstat, Rumænien, hvor ellers forskellige
romasamfund har levet side om side med rumænere og ungarere i årtier. Selv om forholdet
aldrig har været helt fri for friktion, er spændingerne taget til i årtierne siden kommunismens
fald. I de tidligere kommunistiske lande var romaerne rent faktisk de største tabere ved
overgangen til markedsøkonomi, fordi de aktiviteter, som disse samfund traditionelt havde
levet af, forsvandt eller mistede deres betydning. Vi har et fælles ansvar. Vi er alle ansvarlige,
men romasamfundene er også ansvarlige for deres egen skæbne, og det samme gælder
Europa for ikke at have erkendt problemet før nu. Hovedbudskabet i fru Járókas betænkning
er, at forbud mod og fuldstændig afskaffelse af diskrimination langt fra er nok til at løse
dette, jeg gentager, europæiske problem.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).    – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne rose det meget ærlige
engagement fra det ungarske formandskab og fra kommissær Andors og Redings side.
Ikke desto mindre, fru Reding, skal vi præcisere de grundlæggende principper for beskyttelse
af nationale mindretals rettigheder i Europa.

For det første er statussen for et hvilket som helst nationalt mindretal ikke et rent nationalt
anliggende, men et europæisk anliggende. For det andet kan nationale mindretal integreres
effektivt på grundlag af det gensidige fælles, men asymmetriske ansvar, der påhviler flertallet
og mindretallet. Flertallet har større ansvar, men mindretallet har stadig noget. Nationale
mindretal bør integreres uden behov for tvungen assimilering. Endelig er forbuddet mod
diskrimination ikke tilstrækkeligt. Kun præferencebehandling for positive handlinger kan
bidrage til den reelle integration af nationale mindretal.

Iosif Matula (PPE).    – (RO) Fru formand! Den socioøkonomiske integration af
romabefolkningen udgør en udfordring i de fleste EU-lande. Det er en forskelligartet
befolkning, som er temmelig stor, men som skal behandles som et hele. Dette samfunds
skæbne er ved en række tilfælde blevet en del af valgkampen.

For at kunne yde et ordentligt bidrag til romaernes velfærd bør man prioritere at bruge og
arbejde ordentligt med ressourcerne fra strukturfondene. Bygning af nye huse og renovering
af eksisterende, forbedring af adgang til faciliteter samt uddannelse, sundhedspleje og job,
er levedygtige løsninger, der giver os mulighed for at nå vores mål. Samtidig skal vi bruge
romabefolkningens særlige kvaliteter, deres skikke, kultur og traditionelle håndværk.

Ved at udnævne et år til det europæiske år for integration af romaer vil vi hjælpe med at
øge bevidstheden om dette samfunds problemer. Græsrødder og konkurrenceidræt er også
en sikker metode, hvorpå man kan integrere romabefolkningen.
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Rovana Plumb (S&D).   – (EN) Fru formand! Med omkring 1,5 mio. medlemmer af dette
mindretal er Rumænien hjemland for det største romasamfund i Europa. Den sociale
integration af romaer halter bagefter og anses af mange for utopisk, både i administrationen
og i samfundet. Den rumænske regering arbejder faktisk koncentreret med integrationen
af dette mindretal. Derfor har vi brug for en europæisk strategi som ramme for de nationale
bestræbelser, der er rettet mod at sikre den socioøkonomiske integration af romaer,
uddannelse, erhvervsuddannelsesmuligheder og jobassistance, navnlig for kvinder.

Det er vigtigt at støtte bestræbelser på at hjælpe dem med at blive klar til den videre
beskæftigelse for at undgå social udstødelse og fattigdom. Jeg støtter på det kraftigste
tanken om, at Kommissionen hvert år bør fremlægge en opfølgning på EU-strategien for
integration af romaer. Jeg vil gerne lykønske fru Járóka og ligeledes fru Göncz, og jeg glæder
mig over Rådets og Kommissionens engagement.

Elena Băsescu (PPE).    – (RO) Fru formand! Det forhold, at vi i dag diskuterer
udformningen af en europæisk strategi for romaer, betyder, at vi endelig anerkender, at
dette problem hører under EU's kompetence og ikke udelukkende nationalstaternes. Med
henblik på at sikre en bedre gennemførelse af denne strategi støtter jeg tanken om at oprette
et europæisk romaagentur. Dette vil give os mulighed for at sætte en stopper for
diskrimination af etniske grunde med alle de konsekvenser, dette indebærer.

Hvis der skal indføres et system for overvågning af strategiens gennemførelse, skal det
gælde alle medlemsstater og ikke kun dem med en stor andel af romaer. Der er risiko for,
at de EU-midler, der forvaltes af ngo'er, ikke vil føre til konkrete resultater. Offentlige
myndigheder bør være modtagerorganisationer for projekterne. Jeg støtter også den tanke,
der kommer til udtryk i betænkningen, om udarbejdelse af et europæisk krisekort over de
mikroregioner i EU, der er hårdest ramt af fattigdom, social udstødelse og diskrimination.

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg er taknemmelig for
denne diskussion i Parlamentet. Jeg mener, at Kommissionen vil få stor gavn af denne i
opløbet mod udarbejdelsen af den europæiske ramme, og det betyder meget for mig
personligt, når vi skal udvikle den fremtidige samhørighedspolitik, navnlig fremtiden for
Den Europæiske Socialfond.

Jeg kan forstå af denne diskussion, at vi skal gå videre med forenklingen. Vi skal gå videre
med bestræbelserne på at skabe bedre plads i ESF til social integration. Vi skal udvikle en
geografisk metode, der egner sig til de specifikke sociale vilkår i de regioner, hvor der bor
flest romaer, og vi skal gøre mere for at skabe beskæftigelse for ufaglærte eller personer
med få kvalifikationer.

Jeg vil imidlertid præcisere to ting ganske kort. For det første spiller fattigdom en stor rolle,
men vi må ikke tro, at situationen for romaer som kategori er identisk med fattige mennesker
i almindelighed, fordi fattigdom og arbejdsløshed er langt mere udbredt blandt romaer
end i samfundet som sådan. Derfor mener jeg, at Europa 2020 er en god ramme og vil
bidrage til at udvikle de hensigtsmæssige strategier, politikker og økonomiske støtte.

Endelig kommer vi til spørgsmålet, om hvorfor Kommissionen arbejder på en europæisk
ramme i modsætning til en europæisk strategi som sådan. Jeg har ikke tid til at komme
nærmere ind på dette, men det skyldes ganske enkelt de meget forskellige realiteter. Der
er tale om et fælles europæisk problem, men dets udtryk i de forskellige medlemsstater og
måden, hvorpå det skal omsættes til nationale strategier, er forskellig fra Rumænien til
Frankrig eller fra Slovakiet til Portugal, og det skal vi være klar over.
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Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne tilføje
noget til det, min kollega har sagt, nemlig at dagens diskussion har været meget værdifuld,
og det samme gjaldt betænkningens indhold. Det vil blive taget i betragtning ved
fortsættelsen af det arbejde, som Kommissionen i øjeblikket er i gang med.

EU's rammer for nationale romastrategier vil først blive forelagt for den europæiske platform
for integration af romaer, fordi vi – som mange medlemmer af Parlamentet har været inde
på – skal inddrage romabefolkningen i vores arbejde og få dem til at påtage sig deres ansvar.
Det er også meget vigtigt – og her kigger jeg på formandskabet – at der kommer en
opfølgning på det arbejde, vi vil udføre i de kommende måneder, så vi kan se, hvordan alle
projekterne bliver gennemført i praksis. Jeg er enig med de medlemmer, som sagde, at
regionalfondene desværre ikke udnyttes fuldt ud, og jeg er også enig med dem, der siger,
at de lokale myndigheder undertiden er bedst placeret til at finde en løsning. Vi skal hjælpe
dem med at komme videre.

Direktivet om fri bevægelighed er blevet draget i tvivl af nogle medlemmer. Analysen af
omsætningen i alle medlemsstater er blevet afsluttet. I 2010 besøgte vi 21 medlemsstater,
og der er planlagt seks besøg. Et betydeligt antal medlemsstater har ændret deres regler
eller er i gang med at ændre deres regler, så direktivet om fri bevægelighed vil blive anvendt
langt bedre end tidligere.

Zoltán Balog,    formand for Rådet. – (HU) Fru formand, fru kommissær, hr. kommissær!
Det er korrekt, at dagens forhandling ikke kunne være kommet på et bedre tidspunkt. Dette
er det bedst mulige tidspunkt, for til april vil Kommissionen offentliggøre sin meddelelse,
og så vil vi tage denne meddelelse med i Rådets arbejde. Det betyder, at efter diskussionerne
i de kompetente rådssammensætninger vil vi også bede om Det Europæiske Råds støtte til
vedtagelse af konklusionerne. Det betyder, at der skal være et engagement i romaspørgsmålet
på højeste plan – blandt stats- og regeringscheferne i EU.

Jeg vil gerne tilføje et par overvejelser om forhandlingen om spørgsmålet om, hvorvidt der
er tale om et etnisk spørgsmål eller snarere en slags social eller økonomisk udfordring. Jeg
hverken vil eller kan afgøre den diskussion. Jeg mener, at vi beskæftiger os med begge dele,
og at det er vigtigt, at vi holder fast i begge indfaldsvinkler. Som kommissær Andor har
sagt, er det et socialt og økonomisk spørgsmål, idet ekstrem fattigdom stadig udgør et
udbredt problem mange steder i EU's medlemsstater. Samtidig er der tale om en slags etnisk
diskrimination inden for den ekstreme fattigdom, og derfor skal vi være særligt
opmærksomme på romaerne, når vi skaber muligheder. Men hvis vi ikke stiller nogen
muligheder til rådighed, giver det ingen mening, at vi baseret på menneskerettighederne
kræver adgang til de stort set ikkeeksisterende muligheder, fordi der så ikke vil være noget
at få adgang til. Men hvis vi stiller mulighederne til rådighed, skal vi, mens vi etablerer dem,
være opmærksomme på, at romaer også får adgang til dem og ikke skubbes ud på sidelinjen.

Jeg mener, at vi alle skal vælge en ny fremgangsmåde. Det vil være fint, hvis vi kan
identificere de muligheder, der ligger i dette problem, hvis vi kan ændre vores syn på
romaspørgsmålet fra problem til mulighed. Prøv at forestille Dem den fantastiske
arbejdskraft, det aktiv i form af en arbejdsstyrke og det potentiale, som denne gruppe
mennesker rummer, med hensyn til internt udbud af arbejdskraft.

Som det er blevet sagt ved adskillige lejligheder, er forbedringer af uddannelse den bedste
investering. Uddannelse er en investering i fremtiden, og dette er et centralt punkt, når vi
taler om mennesker, der er inaktive, ikke bare fordi de ikke har noget arbejde og ingen
muligheder for at studere, men som er inaktive i ordets dybeste forstand, fordi de har
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opgivet håbet. De tror ikke på, at de har en chance alligevel, og derfor forventer de ikke
længere noget af livet. Måske har de nået et punkt, hvor alle forventer, at de skal have
bistand af staten. Det er meget vigtigt at give disse mennesker mulighed for at gå fra en
situation, hvor de er genstand for disse foranstaltninger, til at blive personer, så de selv kan
deltage som partnere.

Der er ikke blevet sagt meget i dag om god praksis. Jeg betragter det som vigtigt, at vi kan
holde styr på god praksis, og jeg mener, at det er lige så vigtigt, at vi gør det samme med
dårlig praksis, fordi vi ofte kan lære mere af fejlene med dårlig praksis end af god praksis.
Jeg mener også, at en gennemgang af fondene, en gennemgang af brugen af midlerne, og
her henviser jeg til EU-fondene, viser, at der findes både god og dårlig praksis.

Og endelig er det måske den vigtigste opgave for os at overbevise flertallet, at overbevise
flertallet af ikkeromaer i Europa, om, at integration ikke udelukkende er udtryk for en slags
humanitært diktat, men også er i deres grundlæggende interesse. Europa tilhører trods alt
os alle, og flertallet kan kun have det godt, hvis mindretallet også har det godt. Mange tak
for denne forhandling, og jeg har tillid til, at vi fortsat kan regne med Deres støtte.

Lívia Járóka,    ordfører. – (EN) Fru formand! Jeg skal fatte mig i korthed. Jeg vil gerne takke
Dem for alle Deres værdifulde bemærkninger. De styrker min og mine meget gode
skyggeordføreres synspunkt om, at politiske slogans aldrig bliver til virkelighed uden et
ordentligt retsgrundlag, finansiel støtte og incitamenter samt en EU-mekanisme til at
koordinere interessenternes handlinger, lige fra lokale myndigheder til Rådet, og hvor man
udnytter fordelene ved ledelse på mange niveauer. Dette stiller hele situationen i et nyt lys.
Jeg er fast overbevist om, at vi kan fastlægge en meget stærk strategi om inddragelse af
romaer på grundlag af de opgaver, mål, principper og instrumenter, der defineres i alle
traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder, og som desuden er baseret på den
fælles kompetence samt støtte, koordinering og supplerende foranstaltninger fra EU's side,
således at vi kan skabe en meget stærk strategi for integration af romaer.

Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke det håb, som jeg har næret i de seneste seks år, om,
at man i den kommende meddelelse fra Kommissionen vil kunne støtte disse punkter og
skabe et meget fint grundlag, som det ungarske formandskab kan bruge til at fastslå sit
engagement i lanceringen af denne europæiske romastrategi. Det er jeg meget taknemmelig
for. Jeg er klar over, at denne europæiske strategi ikke vil løse problemet. Jeg ved, at rigtig
meget afhænger af os romaer. Ord og løfter betyder intet uden en indsats uden for Bruxelles
og i romasamfundene.

Regeringer og romaer skal gøre, hvad de har lovet, nemlig handle beslutsomt for at levere
konkrete resultater. Vi forstår vores ansvar på dette område, og vi er på alle måder tilhængere
af vores fælles partnerskab. Denne proces for os romaer, og jeg mener for hele EU, drejer
sig om langt mere end gensidig tillid. Den drejer sig også om at skabe et samfund baseret
på værdier, som vi er fælles om, og som vi alle kan nyde, således at vi virkelig kan tage de
problemer op, som vi har drøftet her gennem de seneste seks år. Jeg vil gerne takke Dem
for al Deres støtte, og jeg vil gerne tilslutte mig Renate Weber og de andre skyggeordførere
i deres tak til sekretariatet for Udvalget om Borgernes Rettigheder og de rådgivere, som
har kæmpet meget hårdt for dette.

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Jeg er ked af, at jeg var nødt til at være så brutal med taletiden, men som De kan se, er vi
meget forsinket med det næste punkt på dagsordenen, nemlig spørgetiden.
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Skriftlige erklæringer (artikel 149)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    skriftlig. – (LT) Blandt sidste års begivenheder så vi romaer
blive udvist fra det ene land til det andet, og diskrimination over for denne etniske gruppe
og dens segregation fra samfundet har fået EU til at træffe konkrete foranstaltninger. Dette
omfatter en EU-strategi om integration af romaer, som Europa-Parlamentet tog initiativ
til. Integration af denne etniske gruppe er ikke blot en pligt af hensyn til
menneskerettigheder, men også en økonomisk nødvendighed, og det er ikke kun et moralsk
krav, men også i alle medlemsstaternes økonomiske interesse. Desuden er den generelle
integration af romaer i lyset af udstødelsens omfang i bund og grund et spørgsmål om
menneskerettigheder. Jeg vil gerne understrege, at vi her i Europa-Parlamentet ved at vedtage
en fælles strategi for hele Europa viser, at EU ikke bare lader problemerne med integration
af romaer blive løst af medlemsstaterne selv. Som vi har set på det seneste, er disse problemer
umulige at løse udelukkende på nationalt niveau, og derfor er der behov for et tæt
samarbejde mellem EU og medlemsstaterne. Det er også meget vigtigt, at Kommissionen
og medlemsstaterne mobiliserer de eksisterende EU-strategier og foranstaltninger og
koordinerer deres indsats og finder fælles fodslag for at sikre romaernes sociale og
økonomiske integration. Strategien vil først blive gennemført aktivt, når der er etableret
en fælles europæisk fremgangsmåde i spørgsmålet om europæisk integration af romaer.
Desuden bør vi inddrage repræsentanter for romasamfundet mest muligt i processen for
udformning af en EU-politik om romaspørgsmålet.

Robert Dušek (S&D),    skriftlig. – (CS) Betænkningen om EU-strategien om integration
af romaer indeholder en liste over de problemer og vanskeligheder, som romasamfundene
i EU står over for. Fattigdommens karakter har ændret sig betydeligt i løbet af de sidste to
årtier i Central- og Sydøsteuropa. De politiske og økonomiske forandringer har ført til
opbrud i de traditionelle samfund, og romaerne har derfor mistet muligheden for at være
mobile og er blevet den mest udelukkede og dårligst uddannede undergruppe i samfundet.
Romabefolkningen har desuden udvist det typiske træk med demografisk vækst. Mens
størstedelen af samfundet bliver ældre, stiger andelen af romaer i samfundet som følge af
en høj befolkningstilvækst. Alle dette gør det tydeligt, at medmindre beskæftigelsesgraden
blandt romaer øges, og medmindre de bliver bedre integreret i de fleste samfund, vil
udgifterne til at fastholde situationen på et tolerabelt niveau stige konstant, herunder
udgifterne til social bistand og ydelser, væsentlige udgifter til uddannelse, yderligere udgifter
til sikkerhed, administrative udgifter til overvågning af sociale udgifter og ligeledes højere
udgifter til sundhedspleje. Integration af romaer er derfor ikke blot en moralsk pligt og en
pligt med hensyn til beskyttelse af menneskerettigheder, men frem for alt også en
økonomisk nødvendighed. De fleste af de hidtidige foranstaltninger kan ikke håndhæves
ad juridisk vej. Men hvis der skal ske fremskridt på dette område, skal EU-strategien om
integration af romaer gå videre end denne såkaldte soft law og skal medtages i de
instrumenter, der indføres gennem primærlovgivningen.

Katarína Neveďalová (S&D),    skriftlig. – (SK) Jeg mener, at vi nu alle ved, at
romaspørgsmålet ikke kun er et problem for nogle medlemsstater eller potentielle
kandidatlande. Det er et fælles europæisk problem, som vi straks skal finde en løsning på.

Den største hindring for integration af romaer med flertalssamfundet er fattigdom og et
lavt uddannelsesniveau. Uddannelse er nøglen til at forbedre levestandarderne og den
konstante søgen efter muligheden for at skabe et civilsamfund. Jobskabelse er utroligt
vanskeligt, og som medlem af talrige ungdomsorganisationer ved jeg, hvordan den aktuelle
situation er for unge mennesker på arbejdsmarkedet. Situationen er mange gange værre

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA256



blandt romaerne og fører til marginalisering af romaer og øget kriminalitet, hvilket kun
forværrer situationen yderligere.

Det er ikke så længe siden, at Frankrig deporterede de bulgarske og rumænske romaer.
Disse handlinger blev undersøgt grundigt, ikke kun på grund af mistanke om krænkelse
af de grundlæggende menneskerettigheder, men også af EU's bestemmelser. Derfor er jeg
helt enig i Kommissionens erklæring om, at det er nødvendigt at bidrage til et bedre
samarbejde mellem de interesserede parter på indenlandsk, internationalt og især europæisk
niveau.

Algirdas Saudargas (PPE),    skriftlig. – (LT) Selv om romaerne udgør det største etniske
mindretal, er de stadig udsat for diskrimination og segregation i EU. Jeg er enig med en
række af mine kolleger, som sagde, at det er meget vigtigt at skabe en strategi for integration
af romaer på europæisk plan. I alle medlemsstater har vi fremragende eksempler på, hvordan
vi bør mindske udstødelsen af romaer på forskellige områder: uddannelse, kultur,
beskæftigelse, sundhedspleje eller endda romaers deltagelse i det politiske og civile liv. Men
sådanne initiativer er imidlertid ikke synlige nok. Efter min mening vil EU derfor være en
hensigtsmæssig platform for et forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne, hvor man
kan deles om og formidle god praksis og erfaringer eller stille finansiering til rådighed. Selv
om EU-niveauet er meget vigtigt, mener jeg, at de mest effektive resultater kan opnås ved
at handle på det lokale eller regionale niveau. Kun i de specifikke områder eller byer vil vi
kunne opnå en bedre forståelse for disse områders problemer, behov og sociale miljø, og
dermed vil de gennemførte projekter komme tættere på dem, som de er tiltænkt.

Monika Smolková (S&D),    skriftlig. – (SK) Jeg følger romaspørgsmålet meget tæt, fordi
jeg bor i det østlige Slovakiet, hvor romaerne er i flertal. Jeg støtter beslutningsforslaget
om strategien om integration af romaer.

I dag, den 8. marts, fejrer vi 100-året for forsvaret for kvinders rettigheder. Vi diskuterer
også diskrimination mod kvinder i dag, og når vi diskuterer denne strategi, er det derfor
også nødvendigt at tale om diskrimination mod kvinder fra især mindretalsgrupper.
Romaerne er blandt de mest ugunstigt stillede befolkningsgrupper i hele Europa. Jeg har
læst fru Járókas erklæring: "Fattigdom truer den nye generation – ikke på grund af deres
romaoprindelse, men på grund af deres forældres arbejdsløshed". Jeg vil gerne tilføje, at
dette også skyldes social udstødelse. Arbejdsløsheden vil fortsætte, især for
romabefolkningen, men vi ved, hvordan vi hurtigt kan integrere romaer i kulturelle
aktiviteter og det civile liv.

Ligestillingsproblemet er værre i mindretalsgrupper. Med hensyn til integration af romaer
må vi derfor ikke glemme dialogen med romakvinder, som har større følelsesmæssig
indflydelse på deres børn og på den fremtidige generation.

László Tőkés (PPE),    skriftlig. – (HU) Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke min ærlige
værdsættelse af, at det ungarske EU-formandskab har medtaget spørgsmålet om integration
af romaer blandt sine prioriteringer. Det er et lysende bevis på den ungarske regerings
engagement i dette spørgsmål, at ordføreren, fru Lívia Járóka, som er det eneste
romamedlem af Europa-Parlamentet, er en af de ungarske delegerede i Det Europæiske
Folkeparti, og at hr. Zoltán Balog, som fremlægger sagen, og som leder det nyoprettede
statslige sekretariat for integration, er engageret i at forbedre forholdene for
romabefolkningen, som lider under talrige ulemper. Baseret på disse forhold kan vi med
rette konkludere, at det ungarske EU-formandskab leder Europa ved at foregå med et godt
eksempel på løsningen af spørgsmål vedrørende romaer. Med hensyn til romastrategien
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mener jeg, at det er vigtigt at understrege, at integrationen af de 12 mio. romaer, der bor i
EU, er et fælles spørgsmål for Europa, og løsningen på dette kræver et bidrag fra både de
enkelte medlemsstater og EU-institutionerne. Den ungarske premierminister Viktor Orbán
påpegede helt korrekt, at hvis vi ikke ønsker at "eksportere" problemet med romaer – som
lever i ekstrem fattigdom og social og etnisk udstødelse – gennem "nomadisering", dvs.
indvandring til de udviklede EU-lande, skal vi finde en løsning på deres nuværende og
uholdbare situation gennem en fælles indsats og kombinerede bestræbelser. Jeg ønsker
Europa-Parlamentet, Kommissionen, Det Europæiske Råd og sidst, men ikke mindst, det
ungarske EU-formandskab god arbejdslyst med udviklingen og afslutningen af denne
vigtige strategi for integration af romaer inden juni i år.

17. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er spørgetid (B7-0019/2011).

Inden jeg indleder spørgetiden, vil jeg gerne, fordi vi er så forsinkede, sige lidt om, hvordan
jeg vil gennemføre spørgetiden. Jeg vil være taknemmelig, hvis alle vil være opmærksomme,
og jeg vil også høfligt bede de kommissærer, der skal besvare spørgsmålene, være
opmærksomme. Jeg vil kun acceptere tillægsspørgsmål fra spørgeren selv, for vi har ikke
tid nok, hvis vi skal igennem tilstrækkeligt mange spørgsmål. Jeg vil bede de kommissærer,
der svarer eller kommer med deres første svar om ikke at læse en lang historie op for os.
Vi vil gerne have et fint og informativt svar på vores spørgsmål, så De kan få en dialog med
spørgeren.

Følgende spørgsmål er stilet til Kommissionen.

Jörg Leichtfried (S&D).    – (DE) Fru formand! Jeg må indrømme, at jeg støtter Deres
argumenter vedrørende den tid, vi har til rådighed. Men jeg vil gerne bede Dem tage hensyn
til en enkelt ting. De medlemmer, der ønsker at stille spørgsmål, er ikke ansvarlige for, at
vi er forsinkede. Mit problem er, at jeg har stillet et spørgsmål til Rådet om en sag, som nu
skal behandles som spørgsmål nr. 2. Mit spørgsmål til drejede sig om det samme, men
spørgetiden til Rådet er nu blevet aflyst og bliver ikke erstattet af andet. Dette er naturligvis
temmelig uheldigt, og jeg vil gerne bede Dem revidere Deres ellers fuldkommen logiske
og forståelige fremgangsmåde med dette ene spørgsmål.

Formanden.   – Jeg har intet alternativ under de omstændigheder, som vi befinder os i i
aften. Jeg er ked af det på alle spørgernes vegne, men det bedste, jeg kan gøre, er at komme
gennem så mange spørgsmål som muligt, og lade spørgerne komme til orde. Det er ikke
en situation, jeg er begejstret for, og De ved sikkert, at vi arbejder på at indføre et ny og
mere reelt format for spørgetiden for at afspejle den nye situation, vi befinder os i efter
Lissabontraktatens ikrafttræden. Jo før det sker, jo bedre, men lad os nu komme videre.

Første del

Spørgsmål nr. 15 af Vilija Blinkeviciute (H-000075/11)

Om: Rammedirektiv om mindsteindkomst i EU

Sidste år vedtog Europa-Parlamentet en betænkning om mindsteindkomstens betydning
for bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle, hvori Parlamentet
understregede, at der burde vedtages et rammedirektiv om en garanteret mindsteindkomst
i EU.
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Der er allerede over 85 millioner mennesker, som lever under fattigdomstærsklen i Europa.
Mener Kommissionen ikke på denne baggrund, at det er påkrævet at vedtage et
rammedirektiv om et system med en garanteret mindsteindkomst i hele Europa?

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Folk har ofte sagt, at et samfund bør
vurderes på, hvordan det behandler sine svageste. Det er klart, at hvis vi ikke yder
tilstrækkelig støtte til personer i nød, vil vi efter al sandsynlighed udelukke dem endnu
mere og dermed gøre det vanskeligere at integrere dem i samfundet og få dem ind på
arbejdsmarkedet.

Kommissionen mener, at ordninger for mindsteindkomst ud over at fungere som
automatiske stabiliseringsmekanismer kan spille en vigtig rolle med hensyn til at beskytte
de mest sårbare mod de værste virkninger af krisen i form af sikkerhedsnet.

I Kommissionens henstilling om aktiv integration af personer, der er udelukket fra
arbejdsmarkedet, og konklusionerne af EPSCO-Rådets møde den 17. december 2008 om
fælles principper for aktiv integration med henblik på at bekæmpe fattigdom mere effektivt,
fremhæver man begge steder betydningen af adgang til tilstrækkelige ressourcer sammen
med tjenester af høj kvalitet og integrerende arbejdsmarkeder.

I henstillingen opfordres medlemsstaterne i særdeleshed til at "de som led i en samlet og
sammenhængende indsats i kampen mod social udstødelse erkender, at alle har en
grundlæggende ret til indtægter og ydelser, der er tilstrækkelige til at leve en menneskeværdig
tilværelse".

Den fremgangsmåde, der skitseres i henstillingen, har vist sig at være et skridt i den rigtige
retning, navnlig under en økonomisk krise. Men der skal gøres mere for at gennemføre
aktive integrationsreformer fuld ud.

Som Kommissionen sagde i sin meddelelse om den europæiske platform imod fattigdom
og social udstødelse, vil den i 2012 aflægge beretning om gennemførelsen af de fælles
principper for aktiv integration, hvor man bl.a. fokuserer på effektiviteten af ordninger for
mindsteindkomster.

Heri vil man foreslå foranstaltninger baseret på denne vurdering, herunder hvordan EU's
finansieringsinstrumenter kan støtte en aktiv integration.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).    – (LT) Fru formand! Tak for Deres svar, hr. kommissær,
men De besvarede ikke mit spørgsmål. Mit spørgsmål lød: Vil Kommissionen tage initiativ
til et rammedirektiv om sikring af tilstrækkelige mindsteindkomster, da vi ellers helt klart
ikke vil kunne løse fattigdomsproblemet. Selv sidste år steg fattigdommen under det
europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse i enkelte medlemsstater.
Hr. kommissær, en ting til. Eftersom et stort antal ældre mennesker havner i fattigdom,
mener De da, at Kommissionen bør indføre ensartede kriterier med hensyn til
mindstepensioner på EU-niveau?

László Andor,    medlem af Kommissionen. – (EN) Kommissionen har anbefalet en
mindsteindkomst og ligeledes en mindsteløn, men her taler vi om medlemsstaternes
kompetence og medlemsstaternes ansvar, og subsidiaritetsprincippet er en meget vigtig
faktor i denne diskussion.

I disse krisetider mener jeg, at vi skal være særligt opmærksomme på medlemmer af sårbare
grupper i samfundet, navnlig dem, der står uden indtægter, fordi de også står uden arbejde,
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men vi skal tilskynde medlemsstaterne til at bruge forskellige midler – og det er bare én
mulighed – for at forhindre, at folk havner i fattigdom.

Så der er meget lidt plads til lovgivningsinitiativer her, selv om de politiske krav om sådanne
initiativer undertiden er temmelig kraftige.

Med hensyn til fattigdom hos ældre er der tale om et meget kompliceret emne, som vi skal
arbejde med inden for beskæftigelse, sociale tjenester og social beskyttelse, og dette fører
mig videre til kampagnen næste år om aktiv alderdom, som vil blive understøttet af
politikker inden for sundhedspleje og bevarelse af sundhed og livslang uddannelse, fordi
vi mener, at vi kan opnå de største fremskridt med hensyn til ældres levevilkår og sociale
integration ved at sikre deres deltagelse på arbejdsmarkedet. Derefter kan vi så indføre
supplerende politikker.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 16 af Silvana Koch-Mehrin (H-000084/11)

Om: Energisparepærer

Er Kommissionen bekendt med den undersøgelse, som den tyske miljøstyrelse har foretaget,
hvoraf det fremgår, at energisparepærer udgør en risiko for forgiftning, hvis de går i stykker
i hjemmet, fordi de indeholder kviksølv? Hvilke konklusioner drager Kommissionen af
denne undersøgelse?

Er Kommissionen indstillet på at tage sin beslutning om at fjerne almindelige elpærer fra
markedet op til fornyet overvejelse?

Er Kommissionen indstillet på at suspendere forbuddet mod almindelig elpærer, i det
mindste i private hjem?

Günther Oettinger,    medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand, fru Koch-Mehrin,
mine damer og herrer! Kommissionen er opmærksom på undersøgelsen fra den tyske
miljøstyrelse og har naturligvis endnu en gang undersøgt oplysningerne nøje. Baggrunden
for situationen er følgende. Som følge af en beslutning truffet af Det Europæiske Råd i
2007 og efterfølgende beslutninger fra Europa-Parlamentet og Rådet (energi) – med andre
ord efter vidtgående samråd med Parlamentet og medlemsstaterne – fremsatte
Kommissionen sit forslag til en forordning om miljødesign i 2009. Den omfattede en
gradvis overgang fra konventionelle elpærer til energisparepærer, som udnytter elektriciteten
mere effektivt. Vi mener, at man på det europæiske marked for belysning og elpærer kan
opnå samlede besparelser på 40 mia. kilowatttimer svarende til eludgifter på mellem 5 mia.
og 10 mia. EUR. Direktivet indeholder en række sikkerhedsforanstaltninger med fokus på
kviksølv og grænseværdier. Disse blev sænket betydeligt endnu en gang i september sidste
år for at reducere de potentielle risici for befolkningen yderligere.

Resultaterne af undersøgelsen fra den tyske miljøstyrelse har fået os til at bede Den
Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici om endnu en udtalelse. Efter at have
gennemgået hele korpus af videnskabelig litteratur er Komitéen nået til den konklusion,
at det ikke er særligt sandsynligt, at knuste energisparepærer vil udgøre en risiko for
menneskers sundhed.

Men der er et problem på dette område. Undersøgelserne er baseret på forsøg på voksne.
Det er naturligvis klart, at børn skal undersøges separat, og derfor samarbejder vi med det
tyske miljøagentur for at få nogle hensigtsmæssige resultater vedrørende børn så hurtigt
som muligt. Vi overvåger situationen meget nøje. Jeg er i kontakt med ovennævnte agentur,
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så vi kan foretage en hurtig, samlet vurdering af eventuelle yderligere forsøg, som det måtte
gennemføre.

Vores samlede konklusion er, at vi, fordi det er vigtigt at skabe tillid blandt alle de
involverede, vil fortsætte med den gradvise gennemførelse af forordningen. Men vi vil med
glæde underrette Parlamentet igen, hvis der fremkommer resultater, der kan give anledning
til en anden vurdering. Sådan er situationen i øjeblikket.

Silvana Koch-Mehrin (ALDE).    – (DE) Fru formand! Det er godt, at De har bedt Den
Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici kigge på dette spørgsmål igen. Det
glæder mig. Men spørgsmålet gælder stadig: Hvordan skal vi forklare Europas borgere, at
de skal lade nogle ting komme ind i deres hjem i henhold til EU-forordninger, der udgør
en sundhedsrisiko for deres børn? De har børn, og De ved, hvordan det er. Ting går ofte i
stykker. Hr. Leichtfried fra Østrig og jeg er meget bekymrede over dette. Hvordan kan vi
gøre det klart, at dette er noget farligt? Vi kan tilsyneladende ikke tage ved lære af fortidens
fejl. Men De var ikke ansvarlig for den oprindelige beslutning, så De kan vise vilje til at lære
uden at tabe ansigt. De kunne have sagt, at vi vil ophæve dette forbud, i det mindste for
private husholdninger. Vil De være indstillet på at tage Deres beslutning op til revision?

Günther Oettinger,    medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand! Som svar på
spørgsmålet vil jeg gerne påpege, at de pærer, der vil kunne købes umiddelbart efter
ændringen, ikke vil udgøre nogen potentiel risiko. Spørgsmålet drejer sig om CFL-pærer
eller energisparepærer. Derfor skal vi overveje at øge vores pr-aktiviteter med hensyn til
direktivet om miljødesign, så vi kan informere borgerne om LED-pærer og den nye
generation af halogenpærer. De vil give os mulighed for at nå begge mål: vores miljø- og
energibesparelsesmål i henhold til forordningen på den ene side og forebyggelse af alle
mulige risici på den anden. Jeg vil med glæde kigge nærmere på dette endnu en gang.

Formanden.    – Spørgsmål nr. 17 af Claude Moraes (H-000079/11)

Om: Foranstaltninger vedrørende ofres rettigheder

Forbedring af støtten til ofre for forbrydelser er en vigtig del af Stockholmprogrammet.
Navnlig spørgsmålene om støtte til ofrene for grænseoverskridende kriminalitet i Europa
optager EU-borgerne. Der er i praksis kun få procedurer der giver støtte eller råd til ofre
og disses familier, som i udlandet er blevet udsat for forbrydelser eller grov fysisk overlast.
Jeg hjælper i øjeblikket en vælger, hvis søn blev offer for et voldeligt overfald, mens han
var på ferie på Kreta. På dette område er der et helt konkret behov for EU-foranstaltninger,
hvis løftet om borgernes Europa skal opfyldes.

Kommissionsmedlem Viviane Reding har varslet en pakke af foranstaltninger til beskyttelse
af ofrene for forbrydelser. Kan Kommissionen på denne baggrund oplyse, hvornår den har
til hensigt at forelægge denne pakke af foranstaltninger vedrørende ofre for forbrydelser?
Kan Kommissionen give nærmere oplysninger om, hvad forslaget til retsakt vil omfatte?
Kan Kommissionen give nærmere oplysninger om de ikke-lovgivningsmæssige
foranstaltninger, der skal indgå i denne pakke?

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Fru formand! Mere end 30 mio.
mennesker over hele Europa bliver hvert år ofre for forbrydelser. Det er vigtigt, at vi sørger
for, at ofrene har adgang til deres rettigheder og modtager den støtte og beskyttelse, de har
brug for. Dette er en strategisk prioritering for Kommissionen.
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Jeg vil gerne benytte denne mulighed til at fremhæve fru Hughes' mod, som fører kampagne
for bedre rettigheder for ofre over hele Europa. Jeg mener, at hendes beslutsomhed bør
tjene som inspiration for os alle, når vi skal styrke ofrenes rettigheder og styrke borgernes
tillid til vores retssystemer. Vi har behov for denne styrkede gensidige tillid for at sikre, at
ofrenes behov anerkendes og beskyttes, ikke kun i hjemlandet, men også i udlandet. Vi
skal også sikre, at ofrene ikke bliver glemt af vores retssystemer.

Derfor vil Kommissionen foreslå en omfattende pakke for ofre i maj. Her vil vi kigge på
kvaliteten af den behandling, ofrene får efter en forbrydelse og under retssagen. Det vil
sikre, at ofrene får behandling i henhold til de minimumsstandarder i alle EU-medlemsstater,
uanset deres nationalitet eller oprindelsesland. Vores forslag har til hensigt at fremme en
holdningsændring over for ofrene, at gøre mere for at sikre, at de kommer sig, og minimere
risikoen for, at de lider yderligere skade under retssagen.

Hvad kommer pakken til at bestå af helt konkret? For det første et horisontalt direktiv om
ofrenes stilling i straffesager, hvor vi f.eks. klart vil fastslå følgende rettigheder til
håndhævelse: nem adgang til støttetjenester for ofre i alle medlemsstater, ret til tolkning
under afhøringer, minimering af kontrakt mellem gerningsmand og offer under retssagen,
idet alle nye retssale skal udformes med adskilte venteområder, og ret til i alle medlemsstater
at anmode om en revision af anklageren.

For det andet vil jeg også foreslå en forordning om gensidig anerkendelse af civilretlige
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at alle ofre, der er udsat for risiko, og som er
omfattet af en beskyttelsesforanstaltning over for en potentiel gerningsmand i en
medlemsstat, fortsat vil være omfattet af denne foranstaltning, når de flytter eller rejser til
en anden medlemsstat. Dette instrument vil blive suppleret med endnu et instrument om
gensidig anerkendelse af strafferetlige beskyttelsesforanstaltninger.

Vi har også til hensigt at indføre en lang række ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger
for at sikre, at den nye lovgivning fungerer effektivt, og vi vil foreslå en køreplan for
styrkelsen af ofres rettigheder for at sikre, at disse rettigheder fortsat står højt på den politiske
dagsorden i de kommende år.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Som De ved, besøgte vi Deres kontor i sidste uge sammen
med Maggie Hughes, et af de mange tusinder ofre for kriminalitet.

Jeg må sige, at vi efter at have talt med Deres medarbejdere er meget glade for, at dette har
mulighed for at blive en pakke med foranstaltninger, der genopretter tillid og merværdi
for borgere, der har hjælp behov, når de bliver udsat for kriminalitet.

Det, Maggie Hughes og mange andre ofre for forbrydelser har sagt til os, er, at de synes om
de foranstaltninger, De foreslår, men at De ønsker, at hjælpen koncentreres. Hvis der f.eks.
findes et kontor for støtte til ofrene, bør det være let tilgængeligt, og der bør være personer,
der hjælper på hospitaler, i politiets celler og i retssystemet.

Det er det, vores borgere beder om, men hidtil ikke har fået. Så dette er en bøn om, at De
vil udnytte det fulde potentiale ved dette forslag.

Viviane Reding,    næstformand i Kommissionen. – (EN) Jeg er helt enig. Jeg har også følt, at
ofrene nogle gang har været fraværende.

Med hensyn til proceduremæssige rettigheder har vi fokuseret kraftigt på folk, der kommer
i knibe, fordi de måske har overtrådt loven: Vi har lagt vægt på at sikre, at deres rettigheder
varetages, som det sig hør og bør i vores rettighedsbaserede samfund. Meget ofte bliver
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ofrene imidlertid ofre endnu en gang, når de kommer i retten, og alle er ligeglade. Det er
en meget uretfærdig situation, der kan sammenlignes med nægtelse af rettigheder. Derfor
håber jeg, at denne offerpakke vil ændre ikke bare lovgivningen, men også mentaliteten,
og at vi i alle vores domstole, på vores politistationer og vores hospitaler – som spørgeren
opfordrede til – vil sikre særlig omsorg for ofrene og være klar over, at de ikke bare skal
behandles som enhver anden. Det er af meget stor betydning, at dette også kommer til at
gælde på tværs af grænserne, for folk i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland.

Så jeg regner med, at Parlamentet vil hjælpe Kommissionen med at udarbejde den bedst
mulige lovgivning, og ligeledes – med hensyn til den fælles beslutningsprocedure vedrørende
denne pakke – med at arbejde hurtigt, så dette kan blive forelagt til vedtagelse i Rådet.

Anden del

Formanden.    – Spørgsmål nr. 18 af Marian Harkin (H-000063/11)

Om: Kommissionens forslag til et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag

Vil Kommissionen redegøre for den aktuelle situation med hensyn til sit forslag til et fælles
konsolideret selskabsskattegrundlag?

Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det fælles konsoliderede
selskabsskattegrundlag (CCCTB) er et vigtigt initiativ for fjernelsen af hindringer for det
indre marked og blev i den årlige vækstundersøgelse identificeret som et vækstskabende
initiativ, der bør fremrykkes. Det vil løse nogle vigtige skattemæssige hindringer for
virksomhedernes konkurrenceevne.

I øjeblikket fører manglen på fælles selskabsskatteregler og forskellene mellem de nationale
skattesystemer ofte til overbeskatning og dobbeltbeskatning. Desuden står virksomhederne
over for omfattende administrative byrder og høje udgifter til overholdelse af de
skattemæssige forpligtelser. Denne situation fjerner incitamenter til at investere i EU og
strider mod prioriteringerne i Europa 2020-strategien.

Der er hidtil gjort betydelige fremskridt med de tekniske forberedelser af CCCTB-forslaget.
Nu er tiden inde til at tilbyde virksomhederne et sæt fælles regler for at gøre det lettere og
billigere at drive forretning i det indre marked.

CCCTB skal efter planen vedtages af Kommissionen den 16. marts 2011. Jeg er overbevist
om, at det endelige forslag vil udgøre et vigtigt bidrag til et bedre klima for virksomheder,
vækst og job i EU.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Tak for Deres svar, hr. kommissær. Jeg har tre korte
spørgsmål, og jeg håber, at De kan besvare dem.

Planlægger De at gøre CCCTB frivilligt?

For det andet vil jeg høre, om De forestiller Dem omstændigheder, hvor de nationale
domstole kan miste deres jurisdiktion i beskatningsspørgsmål, hvis de beslutninger, de
måtte tage, påvirker indtægterne i andre medlemsstater.

Og endelig forventer jeg, at man på dette tidspunkt er nået frem til nogle formler for
definitionen af den skat, der skal forfalde i de forskellige medlemsstater. Har Kommissionen
foretaget nogen konsekvensanalyse af vindere og tabere, og her tænker jeg på vindere og
tabere i økonomisk henseende, uanset hvilken formel De allerede har foreslået?
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Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil svare meget kort på spørgsmålet
om, hvorvidt CCCTB bliver frivilligt eller obligatorisk. Svaret er ja, det bliver frivilligt:
Forslaget gør det valgfrit for virksomhederne at anvende CCCTB-reglerne.

Med hensyn til de nationale domstoles rolle indeholder CCCTB-forslaget regler for
konfliktløsning, og de nationale domstoles rolle vil ikke blive undergravet som følge af
forslaget.

Forslaget indeholder en beregningsformel med en ligelig fordeling mellem omsætning,
arbejdskraft og aktiver, og arbejdskraftfaktoren vil blive opdelt i forskellige bestanddele:
lønninger og antal medarbejdere.

Ja, vi har foretaget en konsekvensvurdering, og den konsekvensvurdering vil blive
offentliggjort sammen med vores forslag. Jeg er helt overbevist om, at forslaget vil gavne
de europæiske virksomheder, herunder også de irske virksomheder.

Formanden.   – Kære kolleger, jeg er klar over, at nogle medlemmer er kommet ind i salen,
siden vi gik i gang med spørgetiden, og ikke er klar over det kolossale tidspres, vi har været
under for at forsøge at gøre fremskridt. Formålet er at få besvaret så mange spørgsmål som
muligt. Derfor sagde jeg indledningsvis, at jeg ikke giver mulighed for tillægsspørgsmål
undtagen fra spørgerne selv.

Jeg vil sige, at i øjeblikket sigter jeg mod – og det afhænger i nogen grad af længden af
Kommissionens svar – at tage følgende spørgsmål inden kl. 20.45: spørgsmålene fra fru
Jensen, hr. Papanikolaou, hr. Posselt og fru Ţicău. Det er planen.

Spørgsmål nr. 19 af Anne E. Jensen (H-000086/11)

Om: Momsfritagelse for landbrugsprodukter i Rumænien

Danske virksomheder, der har investeret i landbrug i Rumænien, har fået oplyst, at de i
fremtiden ikke skal opkræve moms på varer solgt til mellemhandlere. Varer solgt til
slutbrugere (dvs. brødproducenter, andre landmænd etc.) skal landmændene imidlertid
fortsat opkræve moms på. Forslaget om momsfritagelse ved salg til mellemhandlere skulle
være sendt fra den rumænske regering til DG TAXUD.

Har Kommissionen godkendt, at salg af landbrugsprodukter til mellemhandlere skal være
undtaget fra moms? I så fald, hvorfor? Mener Kommissionen, at en sådan ordning vil
resultere i ændrede handelsmønstre for landbrugsprodukter i Rumænien? Mener
Kommissionen, at det vil skabe en forvridning af konkurrencen på det indre marked, hvis
man giver finansielle incitamenter til landmænd til at sælge deres produkter til bestemte
aftagere? Vil Kommissionen sikre, at der gælder fælles momsregler for alle
landbrugsproducenter i Rumænien?

Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen. – (EN) På grund af situationen med
momssvindel i forbindelse med visse landbrugsprodukter er Kommissionen i kontakt med
Rumænien for at fastslå den mest hensigtsmæssige løsning på dette problem.

En af de mulige løsninger på problemerne med den såkaldte momskarrusel i denne sektor
vil være at anvende proceduren med omvendt momspligt. Under denne ordning, som ikke
er en undtagelsesordning, lægges der stadig moms på leverancerne, men den ansvarlige
for momsbetalingen til skattemyndighederne er ikke længere leverandøren, men den
skatteyder, der køber varen.
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Det forhold, at modtageren er pligtig til at betale momsen i stedet for leverandøren, er den
eneste ændring i forhold til standardsystemet, hvor en skatteyder, der leverer varer til en
anden skatteyder, opkræver momsen og indbetaler den til staten, mens den skatteyder, der
modtager varen, kan trække beløbet fra på sin momsangivelse.

Både under standardordningen og ordningen med omvendt momspligt gælder det, at hvis
modtageren er slutbrugeren, vil denne ikke kunne trække momsen fra og skal betale den
fuldt ud.

Derfor er momsen stadig neutral for skatteyderne, og der bliver ikke tale om
konkurrenceforvridning. Fordi modtageren samtidig kan betale og fratrække præcis det
samme beløb på sin momsangivelse, giver denne ændring den fordel, at den fjerner behovet
for den konkrete indbetaling af momsen til skattemyndighederne. Derfor undgår man
momssvindel, der er baseret på manglende momsbetaling fra leverandøren, mens kunden,
der er i besiddelse af en gyldig faktura, samtidig trækker momsen fra.

Ulempen ved dette system er, at det giver mulighed for andre former for svindel, eftersom
al momsen skal opkræves i sidste led af forsyningskæden.

Derfor bør et sådant system efter Kommissionens mening helst begrænses til
landbrugsprodukter, som normalt sælges til mellemhandlere – afgiftspligtige personer –
og ikke er bestemt til levering til den endelige forbruger.

Under alle omstændigheder vil denne ordning afvige fra de normale momsregler i
momsdirektivet, og derfor skal Rådet indrømme Rumænien en undtagelse på grundlag af
dette direktiv. Kommissionen er stadig i færd med at undersøge spørgsmålet.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Mange tak, hr. kommissær. Jeg er ikke sikker på, at jeg
forstod alle detaljer, men jeg kan jo så studere det bagefter. Men denne nye ordning, som
jeg forstår er skabt for at undgå svindel, kan jo medføre et særligt problem for producenter,
der kommer fra et andet land, har investeret i Rumænien og altså har momsudgifter i et
andet land, som man ikke kan modregne i momsindtægterne i Rumænien, fordi man ikke
har nogen momsindtægter. Har Kommissionen overvejet, hvordan man vil løse problemet
for producenter, der kommer fra et andet EU-land, og som har virksomhed i både Rumænien
og andre EU-lande, så de ikke bliver forhindret i at kunne modregne deres indgående moms
i deres momsindtægter? Tak.

Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen. – (EN) Jeg vil gerne sige, at ordningen for
omvendt betalingspligt ikke er nogen ny ordning, og at den anvendes i flere medlemsstater.
Den anvendes f.eks. også i visse medlemsstaters emissionshandelsordning. Det er korrekt,
at der med ordningen for omvendt betalingspligt opkræves moms i slutningen af
forsyningskæden i stedet for i hele forsyningskæden.

Med hensyn til anmodningerne fra medlemsstaterne om at anvende en ordning for omvendt
betalingspligt ser vi naturligvis på alle detaljer, ligesom vi tager højde for spørgsmålet om
konkurrenceforvridning på det indre marked. Derfor udarbejdes Kommissionens forslag
ikke automatisk, men ved at gennemføre en undersøgelse, som danner udgangspunkt for
vores forslag til Rådet.

Med hensyn til Rumænien har vi nu arbejdet i over et halvt år eller endda endnu længere
på at finde en løsning på, hvordan svindel med moms inden for landbruget håndteres i
netop dette land.
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Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Jeg har været her siden starten af spørgetiden, som skulle
begynde kl. 19.30. Der er mange mennesker i mit land, som får en ny regering i morgen,
og som gerne vil høre svaret på det spørgsmål, som jeg har stillet til kommissær Rehn. Jeg
anmoder venligst om, at vi bliver siddende et par minutter mere, så mit spørgsmål kan
blive stillet, og så kommissæren kan svare på det.

Formanden.   – Nogle medlemmer har allerede forladt salen, fordi jeg har meddelt dem,
at jeg ikke kunne behandle deres spørgsmål, eller at jeg ikke kunne behandle supplerende
spørgsmål. Det har været en vanskelig eftermiddag. Og det vil også blive en vanskelig aften.
Jeg har angivet de spørgsmål, jeg vil tage frem til kl. 20.45. Vi må se, hvordan det går, men
jeg gør mit bedste for at være retfærdig over for alle og navnlig over for de kommissærer,
som venter på at deltage.
Spørgsmål 22 af Georgios Papanikolaou (H-000061/11)

Om: Erklæring fra OECD's generalsekretær om eventuel omstrukturering af eurolandenes
gæld og Kommissionens holdning

Torsdag den 28. januar 2011 understregede OECD's generalsekretær, Angel Gurria, under
Det Økonomiske Verdensforum i Davos, at der var et land, der muligvis havde behov for
omstrukturering, nemlig Grækenland. Det understreges, at det er første gang, der officielt
er blevet taget stilling til et spørgsmål om omstrukturering af gælden for et medlem af
euroområdet ved udtalelser fra lederen af en stærk international organisation, som arbejder
tæt sammen med EU om en række økonomiske og sociale emner.

Hvad er Kommissionens holdning i dette konkrete spørgsmål, og navnlig hvad angår
udtalelserne fra OECD's generalsekretær?

Olli Rehn,    medlem af Kommissionen. – (EN) Kommissionen afsluttede for nylig sammen
med ECB og IMF den tredje gennemgang af den økonomiske evalueringspakke for
Grækenland. Vores fælles overordnede vurdering er todelt, og jeg vil nu beskrive den kort.

For det første er der med pakken gjort yderligere fremskridt i forhold til målene, og for det
andet er der stadig store udfordringer, som skal løftes for at sikre finanspolitisk
bæredygtighed, genoprette konkurrenceevnen og sikre en levedygtig banksektor.

Der har været forsinkelser på nogle områder, men de underliggende finanspolitiske og
andre reformer, som er nødvendige for at nå programmets mål på mellemlang sigt er nu
ved at komme på plads. Men der skal stadig udvikles og gennemføres store reformer for
at opbygge den kritiske masse, som er nødvendig for at sikre finanspolitisk bæredygtighed
og økonomisk genopretning.

Udfordringerne med hensyn til konsolidering støttes af et dristigt privatiseringsprogram
som angivet af premierminister Papandreou. Regeringen har givet udtryk for, at den vil
optrappe privatiseringsprogrammet betydeligt med det formål at realisere 50 mia. EUR i
indtægter fra privatisering inden 2015. Det kan betyde en reduktion af gældskvoten på
over 20 % af BNP over de næste fem år. Endvidere vil en beslutning om at gennemføre
privatiseringsprogrammet øge den økonomiske effektivitet og støtte højere investeringer
og eksport.

Af alle disse grunde vil regeringens fulde engagement i privatiseringsprocessen og ikke
mindst dens beslutning om at håndtere privilegier og særlige interesser være afgørende for
at kunne nå de ambitiøse mål og dermed udnytte mulighederne for at forbedre markedets
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holdning til Grækenland betydeligt. Kommissionen opfordrer derfor Grækenland til at
vise beslutsomhed i sit privatiseringsprogram.

Dette vedrører en kommentar fra OECD's generalsekretær: 2011 er et afgørende år for
Grækenland med hensyn til at genoprette troværdigheden af landets økonomiske politik,
og dette er en forudsætning, hvis det igen skal have adgang til markedet i løbet af det næste
år.

Derfor bør myndighederne nå eller overgå de finanspolitiske mål for i år og formulere en
solid budgetstrategi på mellemlang sigt.

Derudover bør Grækenland få et afgørende gennembrud i strukturreformerne over de
kommende uger og måneder. Den fastlagte gennemførelse af programmet bør styrke såvel
borgeres som investorers troværdighed og tillid.

Endelig kan og vil der gennem en kombination af disse politiske foranstaltninger – dvs.
opfyldelse af de finanspolitiske mål og gennemførelse af privatiseringsprogrammet – og
EU-foranstaltninger til forlængelse af løbetider for lån og revidering af prispolitikken i lyset
af gældens bæredygtighed blive taget hånd om bekymringer vedrørende omstrukturering
af gælden.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Sidste år underskrev vi sammen med Grækenland
en aftale om tilbagebetaling af lånet, som blev ydet over en periode på tre et halvt år. I dag
foreslog De personligt i Deres indlæg, at løbetiden blev forlænget til syv år, hvilket tydeligvis
betyder, at der er sket en regnefejl. Samtidig har Moody's nedgraderet Grækenlands
kreditvurdering til samme niveau som Angola. Dette var både uberettiget og helt
uacceptabelt.

I sidste ende, hr. kommissær, spekulerer vi alle på, hvor meget der skal til for at få
Grækenland på fode igen – kræver det blot en forlængelse? Lavere renter, som De også
nævnte? En genforhandling af betingelserne i aftalen? Euroobligationer? En europæisk
vækstobligation? Alle ovennævnte løsninger? Eller måske noget helt andet? Måske flere
spareforanstaltninger i Grækenland? Hvad skal der til, hr. kommissær?

Olli Rehn,    medlem af Kommissionen. – (EN) Det er både vigtigt og nødvendigt at holde sig
målene for øje med hensyn til finanspolitisk konsolidering og med stor beslutsomhed
gennemføre strukturreformer i overensstemmelse med aftalen.

Endvidere er det vigtigt, som jeg har anført i mit tidligere svar, at Grækenland iværksætter
et meget ambitiøst privatiseringsprogram, som vil bidrage til at reducere gældsbyrden. I
forbindelse med den samlede strategi, som EU skal træffe beslutning om i marts, er det
også meget vigtigt, at medlemsstaterne ser på spørgsmålet om gældens bæredygtighed.
Jeg kan kun opfordre medlemsstaterne til at beslutte at forlænge løbetiden for lån til
Grækenland samt revidere prisfastsættelsespolitikken for disse lån.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Det er en absolut farce, og dette er en bemærkning til
forretningsordenen. Vi fik at vide, at spørgetiden var fra kl. 19.30 til 20.30. De eller en
anden besluttede, at den tidligere forhandling skulle have lov at gå ind over spørgetiden.
Det er en af de få muligheder, folk har for at stille Kommissionen spørgsmål. Vi har en krise
i Irland, og mine kolleger Gay Mitchell, Pat the Cope Gallagher og jeg selv har indgivet
spørgsmål. Hvem traf den beslutning? Jeg vil gerne vide – og det er et helt reelt spørgsmål
– hvem, der besluttede, at et møde, der skulle have varet 20 minutter, og den er nu kun
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otte minutter gammel, skulle reduceres til otte eller ni minutter. Hvem besluttede det, fru
formand?

Formanden.   – Jeg ville faktisk have udtalt mig, hr. Higgins, inden jeg gav ordet til
kommissæren til det, der bliver det sidste spørgsmål, for tro mig, jeg er lige så vred, som
De er. Jeg bryder mig ikke om at sidde her under disse omstændigheder og være nødt til
at skuffe en lang række medlemmer og lade flere medlemmer af Kommissionen vente. Jeg
vil opfordre Dem til at henvende Dem til Deres gruppeledere, og jeg gentager højt og
tydeligt: det er gruppelederne, som sætter dagsordenen og næsten hver mødeperiode
efterlader os i en situation, hvor vi ikke har tid nok til at bruge spørgetiden til Kommissionen
eller, hvor det har været relevant, til Rådet, ordentligt. Det er utilfredsstillende, og jeg har
tidligere givet udtryk for mine holdninger. Jeg vil gerne anmode alle de medlemmer, som
har lyst, til at kontakte deres gruppeledere og fortælle dem, hvad de mener, for jeg er bundet
af dagsordenen, fra jeg overtager forsædet, og jeg synes ikke, det er behageligt.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Men hvem besluttede, at kommissær Šemeta kunne få tre
spørgsmål, og kommissær Rehn kun kunne få ét spørgsmål? Hr. Higgins' spørgsmål var
det andet spørgsmål til kommissær Rehn, og mit var det tredje. Hvordan gik det til, at én
kommissær fik tre spørgsmål, og en anden kun ét? Det forstår jeg ikke.

Formanden.   – Vi har taget to, og nu giver jeg hr. Šemeta det spørgsmål, som faktisk er
henvendt til kommissær De Gucht. Derfor. Jeg skal følge en bestemt rækkefølge, og det
beklager jeg. Jeg beklager over for Dem alle tre, men da kommissær Rehn er en sympatisk
mand, er jeg sikker på, at han er parat til at tale med Dem, når han forlader salen. Det er
den eneste løsning, jeg kan tilbyde, og jeg er klar over, at det ikke er tilfredsstillende.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Jeg har læst de tre spørgsmål, nr. 23 fra Jim
Higgins, nr. 24 fra Gay Mitchell og nr. 25 fra Pat the Cope Gallagher, og jeg formoder, at
kommissæren ville have taget de tre spørgsmål under ét. Kan vi derfor ikke, eller har De
ret til, at gå ind over den næste forhandling? Det er altid spørgetiden, det går ud over. Så
hvis vi kan gå ind over den næste forhandling, vil kommissærerne måske også stå til rådighed
efter kl. 21.00.

Formanden.   – (EN) Jeg kan ikke gå ind over starten af det næste møde, hr. Gallagher. Jeg
har allerede sagt til hr. Posselt, at jeg vil tage hans spørgsmål, og til fru Ţicău, at jeg vil tage
hendes, og spørgsmålet fra Dem ville have været det sidste, hvis vi var gået hurtigere frem,
men det gør vi ikke. Nu bliver det svært for mig blot at nå hr. Posselts spørgsmål. Sådan er
realiteterne. Jeg beklager meget, og jeg er som sagt vred, men det er den situation, vi står
i. De har selv set, hvordan dagen er forløbet med hensyn til dagsordenen, og det er ikke
tilfredsstillende. Så jeg vil om muligt gerne gå videre til spørgsmålet til kommissær De
Gucht, som besvares af hr. Šemeta, og jeg beklager meget, at dette bliver aftenens sidste
spørgsmål.
Spørgsmål 31 af Bernd Posselt (H-000068/11)

Om: Udenrigshandel og Østpartnerskabet

Hvordan ser Kommissionen på udviklingen i handelen mellem EU og de stater, der deltager
i Østpartnerskabet, og hvilken rolle spiller Sortehavsstrategien og staterne i Sydkaukasus
i den forbindelse?

Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Den globale finansielle og økonomiske
krise har haft en negativ indvirkning på den bilaterale handel mellem EU og staterne i
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Østpartnerskabet. Generelt faldt handelen mellem EU og de seks stater i Østpartnerskabet
med 20 % mellem 2008 og 2010.

Det skal nævnes, at Østpartnerskabet først blev gennemført, da finanskrisen var i fuld gang.
Det topmøde, hvor Østpartnerskabet blev lanceret, fandt sted den 7. maj 2009. På dette
tidlige stadie blev der etableret arbejdsstrukturer, ligesom der blev holdt nogle indledende
møder for de multilaterale platforme. Østpartnerskabet var ganske enkelt for ungt til at
afbøde de negative virkninger af den finansielle og økonomiske krise.

Med hensyn til Sortehavssynergiens rolle i handelen med EU kan det siges, at den har været
ubetydelig, da Sortehavssynergien er en regional samarbejdsramme og ikke en handelsaftale.

Staterne i Sydkaukasus har hverken selv eller som gruppe spillet nogen særlig rolle i
udviklingen af handelen mellem EU og staterne i Østpartnerskabet.

Forberedelserne til de fremtidige forhandlinger om et bilateralt, udvidet og omfattende
frihandelsområde er i fuld gang med Georgien og Armenien, mens handelsbestemmelserne
i partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Aserbajdsjan i øjeblikket opgraderes.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Tak for Deres meget præcise svar, hr. Šemeta. Jeg skal gøre
det kort. Mener De, at der er mulighed for at øge handelen med staterne i Sydkaukasus,
blandt andet ved at reducere spændingerne mellem dem og navnlig med hensyn til den
eksterne energipolitik?

Algirdas Šemeta,    medlem af Kommissionen  .  – (EN) Som jeg sagde i mit svar, arbejder vi
på spørgsmålet om et udvidet og omfattende frihandelsområde, og vi har fremlagt centrale
henstillinger for de pågældende stater om, hvad de skulle gøre for at starte forhandlingerne
om sådanne aftaler.

Sådanne aftaler ville naturligvis være et betydeligt fremskridt, og hvis staterne gør deres
hjemmearbejde – og nogle af dem forsøger i det mindste seriøst på at gøre det – er
mulighederne for at intensivere handelen meget bedre.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Jeg ventede, til De var færdig med spørgsmålet, før jeg
brød ind, da jeg vidste, at De var i tidnød, men som mine kolleger vil jeg gerne have ført
til protokols, at dette er endnu en nedskæring af en vigtig ressource for medlemmerne,
navnlig for de menige medlemmer af Parlamentet. Jeg mener, det er forkert at stille Dem
i en situation, hvor De er tvunget til at skære ned på spørgetiden, men samtidig mener jeg
heller ikke, at det er alle gruppeledernes fejl, da det er op til formanden på den enkelte dag
at styre dagsordenen. Uanset hvem der var formand inden Dem, fik tingene øjensynlig lov
til at løbe lidt af sporet, og derfor står De i en pinlig situation.

Måske kan vi nå til enighed, og De, Præsidiet og næstformændene kunne aftale, at dette
afsnit, spørgetiden, er helligt og ikke kan ændres. Hvis en forhandling skal afbrydes og
genoptages, efter spørgetiden er slut, så må det være sådan. Jeg vil forelægge min gruppeleder
dette, og jeg håber, andre vil gøre det samme, men jeg vil også gerne anmode Dem om at
forelægge det for Præsidiet.

Formanden.   – Jeg vil tage det op med gruppelederne, da det desværre er der, problemet
er, nemlig i Formandskonferencen, når den sætter dagsordenen. Det handler om, at der
sættes for meget på dagsordenen, inden vi når frem til spørgetiden. De har ret. Der skal
trækkes en streg for at sikre, at denne periode, hvor medlemmerne kan stille Kommissionen
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eller Rådet til regnskab, bevares. Jeg er enig med Dem, og jeg forsikrer Dem, at jeg sætter
mig til min computer som det første i morgen tidlig.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) De sagde tidligere, at vi kunne nå det spørgsmål,
jeg sendte til kommissær De Gucht. Jeg kan forstå, at kommissæren deværre er gået, og jeg
har ventet her i salen på et svar. Jeg mener ikke, at proceduren er blevet fulgt, og jeg forstår
ikke, hvad der er sket.

Formanden.   – Jeg ville gerne tage Deres spørgsmål, fru Ţicău, men jeg sagde også, at
tiden var knap, og at vi blev nødt til at standse et kvarter i, og det blev klokken, inden vi
nåede til Deres spørgsmål. Det er ganske enkelt derfor. Jeg beklager.

Som jeg sagde, er jeg ikke tilfreds med den situation, vi er i, men jeg kunne ikke have gjort
mere i aften for at forsøge at presse flere spørgsmål igennem. Jeg tillod ikke supplerende
spørgsmål i et forsøg på at få tid til Dem, men jeg beklager, at jeg ikke kunne nå Deres
spørgsmål.

Spørgsmål, der ikke er blevet besvaret på grund af tidnød, vil blive besvaret skriftligt (se
bilag).

Spørgetiden er afsluttet.

(Mødet udsat kl. 20.50 og genoptaget kl. 21.05)

FORSÆDE: Isabelle DURANT
Næstformand

18. Industripolitik i en globaliseret verden (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Lange for Udvalget om
Industri, Forskning og Energi om industripolitik i en globaliseret verden (2010/2095(INI))
(A7-0022/2011).

Bernd Lange,    ordfører. – (DE) Fru formand, hr. Tajani, mine damer og herrer! Denne
betænkning viser tydeligt Europa-Parlamentets holdning. Jeg vil gerne takke
skyggeordførerne, som har bidraget til betænkningen, og ordførerne for de relevante
udvalgs udtalelser.

Sammen har vi formidlet et tydeligt budskab, hr. Tajani, som er, at vi af gode grunde skal
flytte industripolitikken tættere på centrum af den politiske scene. Industripolitikken vil
først og fremmest hjælpe os med at skabe fremtidssikrede job af høj kvalitet og dernæst at
sikre investeringer i Europa. Vores konkurrenter i hele verden er gode til at udnytte
industripolitikken, f.eks. i USA, Kina, Brasilien og Indien. For det tredje står vi over for
udfordringer i forbindelse med bæredygtighed, både med hensyn til klimaet og samfundets
økonomiske og sociale fundament. Set i det lys er det vigtigt for os at placere
industripolitikken i centrum af den politiske scene.

Det betyder på den ene side, at vi forventer, at industripolitikken integreres på en sådan
måde, at den bliver fokus for lovgivningsinitiativer i EU. Vi ønsker ikke, at miljø-, handels-
og konkurrencepolitikken udarbejdes først og først derefter koordineres med europæisk
industris interesser. Tværtimod skal vi definere de andre politiske områder på grundlag af
de strategiske interesser, der ligger i en bæredygtig industripolitik.
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For det andet, har vi brug for bedre koordinering af industripolitikkerne i de forskellige
medlemsstater. Jeg beder Dem derfor som beskrevet i betænkningen at anvende
Lissabontraktatens artikel 173, stk. 2, til at koordinere industripolitikken i medlemsstaterne
mere effektivt, så vi alle sammen bevæger os i samme retning.

Vi skal naturligvis fokusere på en række forskellige områder. På det horisontale plan skal
vi navnlig se på innovationspolitikken i hele værdikæden. Vi skal være gode til at støtte
hele den økonomiske kæde, fra grundforskning til lancering af produkter på markedet, og
til markedsføring af de bedste løsninger for vores samfund.

Vi skal også være mere opmærksomme på ressourcer. Det er ikke nok at sige, at dette er
vigtigt. Vi skal indføre praktisk lovgivning, som vil øge ressourceproduktiviteten betydeligt.
Inden for industrien står arbejdskraften for 20 % af omkostningerne og ressourcerne for
40 %. Dette er udgangspunktet for foranstaltninger om råvarer. De mobiltelefoner, som
vi alle sammen bruger, indeholder sjældne jordarter og metaller, som sjældent genanvendes.
Genanvendelsesprocenten for mobiltelefoner er kun 1,5 %. Det danner udgangspunkt for
jobskabelse og øget konkurrenceevne i Europas industri.

Jeg vil gerne nævne en sidste ting i denne forbindelse. Innovation og ressourceproduktivitet
sker ikke af sig selv. De afhænger af de involverede medarbejdere. Derfor skal der i en
fornuftig industripolitik også tages højde for medarbejdernes færdigheder og inddragelse.
Hvis vi kan gøre dette, er jeg sikker på, at vi har fremtidssikrede job i Europas industri.

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Først og fremmest vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Lange, for hans arbejde. Jeg ved, at
det ikke er let at nå frem til en syntese, så forhandlingen om industripolitik kan afsluttes
på en positiv måde, når Parlamentet er organiseret i så mange parlamentariske grupper.
Jeg vil derfor gerne takke Dem for Deres arbejde, for hvis vi virkelig ønsker at arbejde for
at fremme realøkonomien, som er kernen i vores politiske foranstaltning til fordel for
social- og markedsøkonomien, skal vi – Kommissionen, Parlamentet og Rådet – arbejde
sammen.

Jeg er enig i Deres appel om større samhørighed i medlemsstaterne, men der er et
opmuntrende tegn fra Rådet, som rent faktisk har støttet Kommissionens holdning.
Derudover har der i de lande, hvor det har været muligt at fremlægge det industripolitiske
dokument, været nogen vilje – om end i forskellig grad i de forskellige lande – til at deltage
i den fælles indsats under industripolitikken. Da Unionen ikke ønsker at indføre restriktioner
for de enkelte medlemsstater, er dette et forsøg på at koordinere deres politikker.

Dette synes at være et skridt i retning af Deres anmodning, men det bekræfter også, at
Europa har brug for sin egen industri for at løfte de umiddelbare udfordringer og finde en
vej ud af krisen. Vi kan ikke løse vores nuværende problemer – en situation, som forværres
af den aktuelle krise i Middelhavsområdet – uden solide foranstaltninger til fremme af vores
industri- og erhvervspolitik, da det kun er gennem disse politikker, at vi kan udvikle og
skabe nye job.

I Deres betænkning, hr. Lange, fremhæver De med rette de økonomiske, miljømæssige og
sociale udfordringer, som vi står over for. Det handler kort sagt om bæredygtigheden af
vores industripolitik. Bæredygtighed placeres på samme niveau som konkurrenceevne, da
de to størrelser er tæt forbundne. Jeg er faktisk overbevist om, at disse to aspekter ikke kan
eksistere uden hinanden i dag.
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For at opnå dette må vi sørge for at få en moderne, konkurrencedygtig industri, som klart
bryder med den gamle metode for udarbejdelse af industripolitik. Hvad betyder det at have
en moderne industri? Det betyder at have en industri, som er effektiv inden for
ressourceudnyttelse, energiforbrug og drivhusgasemissioner, altså en økonomi, der går i
retning af at blive en grøn økonomi og følger en grøn økonomis rute. Industrien skal også
være ansvarlig og løse problemer på grundlag af en konstant og frugtbar dialog med
arbejdsmarkedets parter.

Jeg mener, at der skal udsendes stærke signaler om, at 2010-industrimodellen ikke kan
baseres på statsstøtte, og at EU-industrien for at være konkurrencedygtig i forhold til de
globale udfordringer ikke har råd til ikke at fokusere på innovation og forskning. Inden
Kommissionen offentliggjorde dokumentet om industripolitik, fremlagde den derfor sit
dokument om innovationspolitik, som efter min mening er absolut fundamentalt for
udviklingen af en reel industripolitik og ligeledes hjælper til at finde den vej, der skal følges,
inden for sektoren for forskning i og innovation af råvarer.

Det er ikke noget tilfælde, at et af de innovative partnerskaber, som Kommissionen nævner,
lige netop drejer sig om råvarer og forsker i metoder til genanvendelse og udskiftning af
råvarer. Det er derfor klart – ikke mindst fordi vi skal drøfte sjældne jordarter i den næste
forhandling – at innovation, råvarer og industripolitik alle er en del af én strategi og, som
jeg ser det, udgør revisionen af Small Business Act også en del af denne strategi. Ved at
gennemføre disse politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger viser Kommissionen
således, at der er vilje til at gennemføre politiske foranstaltninger til fordel for både industri
og erhvervsliv.

Med hensyn til forvaltning og industripolitik mener jeg, som tidligere nævnt, at processen
er godt i gang, både i Kommissionen og i medlemsstaterne. I Kommissionen ved De, at
formand Barroso i begyndelsen af mandatet opfordrede mig til at være formand for gruppen
af kommissærer om industripolitik.

Jeg har indtil videre indkaldt til to gruppemøder, ét inden meddelelsen blev vedtaget, for
at drøfte politiske prioriteter, og det andet for at drøfte den praktiske gennemførelse af
meddelelsen, navnlig med henvisning til testen for konkurrenceevne og
standardiseringsstrategien. Jeg mener, at gruppen af kommissærer er et særligt værktøj,
som skal yde politisk rådgivning og sørge for, at initiativerne er konsekvente i forhold til
industripolitikken.

Med hensyn til medlemsstaterne mener jeg, at reaktionen har været positiv. Som sagt
lancerede vi den 10. december 2010 sammen med det ungarske formandskab de første
samarbejdsøvelser om adgang til kredit for små og mellemstore virksomheder, som vil
blive fulgt af andre lignende øvelser i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Vi vil fortsat
give Dem de nødvendige oplysninger af hensyn til et løbende samarbejde mellem
Parlamentet og Kommissionen.

Inden jeg slutter, vil jeg gerne sige et par ord om betydningen af at støtte kvindelige
iværksættere. Det er ikke tilfældigt, at det i dag er den 8. marts, og jeg har altid ment, at vi
har brug for flere kvindelige iværksættere, men når de først har besluttet sig, bør vi som
minimum også kunne tilbyde dem god rådgivning.

Derfor har vi besluttet at indarbejde en ad hoc-foranstaltning under revisionen af Small
Business Act. Det europæiske netværk af EU-ambassadører for kvindelige iværksættere,
som vi allerede har lanceret, findes fortsat, men vi ønsker at gå videre end bedre information.
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Vi ønsker, at kvindelige iværksættere skal kunne få god rådgivning fra eksperter, og derfor
vil vi gennemføre en høring på meget kort sigt for at støtte visse initiativer, som har til
formål at finde mentorer til nye kvindelige iværksættere, som ønsker en sådan.

Disse mentorer kan give dem konkret rådgivning om opstart og ledelse af en virksomhed.
Målet er at udbrede dette initiativ i mindst 10 medlemsstater og dernæst udvide det til
resten af de 27.

Formanden.   – Mange tak, hr. kommissær for denne lille indsigt i kvindelige
erhvervsdrivende. Jeg går ud fra, at det ikke er helt tilfældigt, da det i dag, den 8. marts, er
kvindernes internationale kampdag, men under alle omstændigheder glæder vi os over
Deres initiativer.

Francesco De Angelis,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi.
– (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Industripolitik er vigtig for væksten og
beskæftigelsen i vores regioner og lande. Her i den alvorlige økonomiske krise glæder vi
os derfor over Kommissionens initiativ til en fælles mellem- til langsigtet strategi for Europa,
og vi støtter fuldt ud hr. Langes fortræffelige betænkning af mindst tre grunde.

For det første benyttes der i betænkningen en tilgang til spørgsmålet om industriel udvikling,
hvor industri- og erhvervsinteresser ikke fordeles på markedssektorer, men samles efter
fælles mål. For det andet understreges betydningen af regionale strukturer gennem mere
effektiv støtte til klynger, innovationsnetværk, videnoverførsel, forskning samt
kvalifikationsforbedringer og udvikling af infrastruktur.

For det tredje – og jeg er ved at runde af – fremhæves den rolle og funktion, som små og
mellemstore virksomheder har, når de ser på EU for at finde en vej ud af denne krise, som
kan være en alvorlig fare for deres fremtid.

Gianluca Susta,    ordfører for udtalelsen fra Udvalget om International Handel. – (IT) Fru
formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den økonomiske og finansielle krise har
fået mange mennesker til at genopdage industriens centrale betydning. Trods Deres
bestræbelser har Kommissionen ikke altid været klar over dette, hr. næstformand.

I mange retsakter, hvoraf dokumenterne om Europa 2020-strategien eller visse
frihandelsaftaler, som er blevet godkendt for nylig eller drøftes i øjeblikket, ikke vil være
de sidste, mærker man stadig en forkærlighed for tjenesteydelsesøkonomien samt styrkelse
og udvikling af tjenesteydelser, navnlig i finans-, bank- og forsikringssektoren. Derimod
får vi som nævnt modsatrettede signaler fra realøkonomien. Produktion og eksport er
stigende, og vi er vidner til, at udflytningstendensen er vendt.

Vi skal støtte disse signaler, da ingen af verdens store økonomier kan komme uden om
industriens centrale betydning. Derfor skal vi fuldføre det indre marked og fremskynde
gennemførelsen af stærke initiativer til støtte for innovation og forskning,
teknologioverførsel, produkters sporbarhed, beskyttelse af immaterielle rettigheder og
fremme af europæisk produktion for ikke at nævne effektive regler mod dumping og ægte
gensidighed i bilaterale forhandlinger. Denne betænkning er et skridt i den retning, og jeg
er yderst taknemmelig over for hr. Lange og alle dem, der har arbejdet med den.

Françoise Grossetête,    for PPE-Gruppen. – (FR) Fru formand! Findes der stadig reelle
ambitioner i lyset af EU's afindustrialisering? Vi ved, at økonomier ikke kan udvikles uden
sværindustri, og at industrien ikke kan eksistere uden fabrikker.
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Vi er alle samlet her i Parlamentet for at kæmpe for Europas industrielle job. Man kan ikke
forestille sig en fremtid for industrien, hvis der ikke er tiltro til det videnskabelige og tekniske
fremskridt. På et tidspunkt, hvor Europa således burde tage hul på det omfattende arbejde
med at identificere fremtidens Ariane og Airbus, må Kommissionen erkende, at de
eksisterende regler som følge af krisen ikke længere passer til nutidens økonomi.

Spørgsmålet om frihandel og fri konkurrence uden forvridning er blevet et dogme. Vi kan
ikke være det eneste økonomiske område i verden, som ensidigt anvender
frihandelsprincipper uden at vide, hvad vores største konkurrenter foretager sig.

Jeg beklager derfor, at der er en vis nervøsitet, hvad angår spørgsmål om styrkelse af EU's
antidumpingarsenal og anvendelse af det generelle gensidighedsprincip inden for handel
med tredjelande. Den værste situation opstår, hvis det europæiske marked er for åbent i
forhold til de konkurrerende markeder, som er for lukkede.

Endvidere vi jeg gerne i forbindelse med bekæmpelse af klimaændringer indføre andre
værktøjer end handel med drivhusgasemissioner som f.eks. CO2-inkluderingsmekanismen
ved grænserne. På den måde kunne vi genoprette balancen, så det ikke ville være så attraktivt
for vores virksomheder at flytte til tredjelande.

Vi bør sikre en bedre hjælp til vores SMV'er og reducere deres omkostninger, ligesom vi
bør styrke europæiske patenter og bekæmpelse af forfalskning med "Made
in"-oprindelsesmærkning. Hvis Europa desuden ikke har adgang til råvarer, vil vi ikke
længere kunne tale om en innovativ industripolitik.

Vores bekymringer vedrører uddannelse, efteruddannelse og forskning samt en kultur af
innovation og videnskab, som endnu engang bør prioriteres i EU.

(Bifald)

Patrizia Toia,    for S&D-Gruppen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg støtter de
andre medlemmer, som har talt, idet vi endelig taler om en fælles industripolitik igen, og
jeg håber, at der snart træffes foranstaltninger og specifikke beslutninger. Jeg glæder mig
over det fortræffelige arbejde, som er lagt for dagen i Lange-betænkningen og næstformand
Tajanis meddelelse.

Denne beslutning har nogle vigtige konsekvenser. Den første er, at revitaliseringen og
genopretningen af Europas økonomi og beskæftigelsens robusthed som nævnt delvist og
måske især afhænger af genopretningen af hele produktionssektoren, både den mere
avancerede og den mere traditionelle del, og af den støtte, den får. Dette skyldes, at det
stadig er muligt at flytte grænserne inden for produktion, hvilket ikke var helt så oplagt
for kort tid siden.

For det andet betyder industriens opsving i Europa også, at vores konkurrenceevne ikke
kun er i spil inden for den finansielle og tertiære sektor, men også her, og det er ikke for
sent for os at tage udfordringen op og øge den europæiske industris konkurrencedygtighed
i forhold til resten af verden.

For det tredje fokuseres der i den nye industripolitik som nævnt på faktorer frem for sektorer.
Der fokuseres på faktorer og instrumenter, der reelt kan fremme nye virksomheder, samt
en ny kapacitet for robusthed og modernisering.

Jeg mener, at det er vigtigt endnu engang at fremhæve disse nye faktorer, som vi skal reagere
på: Kredit – vi opfordrer til nye initiativer ud over dem, som kommissæren allerede har
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bekendtgjort om emnet – råvarer, energipriser, innovation, forskning, behovet for at øge
kapaciteten til teknologisk overførsel af resultaterne af forskning og innovation i
virksomheder i Europa, i nye produkter og inden for nye måder at tilrettelægge
produktionen på.

Vi skal udnytte en helt unik industristruktur i Europa, navnlig i visse lande, nemlig strukturen
af små og mellemstore virksomheder, kvaliteten af virksomhederne og deres produkter
og den europæiske industris unikke karakter. Jeg mener, at vi bør genopdage disse
produktionstraditioner og -rødder i mange lande og gøre dem til genstand for innovation
og ændring.

Endelig er spørgsmålet om beliggenhed meget vigtigt. Europæiske politikker er en succes,
hvis de kan finde en region, der kan håndtere dem. Vi takker derfor hr. Lange og ser frem
til et godt samarbejde med Kommissionen og hurtigst muligt nogle konkrete resultater.

Jorgo Chatzimarkakis,    for ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. Tajani! Tak for Deres
store arbejde for en europæisk industripolitik. Jeg har siddet og set på hr. Lange og tænkt,
at det er en del postyr, der har været over sådan en initiativbetænkning. Der er fremsat i alt
500 ændringsforslag og 50 kompromisforslag med det formål at gøre Europas industri
førende i verden igen. Det kan vi kun opnå med en integreret og bæredygtig politik. Vi skal
sørge for, at forskning og innovation er et ledende princip i vores strategi. Vi skal derfor
etablere en lovgivningsmæssig ramme, som støtter såvel innovation som bæredygtighed.
Den store udfordring i betænkningen var at finde den rigtige balance mellem miljømæssige
mål og økonomisk konkurrenceevne og samtidig undgå protektionisme. Jeg ser på
fru Grossetête, fordi Frankrig altid ønsker at indføre en snært af protektionisme. Samtidig
skal vi støtte små og mellemstore virksomheder, fremme EU-patentet og forebygge tyveri
af viden, navnlig med hensyn til Kina. Vi ønsker også, at der indføres færre regler for
europæisk industri som følge af bureaukrati. Det betyder, at vi skal fokusere på at reducere
mængden af bureaukrati. Det er lykkedes Dem at dække dette fint i Deres betænkning,
hr. Lange, så jeg vil gerne takke Dem for Deres store arbejde.

Denne betænkning kan dog kun være første skridt. Vi skal koble industripolitikken, som
borgere i mange medlemsstater har svært ved at drøfte, og som navnlig tyskerne aldrig har
været villige til at tale om, sammen med konkurrenceevnepagten, som fremlægges for
stats- og regeringscheferne i løbet af de næste par uger med det formål at sikre euroområdet.
Hvis dette ikke lykkes, har vi et problem. Vi skal koordinere områder som samhørighed,
industri, handel, forskning og innovation, men også sociale emner, klima og miljø.

Det aktuelle eksempel med E10 i Tyskland viser, at dette ikke er sker. Det handler om at
blande bioethanol i benzin. EU har fastlagt en vigtig strategi, sat sig selv 20-20-20-målene
og fortalt medlemsstaterne, at de skal gennemføre den. Medlemsstaterne og navnlig
Tyskland tog del i beslutningsprocessen og støttede alt det, der blev besluttet. Men da
strategien skulle gennemføres derhjemme, skar de pludselig skatteincitamenterne væk, og
så ville forbrugerne ikke være med længere.

Hvis vi ikke overbeviser forbrugerne som i tilfældet med E10 i Tyskland, kan vi ikke
gennemføre klimapolitik sammen med industripolitik. Vi skal have forbrugerne på vores
side. Det er det centrale budskab. Jeg ønsker derfor det industripolitiske projekt held og
lykke.

Reinhard Bütikofer,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Betydningen af
hr. Langes betænkning er noget overdrevet, fordi så mange af de medlemmer, som har
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deltaget i drøftelsen, er entusiastiske. Betænkningen omfatter næsten alt og indeholder
visse steder modstridende oplysninger.

Ikke desto mindre mener jeg, at denne betænkning er et vigtigt fremskridt. Tidligere var
det ofte sådan, at det kun var franskmænd eller venstreorienterede personer, som støttede
en stærk statskontrol, der talte for industripolitikken. For alle andre var emnet tabu. Nu er
vi i en ny situation med en grundlæggende konsensus om, at vi skal have en industripolitik
i Europa, og at det skal være en fælles politik på europæisk plan. Jeg mener, at dette er et
vigtigt skridt fremad, og jeg takker hr. Tajani for at fremhæve det så præcist.

Fru Grossetête har fuldstændig ret i, at vi ikke kan fortsætte som hidtil. Vi kan ikke behandle
industripolitikken som noget, der fremkommer næsten tilfældigt i slutningen af vores
frihandelspolitik. Vi skal vende tingene rigtigt, men ikke på grundlag af forestillinger om
statskontrol og ikke med den idé, at staten skal påtage sig en regulerende rolle og gribe
direkte ind i erhvervslivet. Staten skal skabe fornuftige rammer, som fremmer innovation
og navnlig miljømæssig innovation, og som gør det muligt at gøre fremskridt på disse
områder ved at udnytte konkurrencen. Vi ønsker dog hverken stærk statskontrol eller
protektionisme.

Fremover vil vi kun kunne sikre, at EU-industrien indtager en stærk position, hvis vi tager
opgaven med miljømæssig innovation på centralt plan alvorligt. Jeg vil derfor gerne sige
til hr. Tajani, at jeg er meget taknemmelig for, at De har forklaret, at bæredygtighed og
konkurrenceevne ikke er modsætninger, men skal ligestilles og koordineres.

Evžen Tošenovský,    for ECR-Gruppen. – (CS) Fru formand! Forhandlingen om industri
er meget vigtig for Europa i øjeblikket. Europæiske virksomheders konkurrenceevne
afhænger af en fortsat økonomisk stabilitet i Europa. Vi er vel alle opmærksomme på disse
argumenter, men på den anden side forsøger vi konstant at påtage os forpligtelser, enten
i form at ekstreme krav til miljøbeskyttelse eller obligatoriske skattemæssige forpligtelser
til at sikre finansiel stabilitet. Det er naturligvis vigtigt at foretage en stringent vurdering af
industriproduktionens indvirkning på miljøet, men vi må ikke belaste industrien indirekte
med nærmest overdrevne regler. I en global verden kan dette medføre en situation, hvor
den europæiske industriproduktion tynges mere af politiske beslutninger end andre steder.

Jeg mener, at det vigtigste i denne betænkning er fokus på betydningen af at støtte videnskab
og forskning og innovation. Det er længe siden, at Europa var førende inden for innovation.
Det er grundlæggende vigtigt at støtte innovative projekter. Jeg er enig i, at der er behov
for at omarbejde procedurerne for finansiel støtte til innovative projekter. Vores mål bør
være at forenkle administrationen og samtidig ændre den overordnede tilgang. Det er
vigtigt at tage højde for kommercialiseringen af forskning og finansieringen af europæiske
fonde.

Ilda Figueiredo,    for GUE/NGL-Gruppen. – (PT) Fru formand! Det er på tide at forsvare
EU's industri i alle medlemslande. Det kræver en ændring af den hidtidige holdning, hvor
Kommissionen ikke var det mindste interesseret i at finde en balance mellem behovet for
at forsvare en livskraftig industri, navnlig fremstillingsindustrien, og international handel.

Industriproduktion er grundlæggende for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa, og
derfor er det nødvendigt med en anden politik for EU-handel og ekstern handel, som
forsvarer vores industrier, herunder de industrier, der garanterer job i de lande og regioner,
hvor arbejdsløsheden allerede er meget høj. I denne henseende er det vigtigt at rette
opmærksomheden mod små og mellemstore virksomheder (SMV'er) samt forskning og
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udvikling, at tage højde for regional udvikling og de enkelte landes og industrielle sektorers
særlige kendetegn samt forbedre arbejdstagernes kvalifikationer og uddannelse.

Der er dog mange modstridende holdninger i denne betænkning. Hvor det på den ene side
støttes at forsvare industri og SMV'er, indgår der på den anden side forslag om liberalisering
af international handel, fri konkurrence, udvidelse af det indre marked og om
offentlig-private partnerskaber. Sådanne forslag forsvarer imidlertid ikke vores industrier,
som de burde, hvilket de europæiske realiteter allerede har vist. Vi har derfor fremsat en
række forslag om at fjerne de mest skadelige aspekter, og vi håber, at de vedtages i morgen.

Vi støtter industrier, som effektivt udnytter ressourcer, der er mindre afhængige af kulstof,
som vægter job med rettigheder højt, og som garanterer lige rettigheder for kvinder med
hensyn til jobadgang, forfremmelse, lønninger og deltagelse i ledelse og administrative
organer.

For at garantere alt dette er det vigtigt, at der findes visse EU-rammer, og i denne henseende
spiller Kommissionen en vigtig rolle med hensyn til industripolitik, ekstern handel,
finanspolitik og forskning, videnskab og innovation, som støtter SMV'er, samt med hensyn
til forpligtelser til at efteruddanne og omskole arbejdstagere og værdigheden for dem, der
arbejder.

Niki Tzavela,    for EFD-Gruppen. – (EL) Fru formand! Først og fremmest vil jeg også gerne
lykønske hr. Lange med hans meget detaljerede betænkning om industripolitik. Den
økonomiske krise har vist os, at lande med et industrielt grundlag ikke blot overlever – de
klarer sig også godt. Se på Tyskland, Kina, Spanien. Spanien klarer sig under den
økonomiske krise, fordi landet har et industrielt grundlag.

Mit land, Grækenland, havde et industrielt grundlag, men vi har af forskellige årsager
udslettet det. Jeg vil gerne rette opmærksomheden mod et meget aktuelt problem, som
den græske industri stod over for i indeværende uge. Hr. Trichet udtalte sig om en mulig
stigning i Den Europæiske Centralbanks grundrentesats inden for den næste måned. Det
medførte en brat stigning i Euribors 3-måneders interbankrente, som tusindvis af græske
lån er forbundet til. På en enkelt dag registrerede Euribor sin største stigning siden september
2008 med massive problemer til følge for græske virksomheder, som allerede led under
recessionen.

Samme dag udtalte den europæiske direktør for Den Internationale Valutafond, at EU's
monetære politik vil klare sig og ikke skal strammes. Vi siger ikke, at hr. Trichet ikke bør
hæve renten. Men der kunne være en smidig overgang, så den aktuelle eksplosion i lån
undgås. Kan De gribe ind, hr. kommissær?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Fru formand! Det glæder mig, at det flere gange i betænkningen
om industripolitik nævnes, hvor vigtige små og mellemstore virksomheder er for den
europæiske industri, europæiske medarbejdere og vores alle sammens nutid og fremtid.
Fra nu af bør det i alle dokumenter og alle spørgsmål prioriteres at fremme driften af SMV'er.
Disse små virksomheder skaber størstedelen af alle job, har den største kapacitet til at
genopfinde sig selv og spiller den største rolle inden for innovation og forebyggelse af, at
den europæiske økonomi sakker endnu længere bagud. Og meget vigtigt betaler de den
største del af skatterne til vores budgetter, hvilket betyder, at det primært er dem, der
opretholder den bureaukratiske administration. Til gengæld har bureaukratiet sammen
med "bankokratiet" skabt et lovligt institutionelt og økonomisk miljø, som arbejder på at
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umuliggøre driften af SMV'er. Denne kortsigtede praksis, som tjener de multinationale
selskabers profitjagt, kan ikke fortsætte.

I betænkningen anføres det ganske rigtigt, at spekulation på det finansielle marked skal
undgås, men på dette punkt er det ikke nok. Der bør indføres udtrykkelige sanktioner for
de banker, som ikke fremmer forsyningen af midler til SMV'er gennem deres
kreditpolitikker. I betænkningen henvises der endvidere flygtigt til, at industrien i de nye
medlemsstater taber terræn, og at EU skal finde midler til at standse store selskabers unfair
praksis. Vi må åbent erkende, at multinationale selskaber i de gamle medlemsstater i de
seneste år med hjælp fra EU's bureaukrati har købt størstedelen af de nye medlemsstaters
fremstillingsindustrier ud og ruineret dem og derefter har fået de daværende selskaber til
at gå konkurs og overtaget deres markeder. Resultatet er millioner af mennesker uden job
og fremtidsudsigter, let erhvervede overskud i øst, og betydelige skatteindtægter i vest.
Også med bureaukratiets hjælp er meget af den teknologi, som er samlet i Europa, uheldigvis
blevet overført til Kina.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Fru formand. hr. kommissær! Jeg vil også gerne
indlede med at takke hr. Lange for hans arbejde med at samle så mange forskellige udtalelser
og visioner. Denne situation er ret almindelig i Parlamentet. Jeg vil også gerne takke
skyggeordførerne fra de forskellige politiske grupper.

I denne betænkning forsøges det at give svar på et spørgsmål, som allerede længe har været
under overvejelse: Har europæiske industrier en fremtid i en global verden?

Jeg mener, at svaret er ja. Ja, fordi EU's medlemsstater beviser, at det har de. Ja, fordi der
også er visse europæiske industrisektorer, som beviser, at det har de.

Alt dette vedrører en række aspekter. Nogle vedrører jobmarkedet, fordi vi har brug for et
fleksibelt og ikke et usmidigt jobmarked. Andre vedrører produktivitet, finanspolitik og
skattemæssige incitamenter. Tillad mig imidlertid at fremhæve tre, der nu er tæt forbundet
med EU selv.

For det første innovations- og iværksætterkulturen. Det er to vigtige emner. Iværksætterånd
og innovation er vigtige elementer i fremtiden for alle industrier i Europa. Der bør særlig
fokuseres på unge iværksættere.

For det andet styrkelse af det indre marked og sikring af at det er konkurrencedygtigt og
internt baseret på fri konkurrence. Den støtte, der stadig gives til transport, energi og
offentligt ejede virksomheder, bør således reduceres for at sikre fri konkurrence inden for
det europæiske indre marked.

For det tredje overholdelse af de konkurrencemæssige betingelser i internationale rammer:
Med hensyn til miljøpolitik og produktindkøb er det vigtigt at konkurrere på lige vilkår.

Vi ønsker ikke protektionisme i EU, ligesom vi ikke ønsker protektionisme, når vores
industri konkurrerer med tredjelande og tredjeregioner.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Fru formand! Flere af deltagerne i denne forhandling er
startet med at sige "endelig". Det siger nok noget om den status, som industripolitikken
længe har haft i den sociale debat og i politik. Men nu er industripolitikken tilbage – det
fremgår tydeligt af denne betænkning, synes jeg. Servicesektoren vil fortsat være vigtig,
men det er også tydeligt, at dens udvikling i høj grad er afhængig af, at vi har en stærk
industriproduktion og en stærk industrisektor. Disse to ting går hånd i hånd.
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Industripolitikken er således central for et af de vigtigste politiske emner: arbejde til alle,
fuld beskæftigelse. Men hvis den moderne industripolitik standsede her, ville der ikke være
sket noget i de seneste 25 år. Moderne industripolitik er meget mere end det. I dag spiller
den også en rolle i forbindelse med den store overgang – det radikale skift til miljø- og
klimabæredygtighed – og udgør ikke en hindring for den, men bidrager rent faktisk til den.
Det er i øjeblikket en del af industriens konkurrenceevne – det fremgår tydeligt, hvis man
ser på de investeringer, der foretages i en række af vores konkurrentlande lande.

Adgang til råvarer indgår også og er således et krav til industrien, men også en del af
overgangen. Det vedrører alt fra energieffektivitet til ressourceforvaltning og genanvendelse,
f.eks. i form af det, vi kalder urban minedrift. Et andet vigtigt spørgsmål for en moderne
og bæredygtig industri er tilbagevendende uddannelsesprogrammer. Vi vil og skal ikke
konkurrere på grundlag af lave lønninger og dårlige arbejdsforhold, men på grundlag af
kvalificerede og faguddannede mennesker, som arbejder, og som ønsker at arbejde i
industrien.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Fru formand, kommissær Tajani, mine
damer og herrer! Europa kan og skal vælge en ny vej i dag ved at skabe en ny integreret
industripolitik. En afgørende rolle i denne forbindelse spilles af integrationen af alle de
faktorer i EU, som påvirker industrien. Jeg vil blot nævne nogle få.

Før det første en garanti for bæredygtig, langsigtet levering af vigtige råvarer til udvikling
af Europas højteknologiske sektorer. I denne forbindelse opfordrer jeg indtrængende til at
øge samarbejdet med de tredjelande, som har en overflod af råvarer.

For det andet en økonomi baseret på innovation og fri bevægelighed for viden. Jeg opfordrer
indtrængende til, at den vigtige forbindelse mellem almen uddannelse, erhvervsuddannelse
og arbejdsliv styrkes. Europa producerer de fleste ph.d.er i verden, men kan ikke omdanne
deres kompetencer og viden til reelle praktiske markedsløsninger. Vi må bygge europæiske
innovationscentre, som fremmer et aktivt samarbejde mellem viden og markedets behov.

For det tredje er overgangen til en kulstoffattig økonomi et vigtigt skridt. Europas
højteknologiske forfront vil gøre det muligt for os at udnytte muligheder og fordele i
fremtidens 'grønne' økonomi. Alle disse elementer kræver et nyt niveau af samarbejde
mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne.

James Elles (ECR).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske hr. Lange med en
fremragende – og omfattende – betænkning, som får os til at tænke over de industripolitiske
tendenser. På vej ud af den største recession i de sidste 60 år må vi virkelig galvanisere vores
industrier, så de er konkurrencedygtige på det globale marked, ved at støtte små
virksomheder, styrke iværksætterånden og støtte alle dem, der ønsker at skabe job. Så der
er en tydelig forbindelse mellem innovationsfærdigheder og bæredygtighed. Ikke
nødvendigvis ved at anvende fonde – vi kan gøre det ved at styrke det indre marked, fremme
handelen og sikre rammer, der støtter innovation.

Endelig mener jeg, at den digitale dagsorden mangler. Alle i Europa, alle virksomheder,
bør have ret til adgang til det bedste it samt superhurtigt mobilt bredbånd og bredbånd.
Var De klar over, hr. kommissær, at Sydkorea i sidste uge fastsatte et mål om, at alle
husholdninger inden udgangen af næste år skal have internetforbindelser, som er 200 gange
hurtigere end i en gennemsnitlig husholdning i USA? En topleder inden for it sagde, at
Europas konkurrencedygtighed er meget bedre tjent med investeringer i it sammenlignet
med fysisk infrastruktur.
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Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Fru formand! Jeg vil blot komme med tre
bemærkninger. Den første handler om, at Europa skal sigte mod at være blandt de første,
så teknologiske prioriteter kommer først på visse områder, så der ikke blot opnås relative
fordele, men også absolutte fordele, fordi produkter af gennemsnitlig kvalitet medfører
gennemsnitlige priser. For det andet vil jeg gerne sige, at det er vigtigt at sigte efter
tovejskommunikation i mæglingen mellem store og små systemer, da det ikke vil medføre
de ønskede resultater at koncentrere sig om store systemer. General Motors er et eksempel
på en fiasko, der kostede de amerikanske skatteydere 57,6 mia. USD. Det tredje emne er,
at industripolitikken ikke udelukkende bør afhænge af den såkaldte politiske og økonomiske
elite, men bør baseres på en kraftig strøm af nedefra kommende mindre innovationer.
Store teknologiske gennembrud afhænger med andre ord af et stort antal mindre
innovationer, som kommer fra arbejdskollektiver.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Fru formand, næstformand Tajani, mine damer og herrer!
Nøgleordet findes allerede i titlen på denne betænkning, da den henviser til industripolitik.
I de seneste år, hvis ikke årtier, har vi i Europa været vidner til en voksende mangel på
politisk interesse på dette område som følge af en overdrevet laissez faire-holdning over
for markederne i troen på, at hele systemet ville regulere sig selv uden indgriben.

Politisk indgriben betyder fastlæggelse af regler til støtte for virksomhedernes tilstedeværelse
på markederne, og jeg bemærker med tilfredshed, at der i denne betænkning navnlig
henvises til små og mellemstore virksomheder og fremstillingssektoren, som alt for ofte
tidligere har været forsømt.

De foreslåede instrumenter til administrativ forenkling og lettere adgang til kredit er et
skridt i den rigtige retning. Jeg vil også gerne fremhæve den del, der vedrører fair
konkurrence med tredjelande, da vi tidligere har været for eftergivende på dette område,
og hele grundlæggende sektorer som f.eks. den toskanske tekstilsektor – og dette ved jeg
med sikkerhed, da jeg er fra Prato – er blevet bragt i knæ af unfair konkurrence, som burde
have været standset og forhindret ved kilden.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Lange og skyggeordførerne
for deres store arbejde.

De har med held omdannet den opdagelse, vi alle gjorde under krisen, nemlig at industrien
tydeligvis er vigtigere, end mange mennesker troede, til en betænkning og sikret, at
industripolitikken er rykket længere op på Europa-Parlamentets dagsorden. Det kan være
en ulempe, at denne forhandling afholdes om aftenen. Dette emne er så vigtigt, at vi også
bør tale om det på andre tidspunkter.

Som nogle medlemmer allerede har sagt, handler industripolitik ikke om indgriben fra
staten, men om at etablere de rigtige rammer. Staten behøver ikke træffe beslutning om
indholdet af industripolitikken eller skelne mellem god og dårlig industri. I stedet skal den
give industrien mulighed for at udvikle sig inden for visse rammer. Vi skal fokusere på de
områder, hvor vi reelt kan være en hjælp med hensyn til innovation og forskning.

Hr. Tajanis oplysninger er meget nyttige, idet de tydeligt viser, at spørgsmålet om
konkurrenceevne er af største betydning på mange områder inden for europæisk politik.
Det vil fremover kunne bruges som kriterium og til at overveje, om vores politiske
beslutninger altid, ofte eller bare ofte nok hjælper eller skader industriens udvikling i Europa.
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Jeg mener, at vi ikke blot skal have en betænkning og et emne, der skal drøftes yderligere,
men at vi også skal ændre den måde, vi handler på herefter, og at vi skal tage emnet alvorligt,
for industrien er vigtig.

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

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru formand, jeg har et spørgsmål til hr. Reul. Tidligere i dag
fejrede vi 100-året for kvindernes internationale kampdag. I lyset heraf vil jeg gerne høre,
hvilke muligheder De ser for kvinder i fremtidens industripolitik. Hvilke chancer har kvinder
i industrien, for jeg mener, at vi i høj grad har brug for deres bidrag? Hvilke færdigheder
og kvalifikationer vil det være bedst for kvinder at tilegne sig, hvis de skal arbejde i
industrien?

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Fru formand! Jeg mener, at de har fortrinlige muligheder, og
jeg vil om nødvendigt selv behandle dette emne.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Fru formand! Krisen har understreget industriens
betydning som drivkraften bag økonomien. Hr. kommissær, vi glæder os over, at
Kommissionen har forstået dette og har taget Unionens industripolitik tilbage.

Vores ordfører, som jeg gerne vil lykønske med det fremragende arbejde, har allerede
forklaret, hvordan vi fortolker overgangen til en industripolitik, som er intelligent,
ressourceeffektiv og bæredygtig fra et miljømæssigt og socialt synspunkt. Jeg vil blot
fremhæve en enkelt af de ting, han sagde, som jeg mener er vigtig, nemlig menneskelige
ressourcer.

Hvis alle job skal være "grønne", er det afgørende for europæiske arbejdstagere at have de
rigtige færdigheder, ikke blot for at forbedre industriens konkurrenceevne, men også for
at sikre, at ingen arbejdstagere lades i stikken.

Vi har et stærkt fundament, idet unge europæere aldrig har været så velforberedte, og
alligevel mangler vi ingeniører, vi mangler unge iværksættere, og vi mangler innovative
politikker til forvaltning af menneskelige ressourcer. Vi bør derfor støtte synergier mellem
de universiteter, som har en stærk iværksætterkultur, og de virksomheder, som reelt er
videndrevne.

Med hensyn til efteruddannelse skal vi tilpasse arbejdstagernes færdigheder til kravene fra
den nye økonomi og sikre, at den er økonomisk tilgængelig for såvel arbejdstagere som
virksomheder.

Industrien bør i højere grad fokusere på organisatorisk innovation forstået som en mere
fleksibel og dynamisk spredning af risici og ansvar i virksomhederne. Først da kan industrien
indregne og drage fordel af arbejdstagernes talent og viden.

Endelig vil jeg gerne sige et par ord som medlem af en gruppe, som har været imod
lanceringen af et øget samarbejde om EU-patentet, fordi vi mener, at det påvirker det indre
marked, den territoriale samhørighed og retssikkerheden. EU-domstolen har støttet denne
holdning i udtalelse 1/09 offentliggjort den 8. marts 2011, hvori den konkluderer, at den
påtænkte aftale om indførelse af en Domstol for Europæiske Patenter og EF-patenter ikke
er forenelig med bestemmelserne i traktaten.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Fru formand, hr. kommissær! Først og fremmest vil jeg
gerne lykønske ordføreren med en fremragende og meget vigtig betænkning. Dette er
faktisk et spørgsmål om, hvordan vi kan gøre europæisk industripolitik konkurrencedygtig,
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og på den anden side hvordan vi kan reagere på de strukturelle ændringer i form af
jobnedskæringer, der er sket i den grundlæggende industri på visse områder.

Jeg mener, at industripolitikken er en del af denne ændring. Vi skal se denne ændring, og
vi skal kunne tilpasse os den. Vi skal se fremad og skabe en bæredygtig industripolitik
baseret på vores egne europæiske styrker og regionale ressourcer. Et eksempel herpå er
bioenergisektoren, som har et ret stort potentiale i Europa, mener jeg.

Regionale strukturer giver os mulighed for at støtte en bæredygtig industripolitik i Europa,
og derfor skal vi understrege betydningen af endnu flere innovationsklynger og et bredt
samarbejde mellem aktører, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Når vi taler om en europæisk industripolitik er det naturligvis vigtigt at inddrage
SMV-sektoren – små og mellemstore virksomheder. Vi skal reducere bureaukratiet for
SMV'erne, som det er sagt ved flere lejligheder, og gøre alt, hvad vi kan, for at støtte
mulighederne for SMV-iværksættere, både nu og i fremtiden.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Fru formand, mine damer og herrer! Betænkningen
viser endelig industriens vigtige rolle i Unionen fremtid og det bekræftes, at der er behov
for en europæisk industripolitik. Lissabonstrategiens fiasko anerkendes implicit, idet der
med rette anmodes om, at 3 % af EU's bruttonationalprodukt afsættes til forskning og
udvikling, og idet det foreslås, at den private sektor i høj grad udnyttes.

Uheldigvis er der stadig en vision om konkurrenceevne med fokus på en drastisk nedskæring
i arbejdsomkostninger, selv om vi har brug for at udvikle konkurrenceevnen baseret på
efteruddannelse, kapitalbesparelser, energi og råvarer. I betænkningen indrømmes det
også implicit, at de finansielle markeder ikke har været i stand til at kanalisere besparelser
over på investeringer og dermed skabe velstand. Hvis dette problem skal løses, kræver det
social kreditregulering eller kreditbeslaglæggelse til fordel for beskæftigelse, forskning og
udvikling og velstand. Europæiske og nationale offentlige finanscentre skal garantere
industriel finansiering. Parlamentet kan ikke blot træffe foranstaltninger for at sikre, at
store europæiske industrielle grupper klarer sig bedre. Vores vigtigste mål må være at skabe
flere og bedre industrijob af høj kvalitet i EU.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Europa har aldrig haft
så stort et behov for at omtænke sin industripolitik som nu, og visse tidligere beslutninger
skal også tages op til overvejelse.

Dette flagskibsinitiativ i forbindelse med Europa 2020-strategien har således både været
nyttigt og rettidigt, og jeg er taknemmelig over for Kommissionen og navnlig over for
kommissær Tajani. Jeg vil også gerne takke ordføreren, hr. Lange, for hans arbejde og min
kollega fru Grossetête, som har ydet et betydeligt bidrag for Det Europæiske Folkepartis
Gruppe (Kristelige Demokrater) med henblik på at styrke den holdning, som kommissæren
har fremlagt.

Jeg selv besluttede at yde mit bidrag med ændringsforslag, som viser den rolle, som små
og mellemstore virksomheder spiller, idet de af alle anses for at være ankerkæden i Europas
grundlæggende industri, nemlig den del, som bedst ved, hvordan man klarer sig i krisetider,
og hvordan man nytænker og samtidig holder priserne på et konkurrencedygtigt niveau.

Jeg mener, at de tusinder af små og mellemstore virksomheder skal støttes med løsninger
på de vanskeligheder og begrænsninger, som de ved flere lejligheder har påpeget: Jeg
henviser her til bedre adgang til kredit, mulighed for gennemsigtig og mindre
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omkostningstung deltagelse i offentlige udbud og vigtigst af alt generel administrativ
forenkling, hvilket alle anser for at være den egentlige revolution, som dette kontinent nu
har brug for.

Jeg glæder mig over, at Kommissionen har fremhævet emnet om effektiv og ansvarlig
anvendelse af råvarer, og jeg mener også, det er vigtigt, at vi snart skal drøfte sjældne
jordarter, ligesom fokus på beskyttelse af intellektuel ejendomsret er af stor betydning.

Jeg kan endelig se vejen frem, og jeg håber, den snart vil føre os til fastlagte standarder og
garantier, som gælder i hele EU. Det betyder at give håb, især til unge mennesker, gennem
de svar, som Europas borgere ofte selv giver.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Lange for hans
fremragende arbejde. I morgen vil hans samarbejdsmetode krones med succes. Endvidere
er dette en mulighed for Kommissionen, hr. kommissær, som har givet os en ret skuffende
meddelelse.

Jeg kommer fra en stor region, som blev hårdt ramt af krisen ud over konsekvenserne af
industriel omstrukturering, og jeg har lyttet til fagforeningernes budskab, som har været
en konstant udfordring for os. Vi har brug for en industripolitik, hvor alle dele arbejder
mod samme mål, nemlig en strategi, som er baseret på bæredygtig vækst med fokus på
beskæftigelse, som er bygget op omkring optimering af færdigheder, og som viser, at social
og teknologisk innovation er forenelig.

Det er nøglen til europæisk konkurrenceevne og ikke anvendelse af arbejdsstyrken som
en variabel, der kan justeres, som Kommissionen foreslog i det europæiske semester.
Kommissionens bedste træk vil være hurtigst muligt at integrere direktivet om
udstationering af arbejdstagere i arbejdsprogrammet og påbegynde en skattemæssig
harmonisering begyndende med selskabsskatten.

Denne politik bør ikke kun udfolde sig på nationalt og europæisk plan, men også på lokalt
plan i forbindelse med en effektiv samhørighedspolitik. Vores valg er et reguleret
finansmarked, og vi ønsker også at konsolidere det indre marked, men ikke på bekostning
af et urimeligt arbejdsmarked, som er genstand for social dumping.

I dag drøfter vi en ambitiøs industripolitik, og tidligere i dag stemte vi om en afgift på
finansielle transaktioner og euroobligationer.

Vi har brug for disse midler til finansiering.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne først
takke ordføreren, hr. Lange, og skyggeordførerne for deres store arbejde, navnlig
fru Grossetête. Europas konkurrenceevne på det globale marked er faldende. Det betyder,
at Europa skal finde nye måder at styrke sit industrielle grundlag på for at kunne løfte nye
udfordringer. Formålet med denne betænkning er netop at fremlægge forslag til en
relancering af den europæiske industri. En integreret og bæredygtig industripolitik skal
baseres på videnskabelig forskning, innovation, øget ressourceeffektivitet samt på en
produktstrategi og på styrkelse af SMV'er og udvikling af regionale netværk. Det er navnlig
vigtigt, at energieffektivitet og indførelse af informations- og kommunikationsteknologier
danner grundlag for denne nye industrielle revolution, så konkurrenceevne, økonomisk
vækst og beskæftigelse øges.

Jeg glæder mig især over, at der i betænkningen fokuseres på traditionel europæisk industri,
som er afgørende for vores økonomi. Foranstaltninger som indførelse af nye teknologier
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og styrkelse af videnskabelig forskning og innovation i sektorer som fremstillingsindustrien
er af afgørende betydning. Kun herigennem kan vi genvinde Europas globale førertrøje,
hvilket er nødvendigt for Europas konkurrenceevne og økonomiske vækst.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske
min kollega hr. Lange med en fremragende betænkning og det fantastiske samarbejde fra
hans side. Industripolitikken har gjort comeback. Den er dog ikke alene om dette comeback.
Sammen med to andre flagskibe, to andre strategier, står denne strategi øverst på den
Europæiske dagsorden for job og en sund økonomi. Først og fremmest er det dog en strategi
for en levedygtig fremtid, ikke kun for nutiden.

Industripolitikken skal overvejes sammen med alle de andre strategier om innovation i EU,
råvarer og effektiv udnyttelse af naturressourcer. Disse tre udgør kernen. Det skal være en
holistisk tilgang, hvor forskellige politikområder arbejder tæt sammen. Men er
politikområderne virkelig forskellige, hvis man, som kommissæren selv har sagt, tænker
over, at industrien ikke er en fjende, men en af bæredygtighedens allierede.

Industripolitikken kan ikke fungere uden et integreret marked. Det indre marked er stadig
for fragmenteret og skal fuldendes. Hele industrien, navnlig små innovative virksomheder,
vil drage fordel af dette. Producenterne kan give deres holdning til kende, men de skal også
acceptere et ansvar, nemlig det endelige ansvar for produktet. Målet er at fremme ren
produktion og bæredygtige produkter, da jeg mener, at dette i sidste ende er Europas
fremtid. Det vil hjælpe os med at skabe en vugge-til-vugge-industri og fremme intelligent
anvendelse af råvarer og en sund økonomi. Industripolitikken har alt for længe været
forsømt og overladt til markedet. Det er tid til at statuere et eksempel igen, både for andre
og for os selv.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne sige tak for
opmærksomheden på industriforhold og desuden takke for det fantastiske arbejde, som
fru Grossetête har udført for vores politiske gruppe.

Industrien står for 60 mio. job plus to yderligere job i beslægtede sektorer for hvert job i
industrien, dvs. i alt 180 mio. job. Den står for ca. tre fjerdedele af vores eksport, nemlig
5,5 mio. virksomheder. Hvad skal vi gøre? Vi skal handle og beskytte os selv. Selvbeskyttelse
er ikke protektionisme, og derfor skal vi have en industripolitik. Nogle vil sige landbrug i
Sydamerika, industri i Kina og tjenesteydelser i Europa. Men hvis vi ikke fremstiller flere
biler, flere fly, flere skibe, flere tog, flere satellitter, mere medicin, flere kernekraftværker,
bliver vi ruineret. Med hensyn til tjenesteydelser har vi brug for dem, fordi vi ønsker en
industripolitik.

Jeg har derfor tre forslag. Det første vedrører industristandarder. Når vi fastlægger
industristandarder, skal vi foretage konsekvensanalyser for at sikre, at vores produkter
fremstilles i overensstemmelse med disse standarder på EU's territorium.

Det andet vedrører uddannelse og forskning. Vi skal have verdens bedste ingeniørskoler,
og vi skal støtte dem. Befolkningen skal forsones med videnskab. Hvad angår forskning,
skal vi gennemgå det syvende rammeprogram. Vi har 30 mia. EUR, som vi kan bruge i
2011, 2012 og 2013. Lad os prioritere at tildele en del af disse midler til industrien.

Det tredje er finansiering. Vi kan oprette en europæisk industriel investeringsfond. Jeg vil
gerne foreslå følgende: Vi skylder 37 mia. EUR i pensionsmidler til EU's medarbejdere. Lad
os sætte disse midler i en pensionsfond som en langsigtet opsparing. Jeg er enig i holdningen
til monetær politik. Vi skal være meget forsigtige, når krisen klinger af. Lad os sikre, at vi
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ikke har for høje renter, da de vil betyde en stærk euro og dermed bremse den industrielle
eksport.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) fru formand, hr. kommissær!
Fremstillingsindustrien har stadig stor betydning, selv i en videnbaseret økonomi af i dag
og i morgen. Det er vigtigt at bevare fremstilling af højværdiprodukter i Europa, og samtidig
er det en af grundpillerne for viden og læring for mange mennesker i vores lande og for
fortsat udvikling af vores konkurrenceevne. I denne betænkning sættes industrien med
rette højt på den europæiske dagsorden, og dette er vigtigt for både store
industrivirksomheder og for små og mellemstore virksomheder. I Europa har vi stor
ekspertise på mange områder. Jeg tænker her på energi, rumrejser og bilindustrien, som
alle klarer sig fortrinligt i øjeblikket. Jeg tænker også på bilindustriens forsyningskæde,
som er af afgørende betydning for Europa. Se bare, hvor smart og ren EU's 2020-strategi
er.

Jeg har dog én bekymring, og det er globalisering. Vi har med rette etableret Den Europæiske
Fond for Tilpasning til Globaliseringen, og snart får vi et EU-patent. Ikke desto mindre har
kommissær Tajani sat spørgsmålet om nødvendigheden af lige vilkår på globalt plan på
dagsordenen. Det er fantastisk, at kinesiske virksomheder investerer i Europa, men der bør
vi have lige vilkår. Hvis det rent faktisk er tilfældet, at der investeres omfattende offentlige
midler i det, er der noget galt. Det er ikke et af vores mål at gå tilbage til protektionisme,
som hr. Audy lige har sagt, men det her handler om at sikre den nødvendige
gennemsigtighed i vigtige europæiske sektorer som f.eks. IKT. Det er ikke et europæisk
veto. Vi forsøger ikke at opdele i aktionærer og tilsynsmyndigheder, men det er meget
vigtigt, at vi som repræsentanter for EU ser nærmere på dette. Det ville ikke være forkert
at starte en forhandling om dette som svar på hr. Langes fremragende betænkning. Det
fortsætter. Jeg vil gerne opfordre kommissær Tajani til at deltage i den forhandling.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Fru formand, hr. kommissær! Med
Lange-betænkningen vil De i morgen sandsynligvis se et Parlament, der er rimelig enigt
om industripolitikkens betydning. For Dem som kommissær må det være en rigtig
saltvandsindsprøjtning. Der er betydelig enighed i de forskellige grupper om, at
industripolitikken i Europa har en fremtid, og at den bør støttes.

Men så rækker enigheden heller ikke længere, for hvis vi forsøger at finde frem til, hvilken
form for industripolitik vi mener, og hvilke af dens elementer, der skal bevares i fremtiden,
er vi alle uenige. De har selv henvist til, at vi har behov for en industri, som anvender mindre
energi og færre materialer. Hvad angår kortsigtede mål, er jeg enig i dette. Med hensyn til
langsigtede mål skal vi strække os langt videre. Som De ved, omfatter ledelse, at man ser
fremad. Vi skal have modet til at sige, at vi inden 2050 vil have et energiforsyningssystem,
som er 100 % baseret på vedvarende og bæredygtig energi, og vi skal starte med at gøre
industrien klar til dette nu.

For det andet forvaltning af materialer. Vi skal sørge for, at disse mobiltelefoner genanvendes
mere effektivt over de næste par år, men i fremtiden skal vi sikre, at vi fremstiller
mobiltelefoner, som er fuldstændig indlejret i vugge-til-vugge-begrebet, så alle vigtige dele
af mobiltelefonen systematisk genindvindes og anvendes til at fremstille nye mobiltelefoner.
Det er den form for overordnet politik, som skal udvikles frem mod 2050, og jeg forventer,
at Kommissionen træffer beslutninger nu, der sikrer, at industrien har præcise rammer at
arbejde hen i mod.
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Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg
mener, at Lange-betænkningen er afbalanceret, og dens vigtigste force er, at den fokuserer
sin undersøgelse på visse afgørende faktorer, især genoplivningen af den europæiske
industripolitik og et ændret fokus fra finansielle aktiviteter til realøkonomi. Det bør dog
bemærkes, at de tjenesteydelser, som direkte eller indirekte hænger sammen med
virksomhederne, udgør en integreret del af disse.

Jeg har et par kritikpunkter og forslag. Med hensyn til punkt 89 om forstærket samarbejde
om EU-patentet mener jeg, at et fælles EU-patent er vigtigt og absolut nødvendigt for os
italienere. Det dødvande, der er skabt gennem øget samarbejde, kan efter min mening kun
brydes ved at fortsætte med en ren engelsk udgave af EU-patentet, da det vil danne en hidtil
uset præcedens at anvende tre sprog.

Min anden overvejelse vedrører manglen på innovative finansieringsforslag. Det nævnes
ofte i betænkningen, at der er behov for hurtigt få opbygget transeuropæiske infrastrukturer,
hvilket er afgørende for kontinentets udvikling, men der nævnes ikke meget om, hvordan
sådanne net skal finansieres.

Tidligere i dag vedtog vi en initiativbetænkning med en grundig analyse af systemet med
projektobligationer i et offentligt-privat partnerskabssystem, som dermed kunne give
garantier på værdipapirer udstedt af de virksomheder, som oprettes med det formål at
bygge og drive sådanne infrastrukturer. Hr. Audy har lige nævnt nogle eksempler.

Der er ingen henvisning til forbindelsen mellem EU's industripolitik og Unionens strategiske
politikker som Galileo, ITER og andre. Der bør være en tættere forbindelse mellem forskning
og innovation. Jeg mener, at den udfordring, vi står over for, er af afgørende betydning
med hensyn til at bevare den sociale sammenhæng. Det begrænsede opsving, som vi har
set, kan faktisk ikke absorbere alle de mennesker, som har mistet deres arbejde i løbet af
de seneste tre år. Det er desværre nødvendigt at handle rettidigt og hurtigt.

Henri Weber (S&D).   – (FR) Fru formand! Den fortræffelige Lange-betænkning har tre
positive aspekter.

For det første foreslås der en integreret industriel strategi for EU, altså en strategi som både
er kontinental og samarbejdsorienteret, hvilket på alle måder adskiller den fra de snævre
nationale og ikkesamarbejdsorienterede politikker, som vi har set i Europa i de seneste
15 år.

For det andet er denne industrielle strategi finansieret, hvilket står i stærk kontrast til
Lissabonstrategien fra 2000. Hvis den ikke var finansieret, ville den blot være tomme ord.
Den vigtigste finansieringskilde er EU-projektobligationer, eurobonds og europrojekter.
Ved afstemningen tidligere i dag støtte vi det.

For det tredje beskytter denne strategi vores industrier. Denne betænkning handler om at
åbne Europa, ikke om at forære Europa væk. Den handler om udvekslinger på et gensidigt
og afbalanceret grundlag. I flere artikler fokuseres der på disse emner. Dette er absolut
vigtigt, da vi på dette område fremstår naive og svage.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Fru formand, hr. kommissær! Under krisen kunne vi med
egne øjne se, hvor vigtig en rolle industrien spiller i vores økonomi. Uheldigvis er vores
relevante politikker stadig ofte baseret på idéen om, at markederne skal regulere sig selv.
I den henseende er Europa 2020-strategien et banebrydende initiativ og det første, hvor
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behovet for en ny tilgang anerkendes. Europæisk industri skal bevare sin førende position
på vigtige områder og må ikke sakke bagud.

Vi skal prioritere den nye struktur i den finansielle sektor og koordineringen af den
skattemæssige makroøkonomi, da det kun er ved at reformere dem, at vores industripolitik
kan lykkes. Vi har brug for nye og omfattende lovgivningsmæssige rammer, som kan føre
det finansielle system tilbage til produktive investeringer. Et industrielt grundlag, som er
konkurrencedygtigt på globalt plan, og en videnbaseret og produktionsorienteret industri
skal være kernen i vores industripolitik. For at opnå dette har vi imidlertid brug for hele
innovationskæden. I dette tilfælde bør vi ikke blot tale om teknologisk innovation, men
også om innovation af produktdesign og kvalitet.

Endvidere skal vi fremme synergier inden for sektoren. Disse synergier omfatter forbindelsen
mellem energipolitik og industripolitik. Energiforsyning er en afgørende faktor, og de nye
vækstmarkeder ligger inden for vedvarende energikilder, som således kan medføre
jobskabelse. Pålidelig adgang til råvarer er også af afgørende betydning, og her står vi over
for en stadig mere alvorlig udfordring. Ud over at sikre allerede eksisterende ressourcer
skal vi kunne realisere vores indsats inden for genanvendelse.

Og vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at styrke SMV'erne, da de er vigtige
faktorer inden for europæisk industriproduktion. Vi skal opfordre dem til så vidt muligt
at deltage i offentlige indkøb og give dem adgang til gunstige banklån.

Ioan Enciu (S&D).   – (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne lykønske hr. Lange
med denne vigtige betænkning. I disse økonomisk trængte tider er det meget vigtigt, at
europæiske institutioner skubber på for at sikre en stærk og sammenhængende
industripolitik, så vi kan bevare europæiske arbejdspladser og fremme en fornyet
konkurrenceevne. Næstformand Tajani har udtalt, at industrien er central i Europa og
absolut nødvendig med hensyn til at finde løsninger på samfundets udfordringer i dag og
i fremtiden.

S&D-Gruppens holdning er, at industrien spiller en vigtig rolle for job i Europa. Derfor
skal vi øge bestræbelserne på at bevare et stærkt industrielt grundlag i Europa. Jeg er navnlig
bekymret over udviklingen af den nødvendige infrastruktur, hvor denne ikke findes.

Endelig er jeg glad for at se, at betydningen af råvarer i fremtidens industrielle sektor er
fremhævet i den endelige betænkning.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne lykønske
kommissær Tajani og ordførerne med det udførte arbejde. Jeg støtter denne vigtige
betænkning, som er Parlamentets bidrag til forhandlingen om Europas industripolitik.

Der er mange positive punkter i den, som jeg virkelig støtter. Først og fremmest mener jeg,
at der skal gøres alle mulige bestræbelser på at bekræfte den vigtige rolle, som europæisk
industri spiller på den globale scene, og at yde støtte til små og mellemstore virksomheder,
som er en bærende søjle i det indre marked.

Derudover er jeg helt enig med betænkningen i, at der er et presserende behov for at
introducere europæiske bestemmelser om oprindelsesmærkning for at gøre virksomhederne
mere konkurrencedygtige og langt om længe give europæiske forbrugere mulighed for at
foretage et informeret valg om produkter, som normalt forbindes med et ry for kvalitet.
Uheldigvis er det velkendt, at visse stater har været imod dette specifikke punkt i Rådet
siden 2005. Vi må dog forsøge at bryde dette dødvande baseret på den yderst gunstige
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situation, som Parlamentet ved flere lejligheder har vedtaget, og dette er vigtigt under
lovgivningsproceduren for en række EU-retsakter. Den europæiske offentligheds stemme
kan ikke ignoreres endnu en gang, navnlig ikke, når den er baseret på et så robust fundament.
Det handler om at gøre vores politikker mere demokratiske.

Et andet vigtigt punkt er punktet om unge iværksættere, som De, hr. kommissær, mere
end én gang har henvist til i Deres betænkning, da jeg mener, at de er fremtiden for vores
industripolitik. Jeg er stadig i tvivl om visse aspekter som den udtrykkelige henvisning til
ny lovgivning om ressourceeffektivitet, oprettelse af omstruktureringstaskforcer på nationalt
plan og navnlig forstærket samarbejdet i forbindelse med EU-patentet.

Ivari Padar (S&D).   – (ET) Fru formand! Jeg vil først og fremmest gerne takke ordføreren.
Europa har brug for en ny tilgang til industripolitik og finansieringen af de beslægtede
programmer. Ud over strukturreformerne i EU's finansielle overslag bør der fokuseres på
innovative finansieringsforanstaltninger. Her taler jeg ikke blot om eurobonds eller
projektobligationer, men om helt nye tilgange til industripolitik, videnskab og finansiering
af innovation. Vi må hjælpe innovative små virksomheder med at vokse. Vi må finde nye
måder at hjælpe virksomhederne med at dele risici og kombinere forskellige instrumenter,
også på et fælleseuropæisk grundlag.

Estland har f.eks. erfaring med revolverende fonde, som garanterer en risiko, i stedet for
uddeling af støtte og direkte hjælp. I innovationscyklussen har disse fonde medført en
betydelig stigning i denne form for finansiering til virksomheder. Støtte er vigtig, men
endnu vigtigere inden for grundforskning er det at finde nye måder at anvende offentlige
midler mere effektivt på.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! EU's industripolitik skal skabe
hensigtsmæssige rammer for at fremme den industrielle sektors bidrag til EU's BNP. Den
skal ligeledes forbedre EU's konkurrenceevne og skabe job på tværs af hele EU. Inden for
den industrielle strategi må det fastlægges, hvilke strategiske områder, vi vil investere i,
samt de nødvendige råvarekilder. Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at
sikre, at disse prioriteter støttes af de fremtidige finansielle overslag, de årlige budgetter og
EU's sektorpolitikker.

Energiforbrug er en indikator for industriproduktion. Vi har brug for en miljømæssigt
effektiv industripolitik, som sikrer produktionskapacitet i hele EU på bæredygtig vis og
reducerer Unionens energiafhængighed. EU's konkurrenceevne afhænger i høj grad af dens
kapacitet til innovation, forskning og udvikling og af forbindelsen mellem innovation og
produktionsprocesser. Den offentlige finansiering til forskning og udvikling skal øges for
at mobilisere private investeringer, og samtidig er forenklede procedurer og begrænset
bureaukrati en forudsætning for øget inddragelse af industrien.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Fru formand! Den økonomiske krise har vist, at
servicesektoren er langt mere sårbar end industripolitikken, og Europa skal derfor igen
rette sit fokus mod sidstnævnte. Jeg glæder mig derfor både over kommissær Tajanis
holdning og hr. Langes betænkning om dette emne. Det har været en fornøjelse at arbejde
med denne betænkning. Alle deltagerne ønskede at tilføre den noget. Vi diskuterede ikke
problemerne, men hvordan vi kunne fremskynde processen. Det er vigtigt, at vi forstår, at
EU skal føre an og fastlægge sine egne mål og også trække medlemsstaterne med.

EU skal koordinere og lede medlemsstaterne og stille dem til regnskab for det, de har opnået
på dette område. Industripolitikken giver Europa mulighed for at opnå en
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konkurrencemæssig fordel inden for fremstillingsindustri, bioteknologi, nanoteknologi,
den kemiske industri samt områder i forbindelse med rumfartsindustrien. Vi må forstå, at
viden bliver stadig mere intensiv, og materialeanvendelsen stadig mere effektiv i det
21. århundredes industripolitik. Samtidig skal vi styrke vertikale forbindelser, fra uddannelse
over forskning til markedsmuligheder. Der skal etableres leverandørforbindelser, herunder
små og mellemstore virksomheder, og horisontale forbindelser. Vi mener, at den sociale
dialog ikke kan omgås.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Fru formand! Denne betænkning om industripolitik,
som vi skal stemme om i morgen, indeholder et punkt, som de spanske medlemmer ikke
vil støtte, da et forstærket samarbejde anses for at være et passende juridisk instrument til
oprettelsen af et fælles EU-patent.

Det er ikke kun de spanske medlemmer, men også andre medlemmer fra forskellige
medlemsstater, som først og fremmest sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af et
forstærket samarbejde som et passende juridisk instrument i denne henseende, og dernæst
fordømmer den manglende overholdelse af reglen om enstemmighed, som bør anvendes
for alle emner i forbindelse med reglerne om sprog.

Grunden til, at jeg anmoder om taletid, er, at jeg vil henlede Parlamentets opmærksomhed
på udtalelse 1/09, som EU-domstolen har offentliggjort i dag, og hvori det anføres, at en
Domstol for Europæiske Patenter og EF-patenter, som der i øjeblikket er forslag om, ikke
er forenelig med bestemmelserne i traktaten.

Domstolens klare holdning er en betydelig hindring for dette forstærkede samarbejde, og
jeg håber, at denne beslutning vil tilskynde andre medlemmer til sammen med os at forsvare
lighed i alle medlemsstater og en stram anvendelse af EU's primærlovgivning.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Betænkningen om
industripolitikken er grundig, og alle systemets svagheder undersøges, ligesom vi ledes i
retning af overholdelse af princippet om en social markedsøkonomi. Realistisk set må vi
dog acceptere, at Europa indtil videre ikke har haft sin egen industripolitik.

Det er vanskelige tider for produktiviteten i fremstillingssektoren, mens vækstlande ikke
blot vokser, men også investerer kraftigt i forskning og teknologi. For at sikre vækst i
europæisk industri og beskæftigelse skal vi anvende særlige foranstaltninger ud over de
nuværende regler, herunder en gennemgang af kompetencefordelingen mellem
medlemsstaterne og EU.

Omfordelingspolitik og -systemer skal også gennemgås i overensstemmelse med den nye
kulturelle tilgang til arbejdsmarkedsrelationer og med fokus på virksomhedsmodellen med
overskudsdeling. Europa 2020-strategien indeholder mål, som EU ikke har råd til at skyde
forbi, og hvis alle de opstillede mål skal nås, skal Europa løfte udfordringen med industriel
vækst ved at styrke efteruddannelse og forskning til støtte for små og mellemstore
virksomheder.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for denne
meget vigtige betænkning. Det er rart at se, at industrien er tilbage på Europas dagsorden.

Jeg mener, at det, vi har brug for, er en afbalanceret europæisk økonomi. Jeg taler primært
om landbrug og fødevarepolitik, men jeg deltager i denne forhandling, fordi jeg mener, at
det er rigtig vigtigt at tale om industri og landbrug og tjenesteydelser. Europa skal finde en
balance mellem de tre – det vil være tåbeligt at tro andet.
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Jeg vil navnlig henlede opmærksomheden på punkt 112, hvor det nævnes, at frihandel er
hjørnestenen i Europas økonomiske vækst, men hvor der også nævnes fair global
konkurrence, ligesom der opfordres til, at der i fremtidige bilaterale handelsaftaler og
multilaterale aftaler tages hensyn til princippet om bæredygtig udvikling, sociale og
økologiske interesser og relevante standarder i disse aftaler. De af os, som er på
landbrugssiden, vil sige stort set det samme. Så jeg mener, at det er en vigtig betænkning
på alle fronter.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) fru formand! En af de afgørende faktorer, der påvirker den
industrielle vækst i EU, er tendensen til en "grøn økonomi". Dette er godt nyt. Den måde,
som den nuværende EU-lovgivning fungerer på, er imidlertid både blind og tilfældig, så
det har den modsatte virkning. Det indskrænker med andre ord vores vej mod målet. Den
europæiske kobberindustri er blevet et eksempel på en sådan negativ indvirkning. Der kan
ikke være tvivl om, at både klima- og energipakken og benchmarkdirektivet vil medføre
et fald i produktionen af kobber, der som bekendt er et stærkt efterspurgt metal til innovative
og energieffektive teknologier, navnlig i forbindelse med elektricitetstransmission og
varmeoverførsel i varmevekslere.

Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om det ikke, mens vi stadig har tid, er på tide i det
mindste at revidere visse aspekter af denne lovgivning og standse disse destruktive
foranstaltninger?

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den
dybe internationale økonomiske krise har ramt industrien særlig hårdt. Idéen om, at
markederne skulle regulere sig selv, har vist sig at være forkert. Europa har ikke evnet at
give et fælles svar eller at gennemføre en økonomisk analyse. Europa skal derfor have et
solidt, konkurrencedygtigt og diversificeret industrielt grundlag.

Europas nye industripolitik skal være fremadrettet, og der skal vedtages en global tilgang
til egne politikker med det formål at bekræfte industriens og navnlig fremstillingsindustriens
centrale betydning, idet denne fortsat skal være drivkraft for vores økonomi og skabe nye
intelligente, bæredygtige og rummelige vækstmetoder.

Jeg støtter og lykønsker hr. Lange med hans betænkning, hvor han undersøger alle disse
faktorer og giver stof til eftertanke.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Fru formand! Den globale økonomi har længe gennemgået
store ændringer. Ud over traditionelle industriområder vokser der store nye industricentre
frem. Der udvikles et meget konkurrencepræget miljø, hvor vi skal arbejde hårdere og
hårdere for fortsat at kunne tilbyde vores borgere meningsfyldte job.

I denne konkurrence med andre industricentre er vi hæmmet af to alvorlige ulemper. Den
første omfatter de enorme forskelle i det juridiske miljø, som regulerer forretningsgange,
tvistbilæggelse og håndhævelse af forpligtelser, og disse forskelle forhindrer, at der i større
omfang åbnes op for grænseoverskridende handel gennem medlemsstaternes retskredse.
Det hænger sammen med den anden ulempe – det overdrevne bureaukrati, som ikke blot
sluger de penge, som industrien skaber, uden at producere merværdi, men også generer
dem, hvis arbejdskraft det lever af, ved hjælp af alle mulige former for erklæringer, lovgivning
og retningslinjer.

Ingen af de lande, der befinder sig i en hurtig udvikling, har den form for administrativt
cirkus, hr. kommissær, som vi har i Europa.
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Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Når så mange parlamentsmedlemmer er til stede til et aftenmøde, viser det efter min mening,
hvor vigtig industripolitikken er for os alle, og – eftersom der er bred enighed – hvor rigtigt
det er at placere industripolitik og erhvervspolitik, svarende til realøkonomien, herunder
det indre marked, innovation, konkurrence og socialpolitik, i centrum af vores politiske
indsats med det formål at afslutte krisen og skabe udvikling og job. Jeg siger dette, fordi vi
ikke skal tro – og dette har jeg præciseret i mit indlæg såvel som i betænkningen om
industripolitik, som jeg fremlagde for Kommissionen – at erhverv og industri blot er
økonomisk kapital, for det er også menneskelige ressourcer, regionen og lokalsamfundet.

Som nævnt i min høring i Parlamentet, inden jeg blev udnævnt som kommissær for industri,
er dette min vision – en bredere vision – som stammer fra et af Lissabontraktatens begreber,
nemlig den sociale markedsøkonomi.

Det endelige mål for alle vores handlinger, både med hensyn til økonomisk politik og
realøkonomi, er socialpolitik. Vores mål er ikke berigelse af iværksættere eller investorer,
selv om rigere investorer er et instrument, der anvendes som reaktion over for EU's borgere.

Vi må nu anvende og forsvare de valg, vi har truffet og træffer, som er indeholdt i Europa
2020-dokumentet, og bestræbe os på at anvende de politiske valg, vi har truffet. Jeg vil
ikke skjule for Dem eller for mig selv, at der stadig er risici. Spekulanterne er stadig aktive,
og jeg kan ikke udelukke, at de ikke vil forsøge sig en sidste gang.

Det skal præciseres, at vi er på realøkonomiens side. Spekulationer, der kun beriger dem,
der gennemfører en transaktion, er meget forskellige fra en virksomhed eller industri, der
skaber velstand for mange. Men vi skal fortsat være årvågne og arbejde med og anvende
vores industripolitik. Kommissionens dokument om industripolitik indeholder derfor en
række konkurrenceevnetest, som bruges til at holde øje med, at industripolitikken anvendes
seriøst, så vores iværksættersystem kan tage udfordringen i en global tid op.

Jeg forsøger heller ikke at undgå spørgsmålet fra hr. van Nistelrooij: Jeg mener, at der altid
skal være lige vilkår og anvendes samme regler. Når Anderlecht spiller mod Liège, er reglerne
de samme, uanset om de spiller på hjemmebane eller udebane, og det samme princip bør
gælde vores industrielle system. Når vores industrier spiller i Europa, skal der anvendes
samme regler, som når de spiller uden for EU.

Jeg mener, at dette er en god regel til at forsvare ikke blot marked, konkurrence og vækst,
men også EU's arbejdstageres rettigheder. Med hensyn til at forsvare det europæiske
industrielle system mener jeg, at det er korrekt at støtte princippet om oprindelsesmærkning
i det dokument, vi drøfter. Jeg mener, at Parlamentet endnu engang sender et stærkt signal,
som harmonerer med Kommissionen.

Der findes utvivlsomt mange andre ting, som skal gøres, for at reducere den bureaukratiske
byrde for virksomheder og industri. Som fastlagt i det reviderede Small Business Act skal
vi reducere den tid, der bruges til at oprette en virksomhed, og vi skal skære ned på
bureaukratiet, som kan være urimelig omfattende og ødelægger viljen til at drive forretning.
Vi skal hjælp unge mennesker med at blive iværksættere, og vi har et stort arbejde foran
os i forbindelse med efteruddannelse. Jeg mener derfor, at klynger er vigtige, så skoler,
universiteter, SMV'er, store selskaber, forskning og innovation arbejder sammen om at
gøre vores iværksættersystem mere konkurrencedygtigt. Vi har allerede 2 000 klynger i
Europa, og jeg mener at denne pilotordning skal udbredes.
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Med hensyn til adgang til kredit er der gjort meget, men vi kan gøre mere. Det glæder mig
at høre, at direktøren for London Stock Exchange – Det Forenede Kongerige er et af de
lande, som har gjort meget for at hjælpe tjenesteydelser, banker og den finansielle sektor
– vil deltage fuldt ud i det forum for kreditadgang, som Kommissionen har arrangeret for
at vise, at finansverdenen eller en del af finansverdenen ønsker at deltage i væksten og
udviklingen af SMV'er og vores industrielle system.

Dette signal fra London er ikke det eneste signal, vi har fået fra Det Forenede Kongerige,
og det får mig til at håbe på, at denne tendens vil vende. Vi har brug for, at det sker i Europa,
så vi kan hjælpe realøkonomien.

Råvarer er dukket op i flere forhandlinger, og jeg er fuldstændig overbevist om, at vi skal
fortsætte ad den hidtidige vej. Kommissionen har udsendt et dokument, og der kommer
en forhandling, og derfor arbejder vi nu på en del af emnet om råvarer. Som jeg sagde i mit
første indlæg, er jeg stor fortaler for forskning i genanvendelse af råvarer. Vi kan også
arbejde på at substituere sjældne råvarer.

I en aktivitet, som også er forbundet med vores innovationspolitik, vedrører et af de
innovationspartnerskaber, som Kommissionen har forestillet sig, lige præcis innovation i
råvaresektoren. Som nævnt ved flere tidligere lejligheder mener jeg, at genanvendelse og
substitution er områder, som vi fortsat skal udforske for at kunne reagere over for vores
industri, bl.a. i form af politiske initiativer.

Efter aftalen med Den Afrikanske Union og efter at have åbnet en forhandling med Den
Russiske Føderation om råvarer rejser jeg til Latinamerika i begyndelsen af juni for at drøfte
råvarer med Brasilien, Argentina og Chile.

Europa skal reagere specifikt over for industrien og SMV-sektoren i denne henseende. Vi
skal derfor fortsat arbejde på at gennemføre Small Business Act. Der er meget, der skal
gøres. Vi har anmodet alle medlemsstater om at udpege en SMV-ambassadør lige som
Kommissionen. De signaler, vi har modtaget, er positive. Nogle lande har allerede udpeget
en ambassadør eller har tilkendegivet, at de agter at gøre det, og i en bredere sammenhæng,
fordi vi ikke må adskille stordrift fra SMV'er. Væksten i realøkonomien hænger sammen
med det indre marked, industripolitikken og SMV-politikken.

Eftersom fagforeningernes rolle flere gange har været nævnt, vil jeg slutte med at sige, at
en kommissær for industri for første gang har mødt repræsentanter for industrien, SMV'er
og fagforeninger for at drøfte omstruktureringspolitik. Vi har taget hul på en ny sæson
med forhandlinger, hvor vi vil se repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere sidde
sammen omkring et bord til møder arrangeret af Kommissionen for at fremme vækst til
alle EU-borgeres fælles bedste.

Formanden.   – Hr. kommissær! Jeg har bemærket Deres hentydning og henvisning til det
belgiske fodboldmesterskab, men jeg håber ikke, at jeg skal se det som en form for
forudsigelse.

Bernd Lange,    ordfører. – (DE) Fru formand, hr. Tajani, mine damer og herrer! Mange tak
for Deres inspirerende bidrag.

Hr. Tajani, de fire vigtige budskaber, som samler os, er tydelige. For det første vil vi sikre,
at industripolitikken er i centrum af EU's politik. For det andet vil vi koble bæredygtighed
og konkurrenceevne sammen og udvikle dem yderligere. For det tredje skal vi ikke forfølge
en dogmatisk tilgang, da dette område ikke kan reguleres af markedet eller af staten alene.
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Vi har brug for praktiske, fornuftige foranstaltninger. For det fjerde er dette kun begyndelsen
og ikke slutningen af drøftelsen om moderniseringen af industripolitikken i EU.

Vi rækker hånden ud mod Dem, hr. Tajani, men vi er også klar over, at vi skal tage Dem
på ordet. Vi forventer konkrete lovforslag og også konkrete foranstaltninger med henblik
på at yde finansiel støtte, navnlig inden for forskning.

Hr. Tajani, hvis dette lykkes, og hvis vores håndsrækning til Dem og Deres erklæring er
forenelige, står vi måske i en situation, som ligner slutningen af den vidunderlige film
"Casablanca", hvor Humphrey Bogart siger til politikommissæren: "Jeg tror, dette er
begyndelsen på et smukt venskab!"

Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag den 9. marts 2011 kl. 11.30.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Adam Gierek (S&D),    skriftlig. – (PL) Internaliseringen af handel og overnationale
selskaber er nogle af de mange aspekter af globalisering. Når vi drøfter EU's industripolitik,
skal vi svare på følgende spørgsmål. Hvilken form for industri har Europa brug for? En
branchedrevet industri kendetegnet ved storstilet masseproduktion eller regional
småindustri eller måske endda national industri?

Store overnationale selskaber, som til tider kan være rigere end visse lande, samler enorme
overskud – og skatter, herunder moms – på ét sted, oftest deres oprindelsessted. Bortset
fra beskæftigelse er udgifter det eneste, de lande, hvor produktionen finder sted, får ud af
det. Fiat er f.eks. et overnationalt selskab, som rent statistisk genererer en omsætning
svarende til 4 % af Polens BNP, men selskabets overskud og størstedelen af dets
skatteindtægter går til et andet budget.

Derudover har selskabet af politiske og nationale årsager – for det er i hvert fald ikke af
økonomiske årsager – for nyligt flyttet produktionen af sine Panda-biler til Italien.
Interessekonflikten er tydelig her. Den sociale situation forværres i Polen, men forbedres
i Italien. Overnationale selskaber har allerede hærget Polen og opkøbt industrivirksomheder
for 10 % af deres værdi, da Folkerepublikken Polen holdt op med at eksistere. De fejl, som
liberale principryttere har begået, herunder Balcerowicz, medførte, at Polens grænser blev
åbnet op for global konkurrence fra rige selskaber. Det ødelagde hurtigt vores industri,
konkurrencedygtige fabrikker og videnskabelig infrastruktur lukkede ned, og
arbejdsløsheden steg voldsomt. Det påvirker nu med nogen forsinkelse de gamle
EU-medlemsstater. Der er behov for en sund industripolitik, men ikke økonomisk
nationalisme.

19. Sikring af Europas forsyning af sjældne jordarter (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om "Sikring af Europas forsyning af sjældne
jordarter" af Ioannis A. Tsoukalas, Paul Rübig, Daniel Caspary og Birgit Schnieber-Jastram
for PPE-Gruppen (O-000036/2011 – B7-0017/2011)

– den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om "Sikring af Europas forsyning af sjældne
jordarter" af Lena Ek, Vladko Todorov Panayotov, Fiona Hall, Marielle De Sarnez, Niccolò
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Rinaldi, Marietje Schaake og Michael Theurer for ALDE-Gruppen (O-000043/2011 –
B7-0020/2011) og

– den mundtlige forespørgsel til Kommissionen om "Råvarestrategi for Europa" af Konrad
Szymański for ECR-Gruppen (O-000041/2011 - B7-0207/2011).

Ioannis A. Tsoukalas,    spørger. – (EL) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Sjældne jordarter har afgørende betydning for hundredvis af højteknologiske applikationer
og er særdeles vigtige for udviklingen af grønne teknologier. EU's industri er fuldstændig
afhængig af REE-import fra Kina, som har et monopol på over 97 % af verdens produktion
og har 36 % af verdens økonomiske reserver. Kinas videnskabelige forskning på området
er stærk, og landet har opnået en håndgribelig konkurrencefordel i produktionen af
legeringer og slutprodukter.

Samtidig mangler EU's industri både adgang til råvarer og knowhow til at forarbejde dem.
Selv om sjældne jordarter ikke er så sjældne, som navnet antyder, vurderer eksperter, at
det tager omkring 10-15 år at omorganisere en levedygtig produktionslinje. EU udvikler
en mellemsigtet strategi for råvarer, men problemet med sjældne jordarter er meget mere
aktuelt. Et øget nationalt behov i Kina og landets bestræbelser på at begrænse indvirkningen
på miljøet har allerede medført meget stramme begrænsninger for eksporten på et tidspunkt,
hvor den globale efterspørgsel er stigende. Kina har sat eksportgrænserne for første halvdel
af 2011 35 % lavere end sidste år, men grænserne ventes at blive strammet i andet halvår.
Underskuddet ventes at kunne mærkes over de næste seks måneder med stigende priser
på sjældne jordarter og produktionsafbrydelser. Eksperter vurderer, at der vil blive tale om
et globalt underskud på 40 000 tons sjældne jordarter i 2014.

Spørgsmålene til Kommissionen er direkte og presserende:

- Hvilke kortsigtede foranstaltninger foreslår Kommissionen at træffe sammen med sine
partnere for at finde alternative kilder til sjældne jordarter?

- Hvorledes ser situationen ud med hensyn til vores dialog med Kina og vores internationale
partnere om emnet?

Lena Ek,    spørger. – (EN) Fru formand! Jeg spekulerer ind imellem på, om Europas reaktion
på alle udfordringer er at gå i stå af frygt for Kina og opfordre til handelssanktioner og
statslige indgreb.

En vellykket råvarestrategi for EU skal rettes mod at fremme frihandel. Den bør indeholde
bæredygtig og ressourceeffektiv forvaltning, innovation og adgang til råvarer for europæiske
virksomheder. Den bør ikke omfatte oplagring af råvarer med skatteydernes penge.

Europa er i stigende grad afhængig af et lille antal vigtige ressourcer og sakker bagud i
kapløbet om at sikre alternative kilder, men det er private virksomheder og ikke politikere,
som kan fastlægge behovet for at opbygge lagre. Hvis det er effektiv udnyttelse af ressourcer,
vil de gøre det. Det, vi i stedet har brug for, er en omfattende råvarestrategi, som involverer
alle aspekter af adgang til sjældne råvarer. Det omfatter handel, forskning og innovation,
genanvendelse og udvikling af transport og infrastruktur til udvikling af nationale kilder.
Vi har brug for bedre forvaltning af råvareforsyning i Europa og effektive foranstaltninger
til at fremme genanvendelse og reducere spild.

Europa er rig på naturressourcer og er ligeledes strategisk placeret i nærheden af den
ressourcerige Barentsregion. Med mineraler, metaller og skove har Nordeuropa i høj grad
potentiale til at kunne reagere på EU's råvarebehov på bæredygtig vis.
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Vi skal ligeledes fremme innovation og forskning i alternative løsninger og finde metoder
til at omgå materialer, som europæiske virksomheder finder for dyre. EU's strategi skal
baseres på frihandel og skal sikre, at både udviklede lande og udviklingslande kan drage
fordel af den bæredygtige forsyning af råvarer. Vi bør også benytte
handelsbistandsmekanismen.

Europa har brug for foranstaltninger, der er rettet mod innovation og fjernelse af
handelshindringer i tredjelande, ikke en politik om oplagring af sjældne råvarer og råvarer
af kritisk betydning og underminering af demokratiet i udlandet. Vi har brug for forslag
fra Kommissionen vedrørende råvarer og sjældne jordarter. Vi leder stadig efter disse
forslag.

Konrad Szymański,    spørger. – (PL) Fru formand! Adgang til sjældne jordarter er afgørende
for den europæiske industris holdning og konkurrenceevne. Hvis vi ikke sikrer
tilgængeligheden af disse varer, mister vi de mest teknologisk avancerede sektorer i vores
økonomi. Ingen dele af vores politik må derfor forsømmes. Vi skal være gode til at udnytte
de ressourcer, vi allerede har, og som unødvendigt er blevet svigtet. Vi skal anvende
handelspolitiske instrumenter til at sikre en effektiv forebyggelse af frihandelsmæssige
overtrædelser. Vi kan derfor ikke nøjes med at bruge de dyre og stadig meget begrænsede
muligheder, som ligger åbne for os, for at genanvende materialer fra brugte apparater.

Der er mange spørgsmål til Kommissionen i forbindelse med meddelelsen om råvarer. For
det første: Har Kommissionen vurderet indvirkningen af Kinas protektionistiske
råvarepolitik på europæisk industri? For det andet: Hvilken rolle kan genanvendelse spille
sammenlignet med de muligheder, som handelspolitik og egne ressourcer giver? Hvad er
forholdet mellem disse tre muligheder? For det tredje: Råder Kommissionen over en
vurdering af omkostningerne i forbindelse med at øge genanvendelsens andel af EU's
råvarepolitik?

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Som De ved, godkendte kommissionen i begyndelsen af februar en opdatering af EU's
råvarestrategi, som hviler på tre søjler.

Den første vedrører forsyning af råvarer fra lande uden for EU gennem aftaler med Den
Afrikanske Union. Vi har sat råvarespørgsmålet på dagsordenen for vores møder med Den
Russiske Føderation. Som nævnt i den tidligere forhandling rejser jeg i juni til Brasilien,
Argentina og Chile som indledning på et diplomatisk initiativ i disse latinamerikanske
lande. Derefter vil jeg tale om forholdet til Kina.

Den anden søjle handler om at sikre en mere bæredygtig forsyning i EU. Derfor har vi efter
aftale med kommissær Potočnik opdateret gennemførelsesreglerne for Natura 2000. Vi
ønsker at sikre, at de fortolkes på en måde, som ikke skader udvindingsaktiviteterne, men
samtidig vil vi sikre, at miljøet stadig respekteres.

Den tredje søjle vedrører genanvendelse og effektiv udnyttelse af ressourcer. Jeg vil gentage
det, jeg sagde i den tidligere forhandling. Som led i vores innovationspolitik planlægger vi
en række innovationspartnerskaber i forskellige sektorer, heriblandt råvaresektoren. Et af
innovationspartnerskaberne vil navnlig fokusere på aktiviteter, som vi kan udføre i sektoren
for genanvendelse af råvarer og substitution.

I den nye meddelelse fremhæves især situationen med forsyning af sjældne jordarter og
andre råvarer af afgørende betydning. Der er ingen tvivl om, at reduktionen i eksportkvoten
for sjældne jordarter, som Kina har fastlagt, begrænser den globale forsyning betydeligt.
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Vi vurderer situationen for at identificere de mest hensigtsmæssige multilaterale
instrumenter, herunder Verdenshandelsorganisationen og vores bilaterale forbindelser
med Kina.

Hos WTO har vi indledt en tvistbilæggelsesprocedure mod Kina vedrørende adgang til ni
vigtige råvarer i 2009. Undersøgelsen af sagen er fremskreden, og konklusionerne vil
naturligvis være vigtige for vores drøftelser angående indledningen af en WTO-procedure
om sjældne jordarter.

På bilateralt plan har Kommissionen ved flere lejligheder taget emnet op med den kinesiske
regering, både fra et politisk og et teknisk synspunkt. I slutningen af 2010 blev der oprettet
en arbejdsgruppe mellem EU og Kina for at fremme dialogen om emner vedrørende sjældne
jordarter og andre råvarer.

EU vil inden for rammerne af strategiske partnerskaber og dialoger om fremtidige politikker
aktivt udøve et aktivt råvarediplomati med henblik på at sikre adgang til råvarer, særlig
råvarer af kritisk betydning. Et eksempel herpå er som sagt indledningen af en bilateral
dialog i forbindelse med Den Fælles Strategi for Afrika-EU 2011-2013, som indeholder et
afsnit specifikt tilegnet råvarer. Jeg har allerede fortalt Dem om vores forbindelser med
Rusland og Latinamerika.

Inden for EU støtter Kommissionen efterforskningen efter forekomster af råvarer af kritisk
betydning, og dette mål fremmes især af projektet ProMine 2009-2013, som hører under
det syvende rammeprogram.

Med hensyn til genanvendelse byder dette på enorme teknologiske udfordringer, navnlig
eftersom mængden af råvarer i mange produkter er uendelig lille. Hensigten med vores
strategi er at fremme genanvendelse gennem foranstaltninger, som er rettet mod at forbedre
gennemførelsen og anvendelsen af EU's lovgivning om affaldshåndtering.

Endvidere skal vi fortætte med at fremme forskning og innovation inden for sektoren for
genanvendelse og substitution, som det allerede er sket under det syvende rammeprogram
for finansieringsprojekter vedrørende substitution af sjældne jordarter. I den forbindelse
undersøger Kommissionen muligheden for at lancere et innovationspartnerskab inden for
råvarer og håber at kunne fremlægge et specifikt forslag inden for de næste par måneder.
Vi har ligeledes påbegyndt en samarbejdsøvelse med USA inden for innovation, og vi
undersøger muligheden for også at samarbejde med Japan.

Vi holder naturligvis skarpt øje med problemet med råvarer af kritisk betydning for at
definere de krævede prioriterede foranstaltninger, og vi mener, at sikre råvareforsyninger
i sidste ende er virksomhedernes ansvar. Vi er dog villige til i tæt samarbejde med
medlemsstaterne at drøfte omkostninger, potentielle fordele og merværdi af programmet
for oplagring af råvarer.

Det er det, vi gør, men jeg er naturligvis klar til at lytte til eventuelle forslag fra Parlamentet
for at sikre, at Kommissionen fortsat arbejder aktivt på en sag, som er af afgørende betydning
for vores europæiske iværksættersystem.

Paul Rübig,    for PPE-Gruppen. – (DE) Fru formand! Jeg vil gerne takke hr. Tajani for hans
initiativ. Råvarer hjælper med at sikre, at vi har en sund industrisektor i fremtiden, og det
er derfor vigtigt for os at indgå bilaterale aftaler med Kina og mange andre lande og ikke
blot inden for handelspolitik. Vi bør f.eks. også fokusere på aftaler om beskyttelse af
investeringer, da vi kan indgå langsigtede aftaler på dette område, som vil beskytte
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investeringsafkastet i de nye miner, som vi i så høj grad har brug for. Langsigtede aftaler
vil med andre ord beskytte vores investeringer, så de nye miner, som kommer til at
konkurrere med de eksisterende miner, kan få den finansielle støtte, de har brug for.

I forbindelse med Verdenshandelsorganisationens opfølgningskonference på Doha-runden
kan vi også undersøge situationen vedrørende Singapore. Vi har allerede sammensat en
god pakke af foranstaltninger i Singapore, og vi er nødt til at gå videre med dette, måske
endda parallelt med de igangværende Dohaforhandlinger.

Vi skal finde ud af, om antidumpinglovgivningen er overtrådt med hensyn til de priser,
som industrien i Kina i nogle tilfælde betaler for råvarer til forarbejdning og de tillæg, som
indføres for europæisk industri. Arbejdet med dette er allerede i gang. Men det handler
ikke kun om sjældne jordarter (REE), men også om f.eks. magnesit, som er den vigtigste
råvare til brandsikre produkter, og som er afgørende for fremstillingen af stål, glas, cement
og andre materialer. Vi bør overveje mulige erstatningsprodukter, som kan anvendes i
fremtiden, og eventuelt oprette vores eget forskningsprogram for disse produkter.

Jeg glæder mig endvidere over fru Hedegaards forslag om en afgift på CO2-aftryk, som ville
gøre det muligt at opkræve yderligere moms på produkter, som fremstilles med et højt
niveau af CO2-emissioner, som transporteres over store afstande.

Marita Ulvskog,    for S&D-Gruppen. – (SV) Fru formand, hr. kommissær! Denne forhandling
viser, hvor vigtigt det er, at råvarestrategien virker langsigtet og bredt. Sjældne jordarter er
naturligvis sjældne på markedet, men ikke i undergrunden. Det er der en række grunde til.
De har ganske enkelt ikke været tilstrækkeligt økonomisk interessante at indvinde alle de
steder, vi ved, de findes. Der har ligeledes været miljømæssige og arbejdsmiljømæssige
tvister.

EU bør foretage omfattende investeringer i forskning og udvikling og bør investere i
ressourceeffektivitet og navnlig i genanvendelse, som det er sagt her i løbet af aftenen.
Dette stiller naturligvis krav om alt fra intelligente, enkle og intelligente indsamlingsstrategier
til miljøvenligt design, som gør det let at tage batterierne ud af apparater, der skal
genanvendes. Vi skal imidlertid også bevæge os væk fra vores kolonialistiske impulser, når
vi samarbejder med andre lande i andre dele af verden. Det har vi indtil videre ikke været
særlig gode til.

Niccolò Rinaldi,    for ALDE-Gruppen. – (IT) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og
herrer! De har allerede givet en del oplysninger, men jeg vil gerne have flere detaljer.

Først WTO. Hvad er det helt præcist vi foretager os i WTO i forbindelse med det initiativ,
der blev indledt i 2009, men som, så vidt jeg ved, vedrørte magnesium og bauxit? Følger
vi en procedure i WTO vedrørende sjældne jordarter? Er en sådan procedure mulig, og
indleder vi den selv, eller kan vi indlede den sammen med USA og Japan, hvilket efter min
mening vil være ønskeligt?

For det andet har De udtalt, at vi skal øge forsyningerne fra andre forekomster, herunder
europæiske. Er det noget for Grønland? Hvad tænkes der præcist på i den forbindelse?

For det tredje: genvinding af sjældne jordarter fra genanvendelse. Bevæger vi os i retning
af et sæt europæiske regler om såkaldt urban minedrift? Kommer der et direktiv eller en
forordning? Hvad er planen i den henseende?
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For det fjerde: Vil det ottende rammeprogram også indeholde særlige bestemmelser om
undersøgelser og efterforskning? Vil vi endvidere med hensyn til oplagringssystemet også
i dette tilfælde have fælles europæiske regler om oplagring.

Og endelig: I hvilket omfang behandles emnet bilateralt med Kina som led i økonomi- og
handelsdialogen på højt plan og i de igangværende forhandlinger om den nye partnerskabs-
og samarbejdsaftale med dette land?

Reinhard Bütikofer,    for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Fru formand! På kort og mellemlang
sigt er vores afhængighed af indførslen af sjældne jordarter fra Kina er problem. Jeg kan
ikke se, at Europa har en strategisk svaghed, og vi må ikke fortsætte denne afhængighed.
For at sige det lige ud gør kineserne os på nogle punkter en tjeneste ved at gøre det
fuldstændig klart for os, at vi skal ud af vores aktuelle afhængighed.

Vi må derfor ikke begå endnu en fejl ved at skabe antagonisme mellem Europa og Kina.
Der er samarbejdsmuligheder på dette område. Ser vi imidlertid på Asien, bør vi også se
på Japan. Japan har i det seneste år befundet sig i en stadig mere vanskelig situation med
hensyn til REE i forhold til Europa. Japan har også reageret hurtigere og mere effektivt.
Den japanske regering har brugt 1 mia. USD på forskning i substitution og genanvendelse
af REE. Hvor meget stiller vi til rådighed som en del af det syvende rammeprogram?

Det siger sig selv, at vi har brug for en handelspolitik. Vi skal også udvikle vores egne
reserver, hvor de er tilgængelige. Efter min mening skal vores strategiske fokus imidlertid
være på innovation, råvareeffektivitet og teknologisk førerposition. Vi har brug for
obligatoriske mål for råvareeffektivitet. Vi har også brug for specifikke, konkrete planer
for genanvendelse af REE. I Kommissionens meddelelse nævnes genanvendelse ikke direkte.
Dette er ikke længere en løsning for fremtiden, men en løsning, vi har brug for nu. Mange
virksomheder har allerede gjort det i nogen tid, heriblandt Rhodia, BASF, Osram og mange
flere.

Substitution er en anden afgørende faktor. Selv Kina begynder nu at investere i substitution
for REE, da det er åbenlyst, at landet ikke kan fortsætte med at anvende disse stoffer med
den nuværende hastighed, selv ikke for at opfylde sine egne behov.

Vi skal være hurtige til at udnytte mulighederne i den aktuelle situation bedst muligt, og
vi må ikke klage over, at disse muligheder er åbne for os.

Zbigniew Ziobro,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Sjældne jordarter er af afgørende
betydning for hundredvis af teknologiske løsninger. De er derfor en afgørende faktor i
forbindelse med fortsat teknologisk udvikling og større innovation i EU. Deres brede
anvendelse betyder, at efterspørgslen er steget, mens mulighederne for at øge de mængder,
der udvindes, bliver færre.

I dag udvindes der årligt 124 000 t sjældne jordarter på verdensplan, og efterspørgslen
efter dem vil stige med op til 50 % frem til 2012. Omkring 97 % af den globale forsyning
udvindes i Kina, hvilket er utrolig vigtigt, da Kina siden 2006 har reduceret både udvinding
og eksport. I august bekendtgjorde landet, at det ville reducere sin eksport med over 50 %
og oprette strategiske reserver. Som om det ikke var nok, er mange af de virksomheder,
som udvinder sjældne jordarter i andre dele af verden, rent faktisk kinesisk ejede. I Australien
blokerede man for nylig et kinesisk mineselskabs overtagelse af en mine med sjældne
jordarter. Dette problem med monopol på udvikling af disse råvarer er meget alvorligt. Vi
må gøre alt det, der står i vores magt, for at forebygge risici i forbindelse med denne
afgørende økonomiske sektor, som garanterer Europas vækst og fremtid.
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Helmut Scholz,    for GUE/NGL-Gruppen. – (DE) Fru formand, hr. Tajani! Så sent som
sidste efterår glædede Europa-Parlamentet sig særlig over, at EU's stats- og regeringschefer
i en erklæring fra topmødet i Madrid udtrykkeligt havde anerkendt staternes suveræne ret
til at forvalte deres egne naturressourcer og kontrollere anvendelsen deraf. Erklæringen
indeholdt også en specifik henvisning til betydningen af bæredygtighedskriterier. På
topmødet deltog latinamerikanske lande, men de samme love gælder for Kina og andre
stater.

Udvinding af sjældne jordarter (REE) har medført alvorlige miljøskader i Kina på samme
måde som tidligere i USA og andre steder. Dette må ikke fortsætte. Vi har brug for en
international aftale. Kina og andre potentielle producenter har brug for vores ekspertise
og teknologioverførsel for at sikre, at deres minedrift er miljøvenlig, og at deres
minearbejdere kan arbejde i større sikkerhed.

Kina er også interesseret i at investere i højteknologiske produktionsfaciliteter til
forarbejdning af REE og ønsker ikke blot at være leverandør af råvarer. Kommissionen bør
derfor spille rollen som mægler her.

En moderne råvarepolitik skal være kendetegnet af partnerskab. Samtidig skal der fokuseres
på at udvikle bedre genanvendelses- og substitutionsteknologier, da de metaller, der findes
i REE, vil blive endnu mere sjældne. For sjældne til, at de kun skal bruges én gang.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Tajani! De har i dag udtalt Dem om, hvad
Kommissionen agter at foretage sig i løbet af de næste par måneder med hensyn til
råvareforsyninger. I 2007 kom Kommissionen også med en bekendtgørelse, da den
fremlagde sin råvarestrategi. Mit problem er, at de bekendtgørelser, vi har hørt de seneste
dage, og de bekendtgørelser, vi har hørt de seneste uger, er meget lig dem, vi hørte i 2007.
Det er imidlertid mit indtryk, at der er sket meget lidt siden da.

I forhold til at forsvare vores egne interesser er der i hvert fald ikke sket meget. Det virker,
som om mange andre stater fremmer deres interesser meget aggressivt. Dette kaldes også
'den kolonialistiske refleks'. Dette sker ikke i landene i EU, men særlig i Kina, som bruger
spørgsmålet om råvarer og sjældne jordarter (REE) til at bevare sit monopol til ulempe for
andre lande.

Jeg spørger oftere og oftere mig selv, hvem der bør være ansvarlig for at sikre, at der rent
faktisk sker noget. Et det Deres generaldirektorat, hr. Tajani? Er det Dem? Er det
Generaldirektoratet for Handel? Er det hr. De Gucht? Er det de andre kommissærer? Hvem
har det overordnede ansvar? Hvilke konkrete skridt skal der tages? Hvis foranstaltninger
skal vi måle og hvornår for at sikre, at foranstaltningerne rent faktisk føres ud i livet af EU?
Jeg vil være taknemmelig, hvis De vil undersøge dette, da vi alle er klar over, at Kina fortsat
spiller en aktiv rolle og indfører eksportrestriktioner og told, hvilket giver vores
virksomheder store problemer.

Har Kommissionen endelig udarbejdet en liste over alle de produkter, hvor Kina i dag har
en konkurrencefordel som følge af deres eksportrestriktioner? Agter Kommissionen at
træffe antidumpingforanstaltninger, hvor det er relevant, for at fjerne konkurrenceulemper
for vores virksomheder? Jeg vil være taknemmelig, hvis De vil rette opmærksomheden
mod disse spørgsmål.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Sjældne jordarter er uhyre vigtige for
fremstillingen af skærme og mobiltelefoner samt for højtydende permanentmagneter i
vindtubiner og elektriske køretøjer, katalysatorer til biler, printplader og optiske fibre. De
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er derfor også vigtige for nye rene energier. Selv om disse elementer handles globalt, er
markedet for visse råvarer og sjældne jordarter ikke særlig gennemsigtigt, og der handles
kun med små mængder.

EU er næsten fuldstændig afhængig af import af sjældne jordarter, idet 97 % af den globale
produktion er koncentreret i Kina. Efterspørgslen efter råvarer vil stige kraftigt som følge
af væksten i de nye økonomier og den hurtige spredning af nye teknologier. Procedurerne
for minedrift, raffinering og genanvendelse af sjældne jordarter har alvorlige konsekvenser
for miljøet, hvis de ikke forvaltes korrekt. EU bør koncentrere sig om at effektivisere
procedurerne for at anvende og genanvende sjældne jordarter og om forskning rettet mod
at erstatte råvarer af kritisk betydning med råvarer af mindre kritisk betydning.

Vi opfordrer til, hr. kommissær, at listen over råvarer opdateres løbende.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Fru formand! Bemærkningerne i de mundtlige
forespørgsler, som danner grundlaget for denne forhandling, er endnu et eksempel på, at
ressourcerne er knappe og navnlig, at visse vigtige mineraler bliver stadig mere knappe.
Endvidere fortæller de os, hvor sårbare de importerende stater er i forhold til de stater, som
har et monopol.

EU's reaktion skal være tostrenget: på den ene side for at sikre, at vi ikke bliver fanget ved
at forsvare vores situation i alle relevante fora (WTO, G20, FN), mens vi på den anden side
arbejder inden for rammerne af Lissabonstrategien på at reducere vores afhængighed af
sjældne jordarter. Vores slagord må være effektiv genanvendelse af materialer, som allerede
er blevet brugt, og fremme af forsknings- og udviklingsprogrammer til alternative produkter.

Endelig skal EU gennem sine partnerskaber med udviklingslandene hjælpe med at forebygge
plyndring af sjældne jordarter, som tilhører disse lande.

(Bifald)

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Fru formand, hr. kommissær! Situationen er tydelig.
EU skal sikre sin forsyning af sjældne jordarter, men konkurrencen på dette marked øges
konstant.

Det er rigtigt, at Kina kontrollerer 95 % af den globale produktion, og landets fortsatte
nedskæringer af eksportkvoter har givet emnet en central placering på G20-landenes
dagsorden.

Vi drøfter derfor et spørgsmål af afgørende betydning for hele Europas økonomi, og
løsningen på dette spørgsmål skal naturligvis findes i samarbejde med lande, som har
reserver, men først og fremmest også gennem forskning, udvikling og innovation.

Det er allerede sagt, at det er af stor vigtighed at investere i forskning og udvikling, hvis vi
skal håndtere de teknologiske udfordringer, der ligger i at finde mere effektive
udviklingsmetoder, søge efter alternative råvarer for at reducere afhængigheden samt
genanvendelse, hvilket er det allervigtigste, da de såkaldte "urbane miner" kan være en
betydningsfuld kilde til råvarer for EU.

Vi lykønsker derfor kommissæren med hans forpligtelser i forhold til dette emne, og vi vil
holde et vågent øje med alle Kommissionens skridt i den henseende.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Jeg må sige, at jeg er meget bekymret over nogle
af de ting, jeg har hørt her i Parlamentet for nylig. Her til aften knaphed på sjældne jordarter.
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I går aftes 80 % proteinmangel. For et par uger siden var det sukkerroefabrikker, der lukkede,
og nu er der sukkermangel. Det er på tide, at EU begynder at prioritere sig selv og navnlig
fremme sine egne industrier.

Hvad angår sjældne jordarter, glæder jeg mig over kommissærens løfte om at se på
innovation med hensyn til at finde substitution mv. (og genanvendelse), men først og
fremmest løftet om at se på nye teknologier. Jeg deltog for et par uger siden i et seminar i
Bruxelles, som omhandlede nyudviklede teknologier til udvinding af sjældne jordarter fra
havbunden.

I sidste ende bliver vi nødt til at være selvforsynende. Det er fint, at kommissæren tager til
Brasilien og taler med Kina, men hvis diplomatiet fejler, og de ikke giver os det, vi ønsker,
hvor skal vi så gå hen? Hvis vi ikke har en stærk økonomi, er vi politisk irrelevante.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Fru formand! Spørgsmålet om råvarer hænger uløseligt
sammen med EU's vækst og økonomiske udvikling. Vi kan derfor lykønske Kommissionen
med råvarestrategien. Ikke desto mindre bør den potentielle mangel på råvarer i fremtiden
ikke blot få os til at fokusere på at løse spørgsmålet om adgang til råvarer. Jeg er enig i, at
det kan være en mulighed for at dreje EU's økonomi i retning af en model, der er baseret
på mere effektiv ressourceudnyttelse. Reduceret anvendelse af råvarer og større
opmærksomhed om effektiv forarbejdning af råvarer er sandsynligvis den hurtigste vej til
at reducere EU's importbehov. Investeringer i nye forarbejdningsteknologier og substitution
af råvarer vil kunne reducere afhængigheden af importerede sjældne jordarter betydeligt.
Dette kan sikre Europa en førerposition på dette område, og det ville i høj grad bidrage til
gennemførelsen af målene i Europa 2020-strategi.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Denne forhandling om problemerne
med at vurdere råvarer som sjældne jordarter, er uløseligt forbundet med den aktuelle
udvikling i verdensøkonomien og den systemiske krise, vi befinder os i. Krisen, der blev
kendt som en finanskrise, er i realiteten en langt større og global krise. Det er en krise, som
har grobund i konfrontationen mellem økonomisk vækst som defineret af kapitalismen
og en gavmild, men begrænset planet. Systemets baggrund, kapitalismen, som underordner
alt i forhold til dynamikken mellem overskud og oplagring, ligger også i denne manglende
evne til at forstå naturen og dens grænser, men naturen har rent faktisk grænser.

Udviklingen hen i mod en verden, som ifølge økonomiske og politiske synspunkter er
polycentrisk, giver mulighed for øget konkurrence om ressourcer, idet konflikter vækkes
og fødes. De valuta- og handelskrige, vi har været vidner til, er bekymrende, men ikke
isolerede symptomer. Andre krige står i kø som nutidige og fremtidige trusler, og det er
også disse ting, vi taler om, når vi drøfter det, der er fremlagt for os i dag.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Fru formand, hr. kommissær! Da min bedstemor blev født,
var hun én ud af 2 mia. mennesker på jorden. Da jeg blev født, var jeg én ud af 5 mia. Og
når mit barnebarn kommer til verden, vil hun være en ud af 9 mia. mennesker på jorden.
Så ekstensive teknologier skal erstattes af intensive teknologier for alle ressourcer, herunder
sjældne materialer. Jeg vil derfor gerne mindes en person, som for 100 år siden modtog
nobelprisen i kemi for adskillelse og rensning af radium og polonium, nemlig Maria
Skłodowska, bedre kendt som Madame Curie. Vi har brug for flere som Madame Curie, vi
har brug for videnskabsfolk, og vi har brug for banebrydende teknologier. Jeg vil derfor
anmode kommissæren om at gøre sit yderste for at sikre, at kemi stadig har plads til unge
talenter i Europa.
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Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer!
Ja, vi kan importere råvarer, men i stedet bør vi bevare dem. Vi kan måske endda begynde
at producere dem selv. Jeg glæder mig over Deres initiativ til et nyt partnerskab, som
omfatter substitution, men jeg mener, at andre medlemmer allerede har nævnt dette, og
de har ret. Vi skal forsøge at bevare råvarerne her i Europa. Det er meget vigtigt. Vi skal
øge indsamlingen. Vi skal skifte til andre forretningsmodeller for at udvinde sjældne
jordarter til genanvendelse, hvor det er muligt. Dette kan ske gennem innovation, og til
det formål har vi brug for større effektivitet.

En enkelt ting bekymrer mig dog. Vil De sikre, at disse sjældne jordarter bevares til de
vigtigste applikationer, hvis de bliver endnu mere sjældne? Vil De sikre, at de applikationer,
vi alle har mest brug for, de mest presserende, i sidste ende kan fortsætte med at fungere,
hvis alle disse metaller bliver endnu mere sjældne? Vil De f.eks. sikre, at disse metaller går
til vindmøller i stedet for at ende som en del af tilfældige produkter? Vil De også se på dette?
Jeg mener, at det er meget vigtigt.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) Fru formand! Af konkurrencehensyn foretrækker markedets
aktører investeringer, som giver et hurtigt afkast – med andre ord investeringer i anlæg,
hvis produkter når direkte ud til forbrugerne. Investeringer i søgning efter råvarer, navnlig
mineralforekomster, er en lang og dyr proces med lange udsigter til afkast. Det er derfor
kun de største investorer, som har råd til det. De er primært monopolister og kan stille
deres egne betingelser, hvilket også var tilfældet med sjældne jordarter. Det har nu vist sig,
at Europas vækst er begrænset på grund af mangel på lanthanider og navnlig samarium
og neodymium, som er nødvendige til fremstilling af højtydende permanentmagneter
inden for vindenergi og elektriske køretøjer.

Det er på tide, at EU retter opmærksomheden mod råvaresikkerheden, på samme måde
som den er opmærksom på energisikkerhed. Dette vedrører ikke kun sjældne jordarter,
men også andre sjældne råvarer og materialer, der anvendes som katalysatorer, f.eks.
rhenium og platinmetaller, tungsten, molybdæn, lithium, selen mv.

Antonio Tajani,    næstformand i Kommissionen. – (IT) Fru formand, mine damer og herrer!
Jeg vil gerne takke Parlamentet, fordi det med denne forhandling sætter handling bag
Kommissionens og navnlig Barroso II-Kommissionens arbejde med at løse det følsomme
spørgsmål om råvarer.

Som hr. Scholz fremhævede, har Kommissionen efter mødet i Madrid indledt en målrettet
indsats. Den er med andre ord ikke blot kommet med bekendtgørelser, men har truffet
specifikke foranstaltninger. Med specifikke foranstaltninger mener jeg udarbejdelse af en
liste over 14 sjældne jordarter, hvor der er behov for foranstaltninger, en liste, som jeg
desværre frygter skal udvides.

Derudover har den indledende aftale med Den Afrikanske Union efter flere måneders
arbejde kulmineret i en aftale inden for handlingsplanen for Den Afrikanske Union/EU,
hvor Afrika er direkte involveret i en fælles indsats med EU og Kommissionen. Dette arbejde
omhandler både det, vi kan gøre i EU for at analysere vores behov, og en analyse af de reelle
muligheder for udvinding i Afrika, en mulig gennemførelse af en geologisk tjeneste og
planen om at skabe en tværafrikansk netværksinfrastruktur, der kan støtte de miner, hvorfra
det vil være muligt at udvide udvindingsindustrien.

Aftalen med Den Russiske Føderation om at sætte råvareaftaler på dagsordenen er et andet
konkret resultat – ikke kun en bekendtgørelse – og der er blevet holdt to møder.
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Ligeledes er Kommissionens dokument om råvarer ikke blot en bekendtgørelse, men et
dokument godkendt af Kommissionen, som indeholder en klar og præcis strategi, der som
nævnt er baseret på tre specifikke søjler, som vi fortsat vil arbejde på.

Beslutningen om at oprette et innovationspartnerskab i forbindelse med en foranstaltning,
som den private sektor og forhåbentlig også Parlamentet og de andre institutioner vil
deltage i med innovation og forskning med det formål at finde frem til solide
genanvendelses- og substitutionsforanstaltninger, som giver reelle resultater, er heller ikke
blot en bekendtgørelse, men en specifik foranstaltning fra Kommissionens side. Det er en
anmodning, som er godkendt af kollegiet, og som derfor er en del af Kommissionens
innovationsstrategi.

Med hensyn til WTO skal vi naturligvis fortsætte arbejdet med at løse problemet ad
diplomatisk vej. Rejsen til Latinamerika er en anden specifik foranstaltning og ikke blot
en bekendtgørelse, fordi besøg i forbindelse med sådanne følsomme emner kræver et
omhyggeligt forarbejde, der skal udmønte sig i reelle resultater. Jeg vil naturligvis underrette
Parlamentet om dette arbejde.

Med hensyn til visse steder i Europa, hvor det er muligt at kontrollere, om der findes råvarer
i undergrunden, og her tænker jeg på Grønland, Barentshavet og andre steder i Nordeuropa,
skal vi kontrollere, om det er muligt at gennemføre udvindingsaktiviteter på en økonomisk
bæredygtig måde. Men vi er parate til at støtte alle initiativer, som har til formål at foretage
mulige undersøgelser.

I næste uge vil der være en politisk forhandling, herunder om tekniske aspekter, i
Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles. Der vil blive fokuseret på mulighederne i
Barentshavet, og jeg vil være til stede og sammen med nogle svenske ministre og flere
eksperter drøfte, om disse muligheder er økonomisk bæredygtige, og om de er bæredygtige
fra et miljømæssigt synspunkt – et andet område, hvor vi skal se på, om det er rigtigt og
hensigtsmæssigt at udføre undersøgelser.

Med hensyn til WTO er jeg ansvarlig for den industrielle del af spørgsmålet om råvarer.
Kommissær De Gucht er ansvarlig for den kommercielle del. Han har allerede tydeligt sagt,
at han agter at forsvare EU's interesser. Til interesserede, herunder hr. Caspary, som vist
var den, der stillede spørgsmålet, og hvis han ønsker det, kan jeg sende det til ham inden
i morgen tidlig, kan jeg sige, at der i punkt 5, stk. 2, i dokumentet i meddelelsen om råvarer
nævnes mulige antidumpingforanstaltninger og kommercielle foranstaltninger.

Med hensyn til foranstaltningerne i WTO, som kommissær De Gucht som nævnt er ansvarlig
for, har vi indledt en procedure med Mexico og USA vedrørende ni råvarer, som ikke
omfatter sjældne jordarter. Undersøgelsen er allerede i en fremskreden fase. Konklusionerne
vil derfor også være afgørende med hensyn til de skridt, som Kommissionen efterfølgende
bør tage med hensyn til sjældne jordarter. Vi vurderer situationen præcist for at identificere
de mest hensigtsmæssige instrumenter på dette område.

Med hensyn til genanvendelse af sjældne jordarter og det spørgsmål, hr. Rinaldi stillede
under sit indlæg, kan jeg svare ved at forklare de genanvendelsesforanstaltninger, som vi
i Kommissionen agter at træffe. Den nuværende lovgivning dækker 40 % af det affald, der
produceres i EU.

Kommissionen har foreslået at uddybe kommissær Potočniks forslag betydeligt, som ikke
er mit forslag, med hensyn til målene for genanvendelse af elektrisk og elektronisk affald,
der indeholder sjældne jordarter. Der er også planlagt andre og bedre foranstaltninger for
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produkter for at fremme genanvendelsen af dem efter udløbet af deres levetid. Udarbejdelsen
af lovgivningen er allerede i gang, og kommissær Potočnik agter at fortsætte dette arbejde.

Med hensyn til industripolitik vedrørende sjældne jordarter og råvarer agter jeg at fortsætte
arbejdet og ikke give nogen løfter. Jeg plejer ikke at give løfter, men opfylde mine
forpligtelser, navnlig over for Parlamentet, som jeg har gjort siden den tillidserklæring, jeg
fik fra de udvalg, jeg præsenterede mig for. Jeg agter at fortsætte mit arbejde og opfylde
alle mine forpligtelser uden at komme med bekendtgørelser, men ved at forsøge at give
specifikke svar på europæiske virksomheders og borgeres behov, herunder inden for
industriel forsyning, som er et meget følsomt område.

Formanden   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

Elisabetta Gardini (PPE),    skriftlig. – (IT) Sjældne jordarter er et vigtigt element i den
europæiske økonomi. Efter Kommissionens meddelelse om råvarestrategien skal vi bestræbe
os på at sikre, at der hurtigt defineres en ambitiøs fælles strategi for denne sektor. Vi må
og skal forhindre, at Europa bliver fuldstændig afhængig af Kinas monopol med 97 % af
disse metaller, som er uundværlige for højteknologiske industrier. Det er derfor ikke blot
nødvendigt at revurdere udvindingsmulighederne i Europa, men også genvinde disse
dyrebare elementer fra affald ved hjælp af mere effektiv genanvendelse. I denne henseende
haster det for EU at investere i flere ressourcer inden for teknologisk forskning, især rettet
mod en lettere og mere økonomisk form for udvinding af sjældne jordarter fra elektronisk
affald. Tænk blot på, at der kan udvindes op til 350 g guld fra 1 t mobiltelefoner, hvis de
genanvendes korrekt. Vejen til at garantere en bæredygtig forsyning af disse elementer er
stadig lang og kan ikke udvikles uden et større samarbejde med ressourcerige lande gennem
strategiske partnerskaber og løbende forbindelser. Endelig vil jeg gerne se, at der vedtages
rettidige foranstaltninger til håndtering af prisstigningerne for disse materialer, som er
strategisk vigtige for europæisk industri.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    skriftlig. – (PL) Vi er for nylig i stigende grad blevet
opmærksomme på, at sjældne jordarter er af afgørende betydning for teknologiske
applikationer og af grundlæggende betydning for udviklingen af miljøvenlige teknologier
som vindturbiner, hybridkøretøjer mv. Det bør bemærkes, at det er yderst kompliceret at
udvinde dem. EU's industri afhænger 100 % af import af sjældne jordarter fra Kina, som
reelt har monopol på dette område, eftersom landet kontrollerer 97 % af den globale
produktion. Kina er i besiddelse af 36 % af de bekræftede globale reserver af sjældne jordarter
og 59 % af de skønnede samlede reserver og arbejder samtidig på at indgå bilaterale aftaler
for at sikre dokumenterede reserver i hele verden. EU's industri mangler adgang til både
sjældne jordarter og råvarer og til den videnskabelige og industrielle ekspertviden, som er
nødvendig for at forarbejde dem. Endvidere har Kina annonceret store nedskæringer i sin
eksport, selvom om den globale efterspørgsel efter sjældne jordarter stadig stiger, som det
så levende er beskrevet af en gruppe japanske eksperter ved en meget interessant
fremlæggelse under et besøg i Europa-Parlamentet i februar 2011. I forbindelse med
medlemsstaternes industriers utvivlsomme behov for at udnytte sjældne jordarter og
behovet for at forske i dem, opfordrer jeg til en dialog med Folkerepublikken Kina om
stigende eksport af disse råvarer og til at fokusere vores bestræbelser på at søge efter
alternative kilder til udvinding af dem.
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20. Muligheder for at udvinde gas fra alternative kilder i EU (forhandling)

Formanden.   – Næste punkt på dagsordenen er Kommissionens redegørelse om
muligheden for at udvinde gas fra alternative kilder i Europa (2010/2978(RSP)).

Günther Oettinger,    medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand, mine damer og herrer!
Dette punkt på dagsordenen omhandler et emne, som vil optage os meget i de kommende
måneder: Hvordan ser gasmarkedet ud i løbet af de næste årtier? Spørgsmålet er, hvilken
rolle gas vil spille i den nærmeste fremtid inden for varmeproduktion, overgang til
elektricitet, industrien og som brændstof til transport, og derfor vil det være af enorm
betydning i vores energiplan frem mod 2050.

Vi må også overveje, hvordan transportruterne kan udvikles, herunder rørledninger,
infrastruktur og terminaler. Andre emner omfatter investeringsomkostninger og prognoser
vedrørende prisen på gas i energimixet. Det europæiske gasmarked har aktuelt en volumen

på omkring 520 mia. m3 om året. En del heraf kommer fra vores egne forekomster i Det
Forenede Kongerige og Nederlandene, men over 60 % af vores gasforsyninger importeres
fra tredjelande, og dette tal vil snart overstige 80 %. Derfor vil nye forekomster som gas i
sten være et nyttigt supplement til de eksisterende forekomster og vil derfor reducere vores
afhængighed af import.

Salget af "tight gas" og "shale gas" fra USA stiger kraftigt i øjeblikket. For 10 år siden ville
ingen have troet på, hvor hurtigt og hvor dramatisk produktionen af gas fra sten, som
udvindes ved hjælp af vandtryk og kemiske stoffer, ville omdanne markedet. Indtil for blot
et par år siden var USA importør af gas. I dag er landet eksportør, selv i lyset af dets egen
stigende efterspørgsel efter gas. Gasmarkedet, som altid har været et kontinentalt marked,
er derfor for første gang ved at blive et globalt marked, hvor gas fra USA leveres til terminaler
med flydende naturgas (LNG) i Europa.

Jeg drager ingen konklusioner af denne udvikling på dette tidspunkt. Spørgsmålet om at
undgå en øget afhængighed, et åbent marked og verdenshandelen taler alle til fordel for
det. Det er også i nogle medlemsstaters interesse. Men på den anden side er det vigtigt at
præcisere, at vi har miljølovgivning for rindende vand og grundvand og udvinding af
råvarer fra jorden. Vi har også lovgivning om kulbrinteressourcer, som har til formål at
give mulighed for adgang til miljøet uden forskelsbehandling og ligeledes til at beskytte
miljøet. Derudover findes der lovgivning om sundhed og sikkerhed for EU-borgere. Alt
dette skal der tages højde for.

Der er mulighed for forskning og, hvor det er relevant, for udvinding, først og fremmest i
Polen og derefter også i Det Forenede Kongerige og Tyskland. I Tyskland er det imidlertid
også et spørgsmål om accept. Det vil ikke være muligt at udvinde denne gas uden accept
fra befolkningen i de pågældende regioner og de lokale borgere.

Kommissionen overvåger processen og er ligeledes parat til at udgive ekspertrapporter. Vi
vil sandsynligvis ikke have noget klart billede af andelen af vores egen gas fra sten på det
europæiske marked i tre til fem år frem. Vi skal følge op på denne udvikling uden at være
forudindtagede. Men selv om vi udnytter disse forekomster, vil de stadig kun være et
supplement til eksisterende gaskilder. Det betyder, at import af traditionel gas fra tredjelande
som Norge, Rusland og Algeriet eller ad søvejen fra Qatar og andre stater fortsat vil spille
en central rolle for opfyldelsen af behovet på det europæiske gasmarked i de kommende
årtier. Infrastruktur som nye, sikre rørledninger og yderligere LNG-terminaler vil fortsat
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være vigtige. Jeg mener, at det er muligt for os at udvinde vores egen gas som et supplement
til importen, men det vil helt sikkert ikke være muligt at erstatte importeret gas.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz,    for PPE-Gruppen. – (PL) Fru formand, hr. kommissær!
Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet har formået at indlede en forhandling om
muligheden for at udnytte gas fra ukonventionelle energikilder som "shale gas", "tight gas"
og kullejemetan.

I lyset af Rådets (energi) nylige konklusioner om energi og den brede offentlige debat mener
jeg, at "shale gas" på lang sigt kan anvendes til diversificere energikilder. EU skal ikke prædike
for de omvendte. I stedet bør vi se nærmere på f.eks. USA for at se, hvordan udvinding af
"shale gas" allerede har revolutioneret energimarkedet der. Antager man, at udvinding af
"shale gas" fremover vil få endnu større konsekvenser for det globale marked, bør dette
også prioriteres i Europa, navnlig fordi disse gasressourcer ifølge den anden strategiske
energiredegørelse er fire gange større end traditionelle gasreserver i EU.

EU bør udføre indledende analyser af udvindingen af "shale gas" i Europa, hr. kommissær!
Mulighederne i "shale gas" er allerede bemærket i bl.a. Tyskland, Frankrig, Rumænien,
Bulgarien, Nederlandene, Sverige, Polen og Det Forenede Kongerige. Om muligt bør der
ydes finansiel støtte til forskningsprogrammer, som giver mulighed for at udvikle sikre og
økonomisk bæredygtige teknologier til udvinding af gas fra ukonventionelle energikilder.

Jeg vil tillade mig at stille to spørgsmål. For det første: Tager Kommissionen skridt til at
gennemføre indledende analyser af muligheden for at udnytte gas fra alternative kilder i
Europa, og er den i gang med at udarbejde tekniske og økonomiske
gennemførlighedsundersøgelser af en sådan udvinding i forbindelse med arbejde på
prioriteret energiinfrastruktur fra i dag og frem til 2020? Mit andet spørgsmål lyder som
følger: Har Kommissionen i de planlagte finansielle overslag for 2014-2010 indregnet
støtte til geologisk forskning med henblik på at vurdere mulighederne i de eksisterende
forekomster og muligheden for at udvinde "shale gas" i Europa og dermed fremskynde den
teknologiske udvikling på dette område?

Zigmantas Balčytis,    for S&D-gruppen  .  – (LT) Fru formand! I takt med at
medlemsstaternes økonomier og industri bedres, vil der være en stadig stigende efterspørgsel
efter gas. I mellemtiden kan den store udtømning af vores egne naturgaskilder gøre Unionen
endnu mere afhængig af leverandører fra tredjelande og svække vores industris
konkurrenceevne. Gas fra alternative kilder kan være en effektiv løsning og grundlæggende
ændre Europas gasforsyning og omfordele økonomiske midler. Det er imidlertid nødvendigt
at gøre en indsats med det samme, og vi kan udnytte den erfaring, som andre lande allerede
har gjort sig. Mulighederne i "shale gas" har været genstand for en del drøftelser på det
seneste, og i dag har De også anført, at dette blev bemærket i konklusionerne fra mødet i
Rådet den 4. februar. Jeg mener, at EU hurtigst muligt skal udarbejde konkrete planer og
begynde at undersøge mulige forekomster af sådanne gasser og anvendelsen deraf. Som
nævnt skal og kan "shale gas" ikke være den eneste metode til at reducere energiafhængighed.
Men hvis EU's geologer får ret i deres forudsigelser, kan gasreserverne ikke blot findes i
Polen og Tyskland, men muligvis også i andre lande. I fremtiden vil dette hjælpe med at
reducere tredjelandes indflydelse på EU's økonomi og konkurrenceevne. Uheldigvis er vi
på dette område mindst et årti bagefter USA, hvor de stadig større mængder af "shale gas"
fuldstændig har ændret gasmarkedet. Jeg mener, at arbejdet på dette område skal
intensiveres, og at der skal vedtages intensive og konkrete foranstaltninger for at kunne
anvende disse kilder i økonomien.
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Corinne Lepage,    for ALDE-Gruppen  .  – (FR) Fru formand, hr. kommissær, mine damer
og herrer! Jeg forstår fuldt ud optimismen omkring forekomsten af "shale gas" i den
europæiske undergrund, og ønsket om energiuafhængighed er særdeles prisværdigt.

Når det er sagt, mener jeg, at denne optimisme bør være mere behersket, først og fremmest
i USA, hvor "shale gas" anvendes i vidt omfang. Flere stater bevæger sig mod et moratorium,
og det uafhængige ekspertpanel har fået til opgave at udføre en konsekvensanalyse, som
vil tage over to år, for at analysere de miljømæssige konsekvenser af denne udnyttelse.

For det andet ville det på et tidspunkt, hvor vi forsøger at reducere vores
drivhusgasemissioner betydeligt, synes helt inkonsekvent i forhold til EU's politikker ikke
at foretage en konsekvensanalyse af de rent klimatiske konsekvenser af udnyttelsen af disse
forekomster, inden der foretages indgående forskning.

For det tredje udtalte kommissæren, at vi skal overholde miljømæssige standarder. Vi tager
det til efterretning og glæder os over det. Ikke desto mindre er det i dag klart, at
miljølovgivningen i de lande, hvor der tildeles efterforskningslicenser – og her tænker jeg
navnlig på mit eget land – er blevet helt overset. Den anvendes slet ikke, og vi overtræder
loven. Aarhuskonventionen anvendes ikke, folk er ikke blevet advaret, der er ingen offentlig
høring, ingen konsekvensanalyse, og det holdes skjult, hvilke farlige kemikalier, som
anvendes.

Det er derfor helt uacceptabelt at fortsætte på denne måde, og det egentlige spørgsmål er,
om udnyttelse af "shale gas" i så tætpakket et område som det europæiske, der er meget
forskelligt fra det amerikanske, ikke er uforenelig med vores love om at beskytte miljøet
og menneskers adgang til information.

Jeg ser frem til at høre Deres svar, hr. kommissær.

Michèle Rivasi,    for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Fru formand, hr. kommissær! Jeg støtter
fuldt ud fru Lepages udtalelser, og jeg vil gerne spørge om følgende: Er det en mulighed
eller en forudsigelig miljøkatastrofe?

Vi er trods alt 10 år bagefter USA med hensyn til udnyttelse. Hvad kan vi se? Vi kan se, at
grundvandet er forurenet af de kemikalier, som har gennemsyret den hydrauliske
opbrydning. Vi kan også se luftforurening. Vi kan nu se, at der er flygtige organiske
forbindelser, og selv ozon er fremkommet på grund af alle de stoffer, som frigøres til luften.
Vi kan se, at de sundhedsmæssige konsekvenser ikke blot påvirker folk, der bor i nærheden,
men også kvæg og naturligvis brugere af grundvandslagene, fordi de ikke længere kan
drikke det vand, de indeholder. I sidste uge kunne New York Times fortælle, at forureningen
ud over at forurene grundvandet med kulbrinter og biocider også udleder radioaktive
elementer.

Som fru Lepage nævnte, blev der i Frankrig underskrevet otte licenser uden drøftelse, uden
høring og uden konsekvensvurdering. Og De taler om social accept? Der er reelt oprør. I
de seneste demonstrationer i Ardèche-departementet deltog over 20 000 mennesker, fordi
de bekymrer sig om deres land. Og De siger, at det er en økonomisk mulighed. Men hvem
er denne gas til fordel for? Taler vi om, hvem der får noget ud af det? Handler det om at
vælge gas til industriens behov til ulempe for vandreserverne i grundvandslagene? New
York-moratoriet illustrerer fint problemet.

Vi anmoder derfor ganske enkelt om, at licenserne tilbagekaldes. Det er udelukket at foretage
undersøgelser uden garanti for, at rammedirektivet om grundvand, rammedirektivet om
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luftkvalitet eller Aarhuskonventionen er overholdt. Vi afventer derfor Deres svar, og i
Europa, i Frankrig og de involverede lande nægter vi at tillade udnyttelse af ukonventionelle
gasformer uden sådanne garantier.

Konrad Szymański,    for ECR-Gruppen. – (PL) Fru formand! Den vellykkede
kommercialisering af ukonventionel gas har gjort USA til eksportør af dette brændstof
med potentiale til at overhale Rusland. Markedssituationen har også ændret sig. Langsigtede
faste kontrakter og prismekanismer baseret på oliepriser er erstattet af langt mere fleksible
aftaler, og spotmarkedet spiller en stadig mere vigtig rolle. Dette er til fordel for både
individuelle forbrugere og industrien, da vi alle betaler lavere regninger. Europa har ikke
råd til at lade dette potentiale og sådanne muligheder gå til spilde, navnlig eftersom EU's
fokus på at bevæge sig væk fra kul betyder, at gassen bliver stadig vigtigere i de europæiske
økonomier. Denne mulighed for at diversificere gaskilder og øge andelen af egne ressourcer
og dermed reducere vores afhængighed af import er nu dukket op i lande som Polen,
Frankrig og Tyskland. Arbejdet med at indvinde gas fra ukonventionelle forekomster er
på et fremskredent stadie i alle disse lande. Vi må huske på, at denne sektor ikke forventer,
at vi giver den penge eller særligt privilegerede driftsbetingelser. Det er en sektor, som
allerede investerer hundreder af millioner af euro i Europa, og den mangler kun én ting,
og det er, at der ikke er barrierer i vejen, og at den behandles lige. De Europæiske
Konservative og Reformister i Parlamentet forventer det samme af Kommissionen. Lad os
håbe, at vi – EU – ikke spilder denne mulighed.

Jaroslav Paška,    for EFD-Gruppen. – (SK) Fru formand! Sammenlignet med traditionelle
gaskilder udgør udvinding fra ukonventionelle kilder i dag kun omkring 5 % af den samlede
gasproduktion på globalt plan.

De ukonventionelle kilder har en lavere koncentration af råvarer end de traditionelle
forekomster. Ud over kulmethan eller gas fanget i mindre gennemtrængelige sten eller
gashydrater synes "shale gas" at være den mest lovende kilde. Den bedste erfaring med
udvinding af denne gas kommer fra Nordamerika, hvor udvinding fra ukonventionelle
kilder udgjorde op til 42 % af den samlede produktion i 2007.

Ifølge en vurdering fra Det Internationale Energiagentur kan der være op til 991 mia. m3

ukonventionelle gasreserver i Europa. De findes sandsynligvis primært i Polen, Tyskland,
Ungarn, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige. I 2007-2010 udstedte Polen
næsten 60 licenser til søgning efter og udvinding af "shale gas". Indehaverne af disse licenser
omfatter store globale energikoncerner.

Det fremgår således tydeligt, at disse nye ukonventionelle gaskilder også bliver et interessant
alternativ i forbindelse med udnyttelse af nye horisontale udvindingsteknologier.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Fru formand, hr. Oettinger! Når vi ser på prissvingningerne på
energimarkederne de seneste par uger, kan vi se, at ikke kun de politiske risici i mange
lande, men også de finansielle markeder og mange andre faktorer gør det umuligt at udvikle
en sikker strategi for fremtiden. Vi må derfor dele energikagen i så mange stykker som
muligt, og det er klart, at gas fortsat vil spille en betydelig rolle i denne henseende i fremtiden.
Vi skal naturligvis fokusere på at udnytte gassen effektivt. Vi har brug for mere effektivitet,
ikke kun i vores produktionsprocesser, men også i vores forbrug. Vi må sikre, at gebyrerne
fra CO2-emissioner betales af forbrugerne og ikke af producenterne, da den internationale
konkurrence ellers vil blive forvrænget.Det bør ikke have nogen betydning, om den gas,
der producerer CO2, anvendes i eller uden for Europa. Europa er den region, som har den
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største købekraft. Hvis vi importerer produkter med en høj andel af CO2 eller transporterer
dem inden for Europa, må dette ikke påvirke vores konkurrenceevne.

Vi skal også overveje betydningen af rørledninger i fremtiden. En rørledning er lidt som et
ægteskab. Begge parter skal sammenføjes i en lang periode for at opnå en win-win-situation.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Fru formand! Jeg var glad for at høre, at
hr. Oettinger ikke fulgte den voksende tendens til "shale gas"-eufori, men i stedet anbefalede
en mere fornuftig tilgang. Dette område er naturligvis lovende i et vist omfang, fordi det
kan medføre en reduktion i vores afhængighed af gasimport. Rent faktisk drager vi allerede
fordel af dette. De har henvist til, at priserne falder, på grund af den store forsyning af
ukonventionel gas fra USA. Men, som De siger, skal vi skabe en atmosfære af tillid, hvis vi
ønsker en upartisk undersøgelse af dette emne.

Kommissionen foreslår at gennemgå de lovgivningsmæssige rammer. Det overraskede
mig, at Deres talsmand for nylig udtalte, at der helt sikkert ville være smuthuller i
lovgivningen. I modsætning til USA har Kommissionen undladt at gøre en række ting. Det
amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) er i gang med en større undersøgelse. Jeg vil
gerne vide, hvorfor vi ikke gør noget lignende eller i det mindste venter med at tage næste
skridt, til vi kender resultatet af undersøgelsen. Vi har aktuelt behov for et politisk
moratorium om "shale gas"-aktiviteter, før vi kan svare på de spørgsmål, som mange
borgere stiller, fordi de har erkendt, at der for hurtigt er truffet foranstaltninger i USA. Der
opstår større problemer der, end folk var villige til at erkende, og USA har nu den slags
problemer, som vi helt sikkert gerne vil undgå.

Jeg opfordrer Dem derfor til som medlem af Kommissionen med ansvar for dette område
ikke at gå frem efter planerne, men foretage mere indgående undersøgelser på samme
måde som USA for at opbygge en atmosfære af tillid.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Fru formand! Forekomster af alternativ gas og navnlig
"shale gas" har gjort det muligt for USA at opnå fuldstændig gasuafhængighed i de seneste
10 år. Takket være disse forekomster er USA gået fra at være gasimportør til gaseksportør,
og udnyttelsen af disse forekomster har endvidere medført håndgribelige miljømæssige
fordele, f.eks. ved at begrænse mængden af udvundet kul og de deraf følgende kulskader.

Videnskabsmænd forudser, at et lignende scenarie kan udspille sig i EU. Udnyttelse af
ukonventionelle gasforekomster i Europa er det bedste alternativ i lyset af Parlamentets
høje forventninger med hensyn til at reducere CO2-emissioner og dermed udvindingen af
kul. Derudover har vi for nylig set en markant stigning i prisen på gas fra traditionelle
kilder. Situationen i Mellemøsten har helt sikkert også en indvirkning. Muligheden for at
udnytte forekomster vil således medføre en egentlig reduktion i omkostningerne ved at
producere energi, eftersom det er et alternativ til import, som bliver stadig dyrere.

Udvinding af ukonventionel gas gør det også muligt at reducere arbejdsløsheden på samme
måde som i USA, hvor erfaringen har vist, at en sådan udvinding betaler sig. Alene i den
amerikanske stat Pennsylvania har omkring 200 000 mennesker fundet arbejde med at
udvinde og forarbejde ukonventionel gas, og lokaløkonomien tjener over 8 mia. USD hvert
år på afgifter, ordrer fra udvindingsvirksomheder og koncessionsafgifter. Lad os derfor
ikke sakke bagud, men træffe konkrete foranstaltninger, så vi kan udnytte denne enorme
mulighed.
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Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Fru formand! Jeg glæder mig over, at det er lykkedes os at
fremprovokere en drøftelse om et emne, som er blevet forsømt i EU, nemlig udvinding af
gas fra alternative forekomster. Som kommissæren allerede har sagt, er de geologiske
betingelser for tilstedeværelsen af denne gas potentielt til stede i mange lande. Mængden

i Polen vurderes at være 1 000-3 000 mia. m3 med en årlig udnyttelse på omkring

14 mia. m3. Europa har ikke råd til at ignorere dette spørgsmål i lyset af, hvad der er sket
på det amerikanske marked. Gas som brændstof vil trods alt være en vigtig energikilde i
mange år endnu, som det f.eks. kan ses i den anden strategiske energiredegørelse. Samtidig
afsløres det i denne redegørelse, at Europa er afhængig af forsyninger fra tredjelande. I lyset
af de aktuelle konflikter i Nordafrika, som giver genlyd på brændstofmarkedet, bør vi derfor
spørge, om sådanne alternative kilder kan findes i Europa.

Spørgsmålet om, hvilke miljømæssige konsekvenser sådanne foranstaltninger vil få, vil
naturligvis melde sig. Jeg mener, at vi bør øremærke en stor sum penge til forskning i
miljøvenlige metoder til udvinding af gas fra alternative kilder som "shale gas". Europa kan
sandsynligvis blive førende også på dette område. Hvis vi vil opfylde vores miljømæssige
mål, skal vi på den ene side finde nye gaskilder og på den anden side definere teknologien
og udnyttelsesmetoden på en sådan måde, at vi undgår miljøskader på lang sigt.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Fru formand! Det er allerede velkendt, at de globale
kulbrintereserver er ved at være tomme. Dette kan ses i højere udvindingsomkostninger
og dermed uhørt høje priser.

Gas produceret af alternative kilder vil kunne spille en vigtig rolle på det europæiske
energimarked. Europa kan bruge det til at diversificere sine energikilder og dermed reducere
afhængigheden af tredjelande. En mulighed kan være at udnytte Europas gasreserver på
ukonventionel vis. Tre olieselskaber har allerede fået licens til dette i Rumænien.
Gashydrater, også kaldet "brændbar is", findes i store mængder i Sortehavet. Hvis det
udnyttes lokalt, vil denne ressource reducere EU's afhængighed af russiske rørledninger.

Biogasmarkedet er også et af de bedst udviklede i Europa. Lande som Rumænien har
mulighederne for at producere biogas, men der er stadig brug for investeringer i teknologi
for at udnytte disse muligheder.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Fru formand! Forestil Dem de summer af penge,
der hver dag forlader EU som betaling for importeret gas. Hvis vi kunne se dem, hvis disse
penge blev transporteret i lastbiler, ville der være kø ved den russiske grænse, mod
Nordafrika og mod Norge. Der er foregået en stille revolution i verden sammen med den
højlydte revolution, som vi ser i Nordafrika, og den vedrører udvinding af "shale gas". Som
mange talere allerede har nævnt, er USA i løbet af de seneste 10 år gået fra at være
gasimportør til gaseksportør som følge af disse nye teknologier, som giver lettere adgang
til "shale gas".

Hvis vi i Europa har mulighed for at udnytte disse nye teknologier og anvende den naturgas,
som findes i Europa, til at få adgang til denne "shale gas", kan vi forbedre vores fælles
økonomi ved at reducere vores afhængighed af import.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Fru formand! Den 4. februar anbefalede Det
Europæiske Råd, at medlemsstaterne udforsker ressourcerne af "shale gas" og "oil shale
gas" i Europa. Men udnyttelse af ukonventionelle gaskilder udgør en betydelig miljømæssig
og social risiko. "Shale gas" må ikke udnyttes uden en konsekvensanalyse, som viser de
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dermed forbundne risici og de foranstaltninger, som kræves for at beskytte indbyggerne
og ejerne i lyset af de miljømæssige risici.

EU's energisikkerhedspolitik er baseret på diversificering af energiforsyningskilder og ruter.
Det er også muligt at reducere afhængigheden af russisk gas ved at gennemføre projekter
som Nabucco-rørledningen, der er en af EU's prioriteter sammen med andre mindre
projekter som den transadriatiske rørledning, gassammenkoblingen mellem Tyrkiet,
Grækenland og Italien og mellem Aserbajdsjan, Georgien og Rumænien, som fremhæver
Sortehavets særlige betydning for EU's energisikkerhed.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Fru formand! Jeg vil gerne takke kommissær Oettinger
for hans udtalelse til den polske presse, hvor han sagde, at "shale gas" er en mulighed for
EU, og siden vi ikke ønsker at være afhængige af import, er anvendelsen af "shale gas" i
EU's interesse.

Men efter at have lyttet til kommissæren i dag vil jeg gerne opfordre ham til at vise større
entusiasme, når han taler om "shale gas", som kan vise sig at være en skjult skat. Jeg forstår
alle hans bekymringer om miljøbeskyttelse, som åbenlyst er baseret på tidligere erfaringer.
Jeg vil dog opfordre Kommissionen til at støtte disse undersøgelser mere aktivt og bruge
den tid, De nævnte – De sagde, at de første resultater kan foreligge om fem år – til at hjælpe
alle, der søger efter "shale gas" for at sikre, at de anvendte metoder ikke er skadelige for det
naturlige miljø. Dette bør primært være Kommissionens opgave. Jeg vil gerne opfordre
Kommissionen til at arbejde hårdere med hensyn til den "shale gas", som skal findes i
Europa.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Fru formand! Størstedelen af verdens primære
energibehov dækkes i dag af fossile brændstoffer. Disse dækker over 80 % af det samlede
behov, idet 34 % er olie, 26 % er kul, og 21 % er naturgas. Disse ressourcer er som bekendt
blevet udnyttet langt hurtigere end deres naturlige udskiftningshastighed, hvilket betyder,
at en uundgåelig udpining lurer i horisonten.

Situationen med naturgas kan sammenlignes med olie med den undtagelse, at den ikke
distribueres så bredt og er sværere at transportere og opbevare. Vi opfordrer derfor
indtrængende til en diversificering af vores energikilder. Der findes ingen mirakelløsninger,
og de endnu tilgængelige reserver af fossile brændstoffer skal forvaltes meget forsigtigt,
klogt og i begrænset omfang. Uanset hvilke alternativer, der findes til energiforsyning, er
det dog næsten sikkert, at det overordnede energiforbrug skal falde i forhold til det aktuelle
niveau, hvilket ikke nødvendigvis er dårligt. Det er dette scenarie, vi nu skal forberede os
på.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (EN) Fru formand! Inden for energi, hvor EU er meget
importafhængig, foreligger der et stort arbejde med at reducere den konstante risiko i
forbindelse med vores sårbarhed. Det nyeste og tydeligste eksempel herpå var godkendelse
af forordningen om gasforsyningssikkerhed.

Ingen punkter på vores dagsorden bør forsømmes for at reducere vores afhængighed af
energiimport. Derfor fremlagde jeg sammen med andre kollegaer skriftlig erklæring nr. 67
om muligheden for at udnytte alternative gaskilder i EU. Jeg vil gerne fremhæve tre forhold.

For det første udgør vedvarende energikilder en stadig større del af vores energimix, hvilket
placerer gas som det største backupbrændstof. For det andet har USA bevist, at den har
den teknologiske knowhow, og at disse ukonventionelle kilder er økonomisk bæredygtige,
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og for det tredje har Unionen et stort potentiale inden for ukonventionelle gaskilder. Med
hensyn til energiafhængighed har vi ikke råd til ikke at udnytte denne mulighed.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Fru formand! Det var godt at se kommissæren i Ljubljana
til åbningen af CESR. Det er godt nyt for vores kolleger.

"Shale gas" er en mulighed for at være en del af løsningen. Inden vi kan udnytte den, skal
vi som politikere derfor gøre vores yderste for ikke at ødelægge den offentlige accept, men
opbygge den.

Der findes en forskel sammenlignet med USA. Europas befolkningstæthed er meget højere
end USA's. Jeg mener derfor, at Kommissionen skal anmodes om en konsekvensanalyse.
Vi overvejede at indføre et pilotprojekt og sætte lidt penge til side under Udvalget om
Industri, Forskning og Energi til dette og finansiere konsekvensanalysen med EU-midler.
Hvis vi ønsker at bygge videre på denne teknologi, som kan være en del af løsningen, har
vi brug for offentlighedens accept.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Fru formand! Først og fremmest er jeg enig med kommissæren
og lykønsker ham med den afbalancerede fremlæggelse. Energiforsyningssikkerhed skal
være en nødvendig forudsætning for europæisk energipolitik fremover. Ideelt set skulle vi
naturligvis have den fra vedvarende kilder, og vi har vores politik herom, men ellers skal
vi finde den i andre kilder. Vi kan ikke fortsætte med at være afhængige af Rusland – De så
selv, hvad der skete i Georgien for få år siden – og af styrer som Gadaffis i dag med den
virkning, det har på priserne.

Vi må stole på os selv, og hvis vi har alternativer, som vi har her gennem "shale gas", skal
vi udnytte dem fuldt ud. Nogle mennesker er bekymrede for miljøet, men EU's miljøhistorik
er helt unik. Spørg enhver landbruger i Europa, og han vil fortælle, hvor bekymrede vi er
for miljøet, og hvilke foranstaltninger, vi træffer for at beskytte det. Det samme kan gælde
her, men vi skal se på alle midler til at skaffe gas fra alternative leverandører, og – og det
her siger jeg muligvis med et glimt i øjet – der skal vi bare give den gas.

Günther Oettinger,    medlem af Kommissionen. – (DE) Fru formand! Lad os forestille os,
hvor gasmarkedet bevæger sig hen. I dag har vi fremlagt vores meddelelse om
energieffektivitetsplanen, hvori der fokuseres på energibesparelser, mere effektiv anvendelse
og intet spild samt energiforsyningssikkerhed.

For det andet har vi et voksende krav om energi inden for EU. Et eksempel herpå er mobilitet.
I Tyskland findes der 520 dieselmotorkøretøjer for hver 1 000 indbyggere. I de nye
medlemsstater er tallet under 200. Disse to tal vil nærme sig hinanden, men de vil bevæge
sig opad i stedet for ned mod niveauet i Polen.

For det tredje svinder vores egne forekomster af gas. Mængden er faldet betydeligt i Det
Forenede Kongerige i det seneste årti og vil gøre det samme i Nederlandene over det næste
årti, hvilket er lig med øget afhængighed. Derudover er en del af vores håb naturligvis
afhængig af gas. Hvorfor? Selv om det er et fossilt brændstof, er det langt mere miljøvenligt
med hensyn til CO2-emissioner end kul og olie og meget mere fleksibelt end kernekraft og
kul. Derfor er gas vigtigt for at sikre, at elektricitet i stigende grad kan produceres af
vedvarende energikilder. Hvis vi ser på basisproduktionen, ligger den aktuelt på omkring
8 000 timer om året, mens tallet for vindkraft, afhængigt af situationen, ligger på mellem
2 000 og 5 000 timer og for solenergi på mellem 600 og 2 000 timer. Det viser med al
tydelighed, at vi har brug for gas. Hvis vi ønsker vedvarende energi, er gas en logisk partner,
om end det er svært for mange mennesker at acceptere.

08-03-2011Europa-Parlamentets forhandlingerDA312



Jeg arbejder derfor ud fra et årligt krav om 600 mia. m3 i Europa i stedet for 300 mia. Det
medfører et afhængighedsniveau på 80 %. Vi skal derfor først diversificere og modernisere
vores transportruter, så de opfylder de seneste tekniske krav. Vi skal også fjerne isolation,
udvikle vores oplagringskapacitet og diversificere vores kilder. Det betyder, at vi ud over
Rusland, Norge, Algeriet, Qatar og Libyen også bør få gas fra den kaspiske region. Gas fra
dette område kan indføres på det europæiske gasmarked via gassammenkoblingen mellem
Tyrkiet, Grækenland og Italien, via den transadriatiske rørledning og via Nabucco. Med
hensyn til diversificering udelukker jeg ikke muligheden for at anvende gas fra sten i
medlemsstaterne. Denne proces skal først lige til at begynde.

Spørgsmålet er imidlertid, om vi har brug for lovgivningsmæssig indgriben fra EU. Hvorfor
skulle vi det? Lad os antage, at Polen uddeler licenser tilfældigt, og dette udgør en risiko
for grundvandet eller jorden i Polen. Dette vil sandsynligvis ikke have større konsekvenser
uden for Polens grænser. Vi skal overveje følgende, hvis vi ikke vil tage os selv for alvorligt.
Stoler vi på, at regeringen i Warszawa vil sikre, at der er rent vand og ren jord for borgernes
sundheds skyld og for at beskytte ejendomsretten? Jeg regner med, at alle demokratisk
valgte regeringer i Europa, som står til ansvar over for et parlament og over for
offentligheden, gør dette. Hvis vi tager subsidiaritetsprincippet alvorligt, skal vi derfor
overveje, hvorfor et borehul i Polen skal kontrolleres, godkendes eller afvises af Bruxelles
og ikke af Warszawa. Jeg har grundlæggende tillid til de nationale regeringer. Jeg nærer
ikke mistillid til dem. Ikke desto mindre er jeg glad for at drøfte emnet om fælles lovgivning.

Vi må undersøge, om de europæiske lovgivningsmæssige rammer er tilstrækkelig
omfattende, og om miljølovgivningen, lovgivningen om beskyttelse af jordbunden,
grundvandslovgivningen, sundhed og sikkerhed for de involverede medarbejdere og
personer i området samt ejendomsrettigheder alt sammen garanteres. Jeg vil tro, at min
talspersons udtalelser er korrekte. Der er plads til forbedring i EU-lovgivningen. Dette
gælder for alle områder. Det gælder for kvoterne for kvinder, og det gælder også her. Af
den grund vil vi undersøge mulighederne for forbedring. Vi vil også anmode
medlemsstaterne om at give os en fælles, koordineret liste over godkendelseskrav. Alt dette
er foregået, uden der er draget nogen endelige konklusioner. USA ligner på nogle måder
Europa, på andre måder ikke. USA har en helt anden befolkningstæthed, og emner som
lokalbefolkning, sundhed og sikkerhed og grundvand spiller derfor en helt anden rolle end
i tætbefolkede områder i Centraleuropa som Polen, Tyskland og Frankrig.

Vi vil igangsætte en ekspertrapport med en undersøgelse af risici på grundlag af typiske
ansøgninger om borehuller i EU, og af om de lovgivningsmæssige rammer i EU kan klare
opgaven, om lovgivningen i medlemsstaterne er tilstrækkelig, og om – og hvor – vi skal
indføre forbedringer på EU-plan. Jeg anbefaler, at folk ikke lader følelserne råde her. Som
svar til det franske parlamentsmedlem, som sagde, at Frankrigs interesser ikke blev beskyttet,
vil jeg sige, at jeg i Frankrig har en langt større interesse i at sikre det højst mulige
sikkerhedsniveau for kernekraftværker end i prøveborehuller til "shale gas", i det mindste
i øjeblikket.

Jeg vil gerne komme med en sidste bemærkning uden for dagsordenen. Jeg er meget
taknemmelig for, at De kommer her så sent og deltager i forhandlingen. Jeg beklager, at
en lang række medlemmer, og jeg ved det, fordi jeg selv var medlem længe, har talt og
derefter har forladt Parlamentet. Jeg mener ikke, at der foregår vigtige ting andetsteds. Jeg
synes ikke, det er rimeligt over for hverken mig eller Dem at tale og derefter gå. Denne
form for opførsel er ikke god for Parlamentets omdømme.
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Formanden.   – Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 149)

András Gyürk (PPE),    skriftlig. – (HU) Gas udvundet med ukonventionelle teknologier
kan spille en særlig rolle på EU's energimarked i fremtiden. Årsagen hertil er, at udnyttelsen
af alternative gaskilder i EU vil mindske Europas stigende gasimport samt
gasforsyningsrisikoen i central- og østeuropæiske lande betydeligt. Derudover må vi ikke
ignorere, at udbredelsen af nye gaskilder i EU kan bidrage til at reducere
drivhusgasemissioner på omkostningseffektiv vis. I USA har den nye teknologi allerede
revolutioneret gasmarkedet i det seneste par år. Som følge af anvendelsen af alternative
gaskilder, som aktuelt udgør over halvdelen af produktionen i USA, er gaspriserne faldet
betydeligt, og landet er ikke længere afhængig af importkilder. I Europa, som er verdens
største gasmarked, er udnyttelsen af alternative gaskilder stadig i sin vorden. Trods succesen
i USA levede resultaterne af de hidtidige europæiske pilotinvesteringer ikke op til
forventningerne. Ud over andre geologiske forhold står investorerne også over for større
lovgivnings- og miljømæssige risici i Europa. For at kunne overføre den amerikanske succes
til EU, er det vigtigt for Europa at have en hensigtsmæssig strategi for alternative gaskilder.
Det ville være nødvendigt at foretage en omfattende vurdering på europæisk plan for
tydeligt at kunne identificere mulighederne i alternative gaskilder samt dermed forbundne
risici. Dette skyldes, at Europa ikke kan tillade sig den luksus at give afkald på muligheden
for alternativ gasproduktion, som kan udnyttes i EU i en tid, hvor de traditionelle gaskilder
i Nordsøen er ved at være udtømte.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    skriftlig. – (RO) Gasforsyningssikkerheden vil i fremtiden
afhænge ikke blot af EU's forbindelser med gasproducenter i tredjelande, men også af
udviklingen af gasproduktionen i EU. Investeringer i teknologisk udvikling inden for
udvinding af naturgas fra alternative kilder kan være et vigtigt bidrag til fremover at reducere
afhængigheden af gasimport.

Jeg mener, at den potentielle tilstedeværelse og udvinding af "shale gas" i Europa ikke må
ignoreres, og jeg forventer, at Kommissionen udarbejder en teknisk og økonomisk
undersøgelse om gennemførligheden af udvindingen. Der findes forskellige
finansieringskilder i EU, som kan støtte medlemsstaterne i at foretage de nødvendige
investeringer i infrastruktur, produktion og foranstaltninger med det formål at opnå
energieffektivitet på regionalt og lokalt plan. Disse omfatter navnlig lån og garantier fra
Den Europæiske Investeringsbank eller finansiering fra regionale fonde, strukturfonde eller
samhørighedsfonde. På grundlag af disse finansieringsinstrumenter og inden for
budgetoverslaget for 2014-2020 skal Kommissionen også identificere en
finansieringsløsning for udnyttelse af gas fra alternative kilder, som kan have vidtrækkende
konsekvenser på det europæiske gas- og energimarked.

21. Dagsorden for næste møde: se protokollen

22. Hævelse af mødet

(Mødet hævet kl. 00.15)
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