
DONDERDAG 7 APRIL 2011

VOORZITTER: LIBOR ROUČEK
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

(De vergadering wordt om 9.00 uur geopend)

2. Ingekomen stukken: zie notulen

3. Jaarverslag 2009 van de EIB (debat)

De Voorzitter.   – Aan de orde is het verslag over het jaarverslag 2009 van de Europese
Investeringsbank [2010/2248(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken.
Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011).

George Sabin Cutaş,    rapporteur. – (RO) Mijnheer de Voorzitter, de presentatie van dit
verslag over de activiteiten van de Europese Investeringsbank is onderdeel van een jaarlijkse
democratische exercitie die valt onder de verantwoordelijkheid van de Bank ten opzichte
van het Europees Parlement.

Hoewel het om een regelmatig terugkerende activiteit gaat mogen we het verslag niet
bagatelliseren. Het bevat namelijk aanbevelingen over belangrijke zaken voor de toekomst
van de Europese Unie. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december
2009 werd de Europese Investeringsbank een instrument ter ondersteuning van het extern
beleid en een belangrijke partner bij het stimuleren van de EU-economie.

Ik wil mijn collega’s hartelijk danken voor hun bijdragen aan het verslag. Ook wil ik alle
medewerkers van de Bank bedanken voor de uitstekende samenwerking, met name president
Maystadt en vicepresident Kolatz-Ahnen.

We zoeken allemaal naar een methode om de groeiende schulden en tekorten van de
lidstaten te verzoenen met de economische doelstellingen, zoals deze bijvoorbeeld zijn
opgenomen in de EU 2020-strategie. Voor die doelstellingen zijn omvangrijke investeringen
nodig in onderwijs, gezondheidszorg, technologie, duurzame energie en infrastructuur.
Ik denk dat de oplossing voor dit probleem een Europese oplossing is. De Europese
Investeringsbank speelt een belangrijke rol in deze situatie.

Ik zal twee veelbetekenende voorbeelden geven van de wijze waarop de Europese
Investeringsbank de Europese economie heeft gestimuleerd en dat zal blijven doen. Ten
eerste de leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en daarnaast projectobligaties.
We moeten niet vergeten dat 99 procent van de Europese bedrijven kleine en middelgrote
ondernemingen zijn. Investeringen in KMO’s vormen een belangrijke bijdrage aan de
innovatie- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de Europese Unie. De Europese
Investeringsbank heeft in 2009 en 2010 kleine en middelgrote ondernemingen financiering
verstrekt boven zijn jaarlijkse doelstelling van 7,5 miljard euro.

Ook is in 2010 de Europese microfinancieringsfaciliteit in het leven geroepen, waarin 200
miljoen euro beschikbaar is gesteld voor hen die behoefte hebben aan microkrediet. We
zien echter dat het voor ondernemers nog steeds moeilijk is om toegang te krijgen tot dit
geld.
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Naar mijn mening moeten de procedures voor selectie van de financiële tussenpersonen
van de Bank en voor het verstrekken van leningen aan hen transparanter worden. Ook is
het de taak van de Europese Investeringsbank om technische bijstand en cofinanciering te
verlenen aan de convergentieregio’s zodat zij een hoger percentage van de beschikbare
middelen kunnen opnemen.

Een ander onderwerp waar ik het over wil hebben is projectobligaties. Mogen we zoveel
hoop stellen in dit financiële instrument? Ik denk het wel. Het doel hiervan is om de
kredietwaardering van de obligaties die bedrijven uitgeven te verhogen door private
investeringen aan te trekken en om aldus de binnenlandse investeringen en die via de
cohesiemiddelen aan te vullen. Dankzij dit multipliereffect zullen de bedrijven meer geld
krijgen voor het uitvoeren van infrastructuurprojecten op het gebied van vervoer, energie,
IT en duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk dat de nadruk op bepaalde sleutelprojecten
ligt, zoals duurzame ontwikkeling, de wegen- en spoorinfrastructuur en verbindingshavens
voor Europese markten, en projecten die zorgen voor energieonafhankelijkheid zoals de
Nabucco-gaspijplijn of het ITGI-project.

De discussie van vandaag over mogelijke uitwegen uit de financiële crisis brengt ons bij
het onderwerp van transparantie en belastingparadijzen. Het gebrek aan transparantie van
financiële tussenpersonen heeft de specifieke vorm van belastingontduiking en fraude
gekregen, en heeft bijgedragen aan de moeilijke situatie waar we ons nu in bevinden.

Als Europese bank heeft de Europese Investeringsbank de plicht te voorkomen dat zij
betrokken raakt bij handelingen via niet-meewerkende jurisdicties, zoals deze momenteel
zijn vastgesteld door verschillende internationale lichamen. Deze lijsten zijn echter ook
nog niet voldoende. De Europese Investeringsbank kan haar bijdrage leveren op dit gebied
door eigen beoordelingen te doen en deze regelmatig te publiceren.

Tot slot wil ik de rol van de Bank buiten de Europese Unie vermelden, in landen die op weg
zijn naar lidmaatschap van de EU en de landen die onder het toepassingsgebied van het
samenwerkings- en ontwikkelingsbeleid vallen. In deze landen steunt de Europese
Investeringsbank de doelstellingen van het Europese extern beleid. Daarom ben ik van
mening dat we meer gespecialiseerd personeel op dit gebied moeten aanstellen en de
deelname van lokale actoren in het project moeten versterken.

Ik hoor graag de meningen van collega’s en zal aan het einde van het debat opnieuw het
woord voeren.

Philippe Maystadt,    president van de EIB. −  (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren,
om te beginnen wil ik u bedanken dat u mij wederom hebt uitgenodigd om deel te nemen
aan het debat over uw verslag over de activiteiten van de Europese Investeringsbank – dit
is een ware traditie aan het worden.

Ik wil met name uw rapporteur, de heer Cutaş, bedanken. Hij is zo verstandig geweest om
niet alleen terug te blikken, maar ook richtsnoeren te geven voor de toekomst. Hierover
zou ik hoofdzakelijk met u willen spreken, als u het goed vindt. U geeft aan dat onze Raad
van Bewind een drieledige benadering heeft ontwikkeld voor de activiteiten van de Europese
Investeringsbank in de komende jaren. Wij zullen onze activiteiten richten op drie gebieden:
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie, de bestrijding van klimaatverandering
en steun aan het extern beleid van de EU.

Toen de lidstaten werden geconfronteerd met de financiële en later economische crisis,
die in 2008 uitbrak, hebben ze een kortetermijnmaatregel genomen en nationale plannen
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vastgesteld om aanvankelijk de banken te redden en later een herstel van de economie te
stimuleren. Zoals u weet, werden deze nationale plannen ondersteund door het Europees
economisch herstelplan, dat de Europese Raad in december 2008 goedkeurde. De EIB heeft
haar steentje hieraan bijgedragen door haar leningvolume te verhogen van 48 miljard euro
in 2007 tot 79 miljard euro in 2009 en door deze financiële injectie in de reële economie
te concentreren op de door de Raad als prioritair bestempelde sectoren, met name steun
aan kleine en middelgrote ondernemingen, zoals ook uw rapporteur zojuist heeft
onderstreept.

Maar na deze kortetermijnmaatregel, waarmee wij het ergste hebben weten te voorkomen,
moeten wij thans een maatregel voor de langere termijn nemen. Hier komt de
Europa 2020-strategie om de hoek kijken, en het cruciale onderdeel van deze strategie
wordt gevormd door de verhoging van de arbeidsparticipatie en de productiviteit, die
gebaseerd moet worden op de zogenoemde drie zijden van de kennisdriehoek: onderwijs,
onderzoek en innovatie. De EIB is bereid een substantiële bijdrage te leveren aan de
tenuitvoerlegging van deze strategie. In 2010 heeft zij voor meer dan 4 miljard euro aan
projecten gefinancierd in de onderwijssector en voor meer dan 7 miljard euro aan
O&O&I-projecten, dat wil zeggen voor projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling
en innovatie.

De EIB is voornemens haar financieringen op deze gebieden te verhogen en wil te dien
einde samen met de Europese Commissie gemeenschappelijke financieringsinstrumenten
ten uitvoer blijven leggen zoals de RSFF – Risk Sharing Finance Facility – voor onderzoek,
omdat dergelijke instrumenten een hefboomeffect hebben op de Europese begroting. Met
hetzelfde bedrag aan middelen kan een veel groter investeringsvolume worden bekostigd
uit de Europese begroting, terwijl door deze gemeenschappelijke instrumenten de druk
op het kapitaal van de EIB wordt verlicht. Dit betekent dat de EIB met hetzelfde bedrag aan
kapitaal haar leningvolume kan vergroten.

Ik noemde de RSFF, de Risk Sharing Finance Facility voor onderzoek. Dit is een goed
voorbeeld. Wij hebben aan het einde van 2010 dankzij een bijdrage uit de begroting van
ongeveer 390 miljoen euro en een toewijzing van kapitaal van de EIB van ongeveer
700 miljoen euro meer dan 6 miljard euro kunnen lenen, waarmee meer dan 16 miljard
euro aan investeringen in onderzoek is gefinancierd. U kunt dus het dubbele hefboomeffect
zien dat een dergelijk instrument oplevert. Daarom staat het voor ons buiten kijf dat de
bijdrage van de EIB aan de Europa 2020-strategie effectiever zal zijn omdat wij kunnen
rekenen op een pragmatische samenwerking met de Commissie en met andere financiële
instellingen.

Het tweede gebied: de bestrijding van klimaatverandering en de soms tragische gevolgen
hiervan. Dit is een prioriteit geworden van de Europese Unie en derhalve ook van de EIB.
Door het nucleaire ongeval in Fukushima en de vragen die dit oproept, is het nog
noodzakelijker geworden om op grote schaal te investeren in energiebesparing,
hernieuwbare energie en nieuwe energietechnologieën.

In 2010 bedroegen de leningen van de EIB voor projecten die een rechtstreekse bijdrage
leveren aan een vermindering van de broeikasgasemissies bijna 20 miljard euro, bijna
30 procent van onze totale leningen. Van die totale leningen ging 6,2 miljard euro naar
leningen aan hernieuwbare energieprojecten, met name windenergie- en
zonne-energieprojecten. De leningen voor projecten ter verbetering van de energie-efficiency
bedroegen in 2010 2,3 miljard euro. Zij zullen de komende jaren nog verder stijgen omdat
er sprake is van een zeer groot energiebesparingspotentieel, met name bij openbare
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gebouwen en woningen in vele Europese steden en dorpen. Voor investeringen in de
ontwikkeling van het stedelijk vervoer, en derhalve in de vermindering van de vervuiling
door privévervoer, verstrekte de EIB in 2010 7,9 miljard euro aan leningen.

Wij zullen onze inspanningen derhalve voortzetten. Wij zullen energiebesparing,
energie-efficiency en hernieuwbare energie blijven ondersteunen. Bovendien nemen wij
het voortouw bij de ontwikkeling van een –vanwege de technische moeilijkheden
onvermijdelijk ingewikkelde – methode voor een nauwkeurigere analyse van de
koolstofvoetafdruk van alle projecten die wij financieren. Uit deze bijzondere inspanning
blijkt dat wij hoge prioriteit willen geven aan de bestrijding van klimaatverandering.

Tot slot het derde gebied: geen enkele macht kan verwachten een buitenlands beleid te
voeren zonder financiële steun. China heeft dit goed begrepen. Dit land verstrekt overal
ter wereld financiële steun om zijn doelstellingen ten aanzien van het buitenlands beleid
te ondersteunen. Indien de Europese Unie werkelijk een extern beleid wil ontwikkelen dat
enige invloed heeft in de wereld, moet ook zij een financiële arm hebben. Indien de Europese
Unie dit wenst, kan de EIB die arm zijn. Dit is een van de conclusies van het
Camdessus-rapport over het externe mandaat van de EIB. Het staat nog te bezien of de
lidstaten, die tevens aandeelhouder van de EIB zijn, gehoor zullen geven aan deze
aanbeveling door bij de voorbereidingen voor de financiële perspectieven 2014-2020 een
duidelijke beslissing te nemen.

Tot zover, mijnheer de Voorzitter, dames en heren, een algemeen overzicht van de drieledige
benadering van de EIB voor de komende jaren.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, eerst wil
ik onze rapporteur, de heer Cutaş, bedanken voor zijn bijzonder goede verslag. Ook wil
ik de heer Maystadt welkom heten bij deze plenaire vergadering. Het is namelijk heel
belangrijk dat ook de Commissie hem en de EIB complimenteert met de krachtige reactie
op de gevolgen van de mondiale financiële crisis.

De steun van de EIB is van wezenlijk belang geweest. De EIB heeft ons geholpen het tekort
aan krediet in de markt aan te pakken en dit is van cruciaal belang geweest, niet alleen voor
de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten maar ook voor onze partners overal ter wereld.
De EIB wist haar leningactiviteiten aanzienlijk uit te breiden en zich daarbij tegelijkertijd
te concentreren op de belangrijkste groeibevorderende terreinen.

De Commissie deelt de mening van het Parlement dat steun voor het cohesiebeleid van de
EU en overgang naar koolstofarme economieën kerndoelen voor de EIB moeten zijn.
Derhalve hebben de Commissie en de EIB-groep hun krachten gebundeld om
convergentieplannen te kunnen steunen met de bekende gezamenlijk financiële
instrumenten – JASPERS, JEREMIE en de nieuwkomer ELENA – teneinde klimaatverandering
te bestrijden. Bovendien zijn we verheugd dat het volume van de leningen aan KMO´s is
toegenomen en onderschrijven we uw oproep tot meer kwalitatieve maatregelen ter
verhoging van de toegevoegde waarde en de transparantie van de activiteiten van de
EIB-groep op dit terrein.

In dit verband lijkt een beoordeling van de optimale werkverdeling tussen de EIB en het
EIF noodzakelijk. De enorme inspanningen van het EIB tonen aan hoe belangrijk het is de
inzet van het EIB-kapitaal te optimaliseren. Het is cruciaal dat we het juiste evenwicht
vinden tussen grotere volumes en activiteiten met een hoog risico die weliswaar meer
kapitaal verbruiken maar ook meer waarde toevoegen aan de activiteiten van de EIB-groep.
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Ik wil ook enkele woorden wijden aan het vraagstuk van de financiële instrumenten. Wij
menen dat meer gebruik moet worden gemaakt van innovatieve financiële instrumenten
samen met de belangrijkste financiële instellingen, zoals de EIB. Met instrumenten waarin
gebruik wordt gemaakt van directe leningen, kapitaal en garanties kunnen de effecten van
de EU-begroting worden gemaximaliseerd omdat aanvullende fondsen van derden worden
aangetrokken. Daarnaast zou met een toegenomen inzet van gezamenlijke financiële
instrumenten en risicodeling met de EU-begroting kapitaal kunnen worden vrijgemaakt
en een grotere hefboomwerking en een grotere reikwijdte van de eigen middelen van de
EIB kunnen worden bewerkstelligd. Uiteindelijk betekent dit dat meer projecten ter
ondersteuning van de Europa 2020-strategie en voor een betere ondersteuning van haar
doelstellingen mogelijk worden.

Het initiatief voor projectobligaties in het kader van Europa 2020, waarover momenteel
een openbare raadpleging plaatsvindt, is een heel goed voorbeeld. De EU 2020-strategie
roept op tot grootschalige grensoverschrijdende investeringen om de
EU 2020-vlaggenschipinitiatieven te schragen en slimme, betere en volledig
geïnterconnecteerde infrastructuren te ontwikkelen. Het initiatief voor projectobligaties
zou steun kunnen geven aan de financiering van specifieke projecten op het gebied van
vervoers-, energie- en communicatie-infrastructuur, en mogelijk ook in andere sectoren
die ertoe kunnen bijdragen dat de fundamenten worden gelegd voor duurzame groei en
werkgelegenheid. Het verheugt mij dat u dit initiatief in uw verslag steunt.

In het kader van de voorbereiding van haar voorstellen voor het volgende meerjarige
financiële kader heeft de Commissie een strategische reflectie en analysewerkzaamheden
op gang gebracht teneinde een optimaal gebruik van de nieuwe instrumenten te kunnen
waarborgen. Dit gebeurt in samenspraak met de EIB en andere financiële instellingen
teneinde te profiteren van hun financiële deskundigheid en ervaring in de markt.

Afrondend zou ik een paar opmerkingen willen maken over de externe activiteiten van de
EIB. Wat betreft financiering door de EIB buiten de EU steunt de Commissie de verhoging
van de plafonds die door het Parlement is voorgesteld tijdens de tussentijdse evaluatie van
het externe mandaat van de EIB, in het bijzonder een verhoging met 1 miljard euro voor
het Middellandse Zeegebied. We weten nu hoe belangrijk die is. Deze verhoging is van
essentieel belang als de EIB haar activiteiten op een duurzaam niveau wil kunnen voortzetten
en de democratische verandering in onze partnerlanden wil steunen. Evenzo herhalen wij
hoe belangrijk de EIB is voor het hergebruik van de middelen die terugvloeien uit eerdere
investeringen in het Middellandse Zeegebied teneinde risicokapitaal te investeren in kleine
en middelgrote particuliere ondernemingen in de regio. Bovendien steunen wij een
toenemende versterking van de ontwikkelingscapaciteit van de EIB omdat voor deze
aanvullende behoeften een geleidelijke toename van de middelen voor gespecialiseerd
ontwikkelingspersoneel nodig zal zijn.

De Commissie zal, overeenkomstig het voorstel dat zij heeft gedaan na de tussentijdse
evaluatie van het externe mandaat van de EIB, een werkgroep instellen die de mogelijke
ontwikkeling van het EU-platform voor ontwikkelingssamenwerking gaat bestuderen.
Doel is te zorgen voor een optimale werking van de mechanismen voor het vermengen
van subsidies en leningen waarbij de Commissie, de EIB en andere multilaterale en bilaterale
instellingen betrokken zijn. De oprichting van een dergelijk platform zou synergie tot stand
helpen brengen en de samenwerking tussen de EIB en andere financiële instellingen helpen
bevorderen. In dit verband wil ik opmerken dat begin maart het memorandum van
overeenstemming tussen de Commissie, de EIB en de EBRD is ondertekend.
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Jean-Pierre Audy,    rapporteur voor advies van de Commissie begrotingscontrole. – (FR) Mijnheer
de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wil u, mijnheer Maystadt, zeggen hoe blij wij
zijn met de aandacht die u ons afgevaardigden schenkt, ofschoon u als president van een
intergouvernementele bank daartoe niet verplicht bent. Wij waarderen dat enorm. Mijn
opmerkingen gaan over de zekerheid en de communautarisering van de EIB.

Wat de zekerheid betreft hebt u, mijnheer Maystadt, gezegd dat u de sterke arm, de financiële
arm wilt zijn van de Europese Unie. Ja, maar dan wel met een AAA-rating. Wij in de
Commissie begrotingscontrole stellen al jarenlang voor dat u wordt onderworpen aan
prudentieel regelgevingstoezicht. Wij stellen voor dat de EIB zich voor dit toezicht wendt
tot hetzij de Europese Centrale Bank, hetzij – mits vrijwillig – de nieuwe Europese
Bankautoriteit met of zonder medewerking van een of meerdere nationale regelgevende
instanties. Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om voorstellen daartoe.

Ik sluit af, mijnheer de Voorzitter, met een verwijzing naar ons voorstel om de Europese
Unie lid te laten worden van de Europese Investeringsbank, opdat dit intergouvernementeel
instrument snel gecommunautariseerd kan worden.

Danuta Maria Hübner,    namens de PPE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil net
als president Maystadt over de toekomst spreken en zou drie punten aan de orde willen
stellen. Ten eerste heeft Europa behoefte aan groei en herstructurering, dat wil zeggen aan
investeringen en financiering van investeringen.

De legitieme vraag die we vandaag moeten stellen, is waar de middelen vandaan kunnen
komen. Het belangrijkste deel van het antwoord op deze vraag ligt bij de Europese
Investeringsbank en de aan haar gelieerde instellingen. Ik denk verder dat het belangrijk is
om te onthouden dat we de komende jaren een grote mondiale wedijver om financiering
zullen beleven. Nationale begrotingen zullen in het teken van verdere bezuinigingen staan.
We zullen ook een bancaire sector met veel onzekerheden zien wanneer de normale
financieringsactiviteiten worden hervat en natuurlijk zullen we een Europese begroting
hebben die zoals gewoonlijk te klein zal zijn om er doelmatig onze problemen mee op te
lossen. De EIB zal daarom absoluut essentieel zijn.

Thijs Berman,    namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, de complimenten aan collega Cutaş
voor het uitstekende verslag over het jaarverslag van de EIB over 2009. Complimenten
ook voor het overzicht dat hij hier gaf.

Ik wil echter graag ingaan op één enkel aspect, namelijk de verhouding tussen Raad en
Parlement. Het Europees Parlement is medewetgever voor het externe mandaat van de
Europese Investeringsbank, voor alle activiteiten van de Bank buiten de EU, in
nabuurschapslanden en in ontwikkelingslanden. Toch kost het de Raad de grootste moeite
om serieus na te denken over voorstellen van dit Parlement aangaande de herziening van
het externe mandaat. Tot mijn verbazing denkt de Raad dat het heel gewoon is om over
allerlei nieuwe voorstellen van dit Parlement koudweg te melden dat zij niet aanvaardbaar
zijn.

Het gaat onder meer om voorstellen voor een actieve rol van de EIB bij maatregelen tegen
klimaatverandering en over een grotere rol van de EIB bij microfinanciering. Zijn die
voorstellen niet aanvaardbaar? Is het de Raad die de ruimte definieert waarbinnen het
Europees Parlement mag nadenken? Nee, het Europees Parlement en de Raad zijn
medewetgever op gelijke voet en moeten samen en in nauw contact met de Europese
Commissie komen tot regels voor het externe optreden van de EIB. Dat vraagt om overleg,

07-04-2011Handelingen van het Europees ParlementNL6



om gezamenlijk nadenken, om compromissen, om een open houding van de twee
wetgevers. Dan is het onzinnig en contraproductief om "onaanvaardbaar" te zeggen bij
voorstellen waarvan het Europees Parlement in grote meerderheid meent dat zij belangrijk
zijn. Zo'n ontoegankelijke houding van de Raad, die noem ík onaanvaardbaar. Dat er nu
niemand van de Raad aanwezig is, is absurd en tekenend voor die ontoegankelijkheid.

De EIB is een essentieel instrument voor het externe optreden van de EU in de wereld. Voor
de ontwikkeling van onze buurlanden is een publieke bank onmisbaar, die met leningen
kan bijdragen aan de economische groei en de verbetering van de infrastructuur. Datzelfde
geldt voor onze relatie met de ontwikkelingslanden. Ook daar is een publieke bank
onmisbaar. Die bank moet dan wel het Verdrag van Lissabon respecteren en de
doelstellingen ervan. Armoedebestrijding is zo'n doelstelling. Die opdracht wil het Europees
Parlement helder in het externe mandaat van de Bank neerleggen. Ik verwacht van de Raad
de open en constructieve houding waarmee wij gezamenlijk tot die verheldering kunnen
komen.

Sylvie Goulard,    namens de ALDE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer
Maystadt, ik wil één punt benadrukken.

Toen wij begonnen te werken aan dit verslag was er wegens alle gebeurtenissen in de
Europese Unie reeds een schreeuwende behoefte aan investeringen op de lange termijn.
De crisis heeft aangetoond dat wij teveel met een kortetermijnvisie hebben gewerkt, zoals
de heer Padoa-Schioppa zou hebben gezegd. Wij hebben echt investeringen op lange
termijn nodig en uw instelling speelt daarbij een aanzienlijke rol.

Al hetgeen in de afgelopen tijd is gebeurd – en dan denk ik met name aan het zuidelijk
gedeelte van het Middellandse Zeegebied, aan het feit dat men zich misschien bewust is
geworden van een aantal moeilijkheden in onze energiekeuzes – zou u nog meer moeten
stimuleren in uw werk en u moeten ondersteunen. U zult in dit Parlement altijd
afgevaardigden vinden die vóór het werk zijn dat u doet. Ik denk echter net als mijn collega,
de heer Audy, dat, nu wij gezorgd hebben voor versterkt toezicht op een aantal instellingen,
het heel belangrijk is dat er stappen in die richting worden gezet.

Ik moet zeggen dat ik weliswaar vóór projectobligaties ben en vóór heel veel ideeën die
momenteel de ronde doen, maar dat het voor mij ook erg belangrijk is dat wij ons niet hals
over kop storten in de oplossing van publiek-private partnerschappen zonder van te voren
te hebben bekeken hoe deze precies worden opgezet en hoeveel ze de belastingbetalers en
al degenen die eraan deelnemen uiteindelijk gaan kosten. Mijns inziens kan dit een heel
nuttig instrument zijn maar er zijn op dit moment in Europa ook bepaalde fondsen opgezet
– ik denk aan het Margueritefonds, aan het werk van de depositokassen die
grensoverschrijdende initiatieven hebben ondernomen – en ik zou willen pleiten voor
meer investeringen op lange termijn en voor controles die geschikt zijn voor hetgeen wij
samen willen doen. Dat lijkt toch wel het minste.

Hoe dan ook, wij geven u onze steun en willen graag dat de laatste gebeurtenissen de aanzet
gaan vormen voor een uitgebreider en breder debat.

Pascal Canfin,    namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
commissaris, mijnheer Maystadt, u weet dat de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
altijd al zeer gehecht is aan de EIB. Voor ons is de EIB een uitermate belangrijk
beleidsinstrument en juist omdat wij hier zo gehecht aan zijn, zijn wij ook bijzonder
veeleisend; het een gaat met het ander samen.
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Onze visie is dat de EIB een volwaardige bank is. Dit betekent dat er bankverplichtingen
zijn waaraan zij moet voldoen. Terecht hebben meerdere collega´s erop gewezen dat de
EIB misschien aan nog meer verplichtingen voor de bankensector moet gaan voldoen.
Echter, de EIB is tevens een bank apart, juist omdat zij geld van de belastingbetaler beheert
en omdat zij er, onder meer, ook is om dat te doen wat andere banken niet doen en regels
toe te passen die verder gaan dan hetgeen de particuliere sector kan doen.

Ik wil aandringen op een aantal punten ten aanzien waarvan de EIB mijns inziens haar
prestaties kan verbeteren, ofschoon zij de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt.
Het eerste punt betreft het vraagstuk van de belastingparadijzen. Dat is een uitzonderlijk
belangrijke strijd, niet alleen voor ons maar waarschijnlijk ook voor de overgrote
meerderheid van mijn collega´s in dit Parlement. De crisis heeft aangetoond dat
belastingparadijzen heel het financieel systeem en de wereldeconomie kunnen ondermijnen
en kwetsbaar kunnen maken.

Zoals uit het verslag blijkt stemmen de meeste leden van dit Parlement in met het idee dat
u moet zorgen voor nog meer transparantie in de verstrekking van via belastingparadijzen
lopende leningen aan ondernemingen. Mijns inziens moet korte metten worden gemaakt
met deze praktijk. Ik weet heel goed dat u op dit terrein aan operationele banden bent
gelegd, maar dit is ook een politieke aangelegenheid: als u namelijk de sterke arm bent van
Europa, dan moet u vechten, en als u vecht, moet u mijns inziens ook vechten tegen
belastingparadijzen.

En natuurlijk zouden wij verder willen gaan. Met andere woorden, wij willen graag dat u
voorwaarden koppelt aan EIB-leningen aan ondernemingen die niet aanwezig zijn in heel
de waardeketen van belastingparadijzen en die op zijn minst zijn opgenomen in de zwarte
lijst van de OESO, die momenteel herzien wordt.

Het tweede punt waar wij met u over willen spreken betreft het vraagstuk van de controle
en het bestuur. Mevrouw Goulard heeft hier zojuist al over gesproken. Volgens mij moeten
wij de keuzemogelijkheid, de collectieve aansprakelijkheid uitbreiden, zodat projecten
waarvoor belastinggeld wordt uitgegeven op een zo democratisch en transparante wijze
worden uitgekozen.

Het derde punt betreft het meten van de baten van uw activiteiten. U meet de baten
natuurlijk ook vanuit een financiële invalshoek; dat is duidelijk. U bent – zoals ik zojuist
al zei – een volwaardige bank en dat betekent dat u moet zorgen voor een goede
risico-baten-verhouding. U probeert echter ook andere baten te realiseren, en met het oog
daarop worden precies ook openbare middelen ingezet. U wilt vorderingen mogelijk maken
op het gebied van de sociale samenhang, in de strijd tegen armoede en de
milieubescherming. Volgens mij kunt u eveneens vooruitgang boeken op het gebied van
de verslaglegging, daar deze niet-financiële baten de kern vormen van uw activiteiten en
u uw legitimiteit. Bovendien geloof ik dat er geen tegenstelling mag worden gecreëerd
tussen financiële en niet-financiële baten. Veeleer moet u een zo breed mogelijke beoordeling
maken, een beoordeling die zich niet beperkt tot puur monetaire en financiële
aangelegenheden.

Dan gaat tot slot mijn laatste opmerking over klimaatverandering. In het verslag staat dat
u alle EU-doelstellingen moet nastreven. Een van de officiële doelstellingen van de Europese
Unie is de vermindering van de broeikasgasemissies met 80 procent tot 2050. Dat zal niet
mogelijk zijn indien wij doorgaan met het financieren van steenkoolcentrales, die een
levensduur hebben van veertig jaar en ontzettend veel CO2 uitstoten.
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(Spreker verklaart zich bereid om een ´blauwe-kaart´-vraag krachtens artikel 140, lid 8, van het
Reglement te beantwoorden)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, heeft de heer
Canfin eraan gedacht dat het inzetten van de EIB als instrument van overheidsbeleid, waar
hij en zijn partij voor pleiten, financieel rechtstreeks ten laste komt van de belastingbetalers
in de EU en in het bijzonder de Britse belastingbetalers? Heeft hij daar überhaupt aan
gedacht?

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Mijn antwoord is heel eenvoudig. Mijns inziens heeft
de EIB de Britse belastingbetaler veel minder gekost dan menige andere, geheel particuliere
Britse bank. Mijns inziens is het algemene belang, ook het algemeen belang van de Britse
belastingbetaler, veel beter gediend met de EIB dan met de Britse banken die door de
belastingbetalers moesten worden gered.

Kay Swinburne,    namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het Parlement
heeft in deze zaal vele uren besteed aan discussies over de vraag hoe van de voor onze
financiële diensten verantwoordelijke, Europese toezichthoudende autoriteiten de meest
transparante en verantwoordelijke organisaties konden worden gemaakt. Dit heeft
geresulteerd in de oprichting van ETA’s die volledig worden gecontroleerd door dit
Parlement. Maar in dit nieuwe tijdperk van verantwoording na de financiële crisis, en in
het licht van de veranderingen als gevolg van het Verdrag van Lissabon, zullen we
vergelijkbare toezicht- en controleniveaus moeten instellen voor bestaande EU-instellingen,
waaronder de EIB.

Gezien de centrale rol die de EIB inmiddels speelt in de financiering van de strategieën van
EU-lidstaten en overzeese activiteiten van de EU, is het nu tijd om ervoor te zorgen dat de
EIB sterker verantwoording aflegt van haar activiteiten tegenover dit Parlement. De
kredietportefeuille en de algemene bank- en leenactiviteiten van de EIB moeten net zo
worden beoordeeld als die van onze handelsbanken. Ze moeten worden onderworpen aan
rigoureuze stresstests en alle financiële activiteiten moeten op de balans blijven staan.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van hefbomen of risico’s, moeten wij de risicolimieten
goedkeuren, omdat uiteindelijk elke wanbetaling betekent dat de belastingbetaler weer
mag betalen. Het wordt tijd dat dit Parlement de activiteiten van de EIB nauwgezetter
controleert, vooral omdat de rol van de Bank bij de ontwikkeling van nieuwe financiële
instrumenten alleen maar groter wordt.

Jürgen Klute,    namens de GUE/NGL-Fractie. –  (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
commissaris, mijnheer Maystadt, collega’s, de Europese Investeringsbank, de EIB, heeft als
kerntaak de doelstellingen van de EU door langetermijnfinanciering van duurzame
investeringen te steunen. Daarmee is de EIB ook gebonden aan het waardestelsel van de
EU, dat wil zeggen aan sociale normen, transparantie en hoge milieustandaarden – dus
aan de ontwikkeling van een duurzame economie en het scheppen van werkgelegenheid.
NGO’s die zich op lokaal niveau met de uitvoering van door de EIB gefinancierde projecten
bezighouden, hebben echter laten weten dat deze normen lang niet altijd worden
gerespecteerd. Dit punt is al eerder naar voren gebracht door andere sprekers. De NGO’s
hebben kritiek op het gebrek aan transparantie in de wijze waarop toezicht wordt verricht
op leningen binnen de EU en elders ter wereld, in de inzet van deze leningen en de
rapportage hierover door financiële tussenpersonen van de EIB. In hoeverre is de EIB bekend
met deze kritiek, en in hoeverre zoekt de EIB eigenlijk uit of deze terecht is? Dat willen we
graag weten.
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Ons inziens eisen NGO’s in elk geval terecht van de EIB dat deze de kredietverlening door
financiële tussenpersonen transparanter maakt en duidelijker financieringsvoorwaarden
voor financiële tussenpersonen en efficiencycriteria voor kredietverlening opstelt. Om de
transparantie te verbeteren zou de milieu- en financiële informatie over door de EIB
gefinancierde projecten volgens NGO’s bovendien moeten worden gepubliceerd alvorens
deze projecten worden goedgekeurd. Met name EIB-projecten in derde landen moeten
door onafhankelijke instanties worden gecontroleerd op duurzaamheid, teneinde de
economische, sociale en milieugevolgen van de betreffende projecten in kaart te kunnen
brengen.

Blijkbaar zijn er echter niet alleen maar problemen met de transparantie. De NGO’s hebben
ook kritiek op de controle op de naleving van de EU-normen op het gebied van milieu,
sociale aspecten en overheidsaanbestedingen. Strikt toezicht op de naleving van deze
normen zou bij alle financiële verrichtingen van de EIB vanzelfsprekend moeten zijn.
Projecten die niet aan deze normen voldoen, zouden niet mogen worden gefinancierd.

Tot slot nog een opmerking over het energiebeleid. De ondersteuning van een duurzame
en veilige energievoorziening is inmiddels gelukkig een van de doelstellingen van de EIB
geworden. Met het oog op de kernramp in Fukushima moet de prioriteit uitgaan naar steun
aan een duurzame, hernieuwbare, CO2- en kernenergievrije energieproductie en de
bevordering van energie-efficiëntie op alle investeringsgebieden van de EIB.

(Spreker verklaart zich bereid een “blauwe kaart”-vraag krachtens artikel 149, lid 8, van het Reglement
te beantwoorden)

Hans-Peter Martin (NI). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, de president van de EIB heeft
uiteengezet dat in zijn visie de EIB naast China een slagvaardige partij in de derde wereld
zou kunnen worden. U hebt nu zeer diverse punten van kritiek ten aanzien van deze
ontwikkelingssamenwerking naar voren gebracht. Kunt u uw uitspraken wat nader
toelichten, en wat is uw mening over het basisidee dat de EIB wel degelijk een geschikt
instrument zou kunnen zijn om de activiteiten van de Chinezen in de derde wereld aan te
vullen of van een tegengewicht te voorzien?

Jürgen Klute (GUE/NGL). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat er nu te weinig tijd
is om hier gedetailleerd op in te gaan. Ik beschik echter over een groot aantal rapporten
van NGO’s, die ik u graag ter beschikking stel. Volgens mij is ook de EIB hiermee bekend.
In deze rapporten staat dat de EIB in een aantal Afrikaanse en Aziatische landen op lokaal
niveau ontwikkelingshulp financiert, en wordt hierop ook kritiek geleverd. Ik geef u graag
inzage in deze rapporten, maar kan hier niet nader op de vraag ingaan.

Godfrey Bloom,    namens de EFD-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik ben vandaag
in dit Parlement het woord gevraagd om één of twee zaken te vermelden die misschien
van nut zouden kunnen zijn. Ik heb 35 jaar als investeringsbankier, investeringsmanager,
beleggingsadviseur en economisch strateeg gewerkt, en ik heb in mijn hele leven nooit een
bankroete bank gekocht. Ik heb nog nooit een bankroete bank voor mijn klanten gekocht,
maar de laatste paar jaar hebben de politici en bureaucraten mij als belastingbetaler een
pistool tegen het hoofd gehouden en ontelbaar veel bankroete banken laten kopen. Dat
zijn nog niet eens Britse bankroete banken maar buitenlandse bankroete banken, en vandaag
hoor ik dat de Britse belastingbetaler wordt gevraagd zijn portemonnee te trekken voor
Portugal.
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Als ik in het buitenland wil beleggen, koop ik een fonds in een opkomende markt. Ik wil
niet dat een of andere genationaliseerde Mickey Mouse-bank mijn geld of dat van mijn
kiezers met geweld belegt. Ik zeg ‘Mickey Mouse-bank’, mijnheer Maystadt, omdat ik u tot
nu toe alleen maar heb horen zeggen hoe u geld gaat investeren om het weer te veranderen.
Ik heb van mijn leven nog nooit zulke onzin gehoord. Ik weet niet waar u uw adviezen
vandaan haalt, maar statistisch gezien is het weer de afgelopen 15 of 16 jaar niet echt
veranderd, dus waar gaat u al dat geld instoppen?

Ik wil niet in uw bank investeren en het Britse volk evenmin. Als u uw AAA-status wilt
behouden, adviseer ik u de pleidooien van dit Parlement – vol excentriekelingen,
groenliefhebbers en verveelde huisvrouwen – te negeren, met name wat betreft paragraaf 48
van het verslag. Zonnepanelen in het land van de gnoe, de giraf en de bongo kosten u
binnen de kortste keren uw AAA-rating.

Hans-Peter Martin (NI). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, je moet wel buitengewoon goed
zijn in het verdringen van de realiteit als je wilt luisteren naar het voorgaand betoog van
de spreker uit Groot-Brittannië, en als je de feitelijke ontwikkeling van de financiële markten
en banken, waarin we zogenaamd zo veel vertrouwen moeten stellen, de afgelopen jaren
hebt gevolgd.

Concreet: de EIB is een belangrijk instrument op drie gebieden. Mijns inziens moeten de
verklaringen van de heer Klute in een strategie voor de buitenwereld worden opgenomen.
Het is verschrikkelijk om te zien hoe Chinese investeerders, overheidsinvesteerders, steeds
vaker ook politieke stelsels ondermijnen doordat zij ter plaatse betrokken zijn bij
bruggenbouwprojecten. En als je dan vraagt waar de bijdrage van de Europese Unie is, dan
krijg je bijna niets te zien. Ik denk dat u op deze weg moet doorgaan.

Punt twee gaat over kleine en middelgrote ondernemingen, die juist door de traditionele,
uitsluitend op winstmaximalisatie gerichte banken schandalig worden verwaarloosd.

Ten derde uiteraard de ommezwaai in ons energiebeleid: op dat vlak zou u vermoedelijk
iets kunnen bereiken, geholpen door – hoe bitter het ook is – de momenteel in Europa
heersende opinie als gevolg van de kernramp in Japan.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer
Maystadt, na de opmerkingen die ik zojuist heb gehoord en die dit Parlement onwaardig
zijn, wil ik duidelijk maken dat voor de meesten onder ons de activiteiten van de EIB zeer
positief zijn. De met het Verdrag van Lissabon aangebrachte verbeteringen geven nieuwe
armslag en moeten de EIB in staat stellen haar efficiëntie te verbeteren en gerichte
antwoorden te geven op de wereldwijde financiële crisis.

De EIB biedt, zoals u al zei, echte steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en levert
een beslissende bijdrage aan het convergentiedoel van het cohesiebeleid van de Europese
Unie. Deze activiteiten moeten worden voortgezet en in de mate van het mogelijke worden
uitgebreid.

De EIB moet meer doen om strategische investeringen in Europa te stimuleren, en daarom
wil ik u verzoeken om steun te geven aan degenen die initiatieven hebben genomen voor
de verbetering van de langetermijnfinanciering, en met name aan deposito- en
consignatiefondsen − caisse des dépôts en cassa dei depositi − en aan KfW. Mijns inziens moeten
deze instellingen worden ondersteund omdat de bankenregelgeving en de boekhoudregels
zoals deze tot nu toe zijn opgesteld langetermijninvesteringen niet gemakkelijk maken en
degenen bestraffen die daarvoor kiezen. In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt beweerd
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moet ervoor worden gezorgd dat deze regelgeving wordt gewijzigd en niet enkel aangepast.
Financiering op lange termijn is, zoals u al zei, onontbeerlijk om in Europa de bakens te
verzetten.

Buiten de Europese Unie moet de EIB, zoals u terecht zei, een drijvende kracht zijn en met
het oog daarop voorstellen doen, met name als het gaat om de financiering van de
Middellandse Zeelanden. In de huidige turbulente context in een groot aantal landen kan
de EIB met gerichte financiering een nuttige bijdrage leveren aan de economische
ontwikkeling in het kader van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en kan zij aldus
bijdragen aan de totstandkoming van een democratische beschaving in deze landen,
waarvan de toekomst onzeker is.

Ik heb nota genomen van uw bereidheid om een dergelijke bijdrage te leveren indien de
Unie daarom verzoekt, hetgeen zij naar ik hoop ook zal doen.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats zou
ik de heer Cutaş willen gelukwensen met zijn uitstekende verslag.

De Europese Investeringsbank moet meer, betere en snellere resultaten opleveren. Haar
belangrijke rol bij het financieren van projecten in alle sectoren van de economie, in het
belang van de Europese Unie, is met de economische crisis alleen maar groter geworden.

De crisis heeft het moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot kredieten. Ook heeft zij
aangetoond dat een diepgaande heroriëntatie van ons economisch model noodzakelijk is.
De EIB speelt hierin een cruciale rol. Om die te vervullen moet de EIB een hoog
solventieniveau hebben en moet haar financiële positie sterk genoeg zijn om onder gunstige
voorwaarden toegang te krijgen tot middelen op de kapitaalmarkten. Zij moet ook
instrumenten tot haar beschikking hebben om projecten te kunnen uitvoeren die
noodzakelijk zijn maar die anders geen financiële steun zouden krijgen van de commerciële
banken, en die elders maar heel moeilijk financiering zouden vinden onder gunstige
voorwaarden.

De EIB heeft een aantal positieve resultaten behaald in 2009, toen haar activiteiten toenamen
met 40 procent, haar financiering van het midden- en kleinbedrijf steeg met 55 procent
en haar financiering voor minder ontwikkelde regio’s met 36 procent, en haar financiering
van de bestrijding van klimaatverandering en de stimulering van energie-efficiëntie een
stijging van 73 procent te zien gaf.

Toch moet er nog veel gebeuren. Voor de verwezenlijking van de strategische doelstellingen
van de Europese Unie is duurzame lange termijnfinanciering nog steeds een vereiste. De
beschikbaarheid van dit soort financiering is kleiner geworden als gevolg van de crisis.

Daarom moeten we de euro-obligaties bevorderen. We moeten nieuwe instrumenten
creëren en nieuwe ontwikkelingen stimuleren op het gebied van financiële instrumenten.
Ook moeten we samen met andere internationale financiële instellingen een platform
instellen. Dit dient eveneens samen te gaan met een verbetering van het eigen bestuur van
de EIB en van een herziening van haar intern mandaat. Kortom, de EIB dient een brug te
zijn die de investeringen en de behoeften van de Europese Unie op doeltreffende wijze met
elkaar verbindt.

James Elles (ECR).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik vraag het woord als Brits
afgevaardigde die gelooft dat we deel moeten uitmaken van de Europese Unie en haar
moeten veranderen. De heer Bloom van de UK Independence Party vertegenwoordigt het
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Britse volk niet. Zijn partij heeft geen vertegenwoordigers in het Lagerhuis en geen hoop
om die in de voorzienbare toekomst te krijgen.

(Applaus)

Ik denk dat we in dit speciale debat op zoek zijn naar pragmatisch beleid en naar manieren
om ondanks de schaarse middelen de Europese burgers toch waar voor hun geld te bieden.
Ik complimenteer de president van de Europese Investeringsbank met het werk dat hij
jarenlang heeft verzet om een geloofwaardige instelling op te bouwen. Mijn vragen hebben
betrekking op de kwestie van de projectobligaties.

Wanneer het document in juni arriveert, zult u dan een afzonderlijke tekst indienen, naast
die van de Commissie, zodat we uw mening hebben als wij de meerjarige financiële
vooruitzichten voorbereiden, of zal alles in één document worden bijeengebracht?

Zouden deze middelen projectobligaties kunnen zijn voor doeleinden buiten de Unie, of
zal het alleen gaan om projectobligaties voor vervoer en andere zaken die de commissaris
heeft genoemd?

De laatste en misschien wel belangrijkste vraag is of het mogelijk zal zijn besparingen op
de structuurfondsen en het Cohesiefonds te overwegen. U verschaft immers aanvullende
financiering voor infrastructuur, hetgeen een kernvraagstuk zal zijn als we spreken over
een mogelijke bevriezing van de financiële vooruitzichten tot 2020.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in het verslag
over de activiteiten van de Europese Investeringsbank (EIB) worden enkele belangrijke en
noemenswaardige punten belicht. Het eerst punt betreft de noodzaak om meer inspanningen
te leveren om de toegang tot kredieten voor het midden- en kleinbedrijf te vergemakkelijken.
Ik ben ook positief over de verwijzing naar de projectobligaties, die volgens mij een nuttig
instrument zijn voor de groei en ontwikkeling van een strategische sector als die van de
infrastructuur.

Ik ben echter verbaasd over het gedeelte over de externe activiteiten van de EIB, waarvoor
meer personeel en financiële middelen worden gevraagd. In het jaarverslag 2009 van de
EIB staat aangegeven welke landen genieten van dergelijke leningen en ik stel met
ongenoegen vast dat Turkije het leeuwendeel hiervan voor zijn rekening neemt, met bijna
een derde van het totaal dat aan alle niet-EU-landen is geleend. Dit komt overeen met iets
meer dan een kwart van het bedrag dat is geleend aan Italië, een van de belangrijkste
aandeelhouders van de EIB, terwijl Italië zelf ook in grote mate leningen en faciliteiten
nodig heeft. Ik vind deze onevenredigheid dan ook absurd en ik vind het onaanvaardbaar
dat er zoveel geld gaat naar een land als Turkije, dat geen lidstaat is van de EU en dat, naar
mijn mening, ook nooit zal mogen worden.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik opmerken
dat zo’n kort, exact en helder verslag over de zaak in kwestie een zeldzaamheid is in dit
Parlement. De Europese Investeringsbank speelt zonder twijfel een fundamentele en zeer
belangrijke rol in de ontwikkeling van Europa. Toch wil ik een paar opmerkingen maken
over het verslag en over wat er in dit Parlement gezegd is.

Allereerst ondersteun ik vanuit een interne invalshoek het beleid van de Europese
Investeringsbank voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. Ik denk
dat dit voor Europa een veel belangrijker vraagstuk is dan klimaatverandering. Daar moet
de Bank haar inspanningen op richten en niet zozeer op de ontwikkeling van groene
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technologieën, al zal ook dat gebied tot ontwikkeling komen als kleine en middelgrote
ondernemingen worden gesteund.

Afgezien daarvan onderschrijf ik vanuit een interne invalshoek ook het advies van de
Commissie begrotingscontrole waarin sprake is van eventueel toezicht door de Europese
Bankautoriteit, het nieuwe orgaan dat verantwoordelijk is voor dergelijke activiteiten.

Ten slotte zijn de gegevens die de heer Morganti zojuist noemde, uiterst verontrustend. Ik
ben het verder eens met de zienswijze dat met name in het geval van buitenlandse
investeringen parlementaire controle geboden is. Het is immers onaanvaardbaar dat niet
EU-landen meer Europese fondsen ontvangen dan de EU- landen zelf.

Alfredo Pallone (PPE). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik ben het volledig
eens met collega Gauzès. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft altijd een sleutelrol
gespeeld in de ontwikkeling van de Europese Unie. Haar rol en activiteiten zijn nog eens
extra cruciaal in tijden van crisis, zoals de huidige.

De recente hervormingen op het gebied van economisch bestuur, die verband houden met
de gevolgen van de crisis, zouden ertoe kunnen leiden dat de staten minder kredieten
beschikbaar stellen voor belangrijke projecten als de aanleg van strategische infrastructuren
voor de ontwikkeling van de hele Unie, zoals de TEN-T voor het spoorwegvervoer.

Ik steun het initiatief van de Europese Commissie om projectobligaties te creëren. Deze
obligaties zijn verbonden aan een project en kunnen een uitstekende oplossing zijn om
kredieten te verkrijgen en steun te verlenen aan de infrastructuren die Europa nodig heeft
om te moderniseren en het potentieel van de interne markt optimaal te benutten. Bij de
uitgifte en het beheer van deze obligaties is dus een fundamentele rol weggelegd voor de
EIB.

In het verslag wordt verzocht om meer financiële middelen ten behoeve van het midden-
en kleinbedrijf en ik ben het eens met de uitspraak dat de activiteiten van de EIB doel- en
resultaatgericht moeten zijn. Mijnheer de president, ik zou echter willen opmerken dat het
werk van de EIB niet boven kritiek verheven is. In het bijzonder wil ik u erop wijzen dat
veel kleine en middelgrote ondernemingen er niet in slagen te profiteren van de geboden
faciliteiten omdat de gefinancierde projecten immense middelen en organisatie vereisen,
waardoor het midden- en kleinbedrijf in de praktijk niet kan deelnemen.

Een ander probleem heeft te maken met de lengte van de procedures, die vaak chaotisch
en bureaucratisch zijn en niet bepaald stroken met de activiteiten en eisen van de sector.
Ik wil niet herhalen hoe belangrijk deze bedrijven voor ons sociaaleconomisch weefsel
zijn, en ik wens dan ook dat er een dialoog tot stand komt met het midden- en kleinbedrijf
om de procedures vlotter te laten verlopen en de bureaucratie zo veel mogelijk te
verminderen.

De EIB kan en moet een belangrijke rol spelen in de beheersing van de recente gebeurtenissen
in het Middellandse Zeegebied. Europa moet namelijk ook verder denken dan de huidige
noodsituatie en een langetermijnstrategie toepassen om ervoor te zorgen dat de hulp en
investeringen ter plaatse worden gerealiseerd en algemeen aanvaarde keuzes worden
gemaakt ten behoeve van de democratie en de ontwikkeling van de sociale en
markteconomie.

Olle Ludvigsson (S&D).   – (SV) Mijnheer de Voorzitter, ik zou twee belangrijke elementen
uit dit verslag in de verf willen zetten. Ten eerste speelt de Europese Investeringsbank een
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cruciale rol in de Europa 2020-strategie. Het gaat daarbij met name om investeringen in
groene infrastructuur. De Europese economie kan alleen maar sterk en duurzaam zijn als
er meer wordt geïnvesteerd in spoorwegen en havens. Deze moeten via efficiënte
vervoersknooppunten worden aangesloten op wegennetten. Van de infrastructuur moet
een goed functionerend geheel worden gemaakt. Op die belangrijke gebieden zou de
Europese Investeringsbank nog actiever moeten zijn. Dat vereist een nieuwe manier van
denken met betrekking tot flexibele financieringsmogelijkheden. Europese projectobligaties
zijn een uitstekende stap in de juiste richting, maar ze moeten worden aangevuld met nog
andere nieuwe financieringsmogelijkheden. Ik zie in de eerste plaats een mogelijkheid om
modellen te ontwikkelen waarin Europese, nationale, regionale en lokale niveaus
productiever samenwerken.

Ten tweede is voor de Europese Investeringsbank een belangrijke rol weggelegd in het
Europees ontwikkelingsbeleid. Daar doen zich wel degelijk mogelijkheden voor verbetering
voor. De activiteiten van de Bank moeten transparanter worden gemaakt, een sterkere
lokale basis hebben en duidelijk gericht zijn op de hoofddoelstellingen van het
ontwikkelingswerk van de Unie. Milieu-, armoede- en ontwikkelingsgerelateerde aspecten
moeten altijd in overweging worden genomen bij de besluiten van de Europese
Investeringsbank.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de EIB stelt tot 1 miljard euro
beschikbaar voor de bouw van windturbines en andere projecten voor hernieuwbare
energie in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel dit keurig past binnen de strategie ter bestrijding
van klimaatverandering, baart het mij zorgen dat de huidige criteria voor financiering van
de EIB transparantie en verantwoording ontberen wat betreft het onderzoek en de due
diligence van deze projecten. Er is volgens de heer Maystadt 6 miljard euro verstrekt voor
de ontwikkeling van windparken in de hele EU, maar de EIB willigt de
financieringsaanvragen van de betrokken regeringen gewoon in zonder deze te controleren.
Ik geloof niet dat dit goed genoeg is.

Britse ondernemingen in hernieuwbare energie beweren dat hun turbines een
belastingsfactor van 30 procent hebben. In feite bedroeg hun belastingsfactor over geheel
vorig jaar slechts 21 procent. Ze werken niet als het buiten zeer koud en de vraag naar
elektriciteit zeer hoog is. Ze zijn economisch niet levensvatbaar en zullen leiden tot een
verdubbeling of verdrievoudiging van de elektriciteitstarieven voor consumenten zonder
de CO2-uitstoot te verminderen. Dit is een financieel schandaal dat zich aan het ontvouwen
is, en de EIB moet ophouden windenergie te financieren.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, laat ik James Elles bedanken
voor zijn commentaar op de opmerkingen van de heer Bloom. Ook zou ik mijn
UKIP-collega’s willen zeggen dat als zij iets naar voren willen brengen of het oneens zijn
met andere afgevaardigden, zij ons niet per se hoeven te beledigen. De heer Bloom beschreef
afgevaardigden als excentriekelingen, groenliefhebbers en verveelde huisvrouwen; mag ik
hem vragen ons te zeggen tot welke categorie hij behoort.

Dan nu mijn meer inhoudelijke opmerking over de Europese Investeringsbank. Ierland
heeft daarvan geprofiteerd via de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen,
maar misschien kan de president toelichten – of kunnen anderen toelichten – hoe
toegankelijk die financiering is, want er worden aankondigingen gedaan en kleine en
middelgrote ondernemingen worden daardoor enthousiast gemaakt, maar wanneer zij op
zoek gaan naar de kredietlijn, dan stellen ze vast dat die ontzettend moeilijk toegankelijk
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is. Ik denk echt dat dit een zaak van praktisch belang voor het mkb is en zou hier graag een
reactie op willen hebben.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Mijnheer de Voorzitter, de Europese Investeringsbank (EIB)
is opgericht om de doelstellingen en het beleid van de Europese Unie te ondersteunen,
zowel in Europa als daarbuiten. De Bank zelf wordt gefinancierd met obligaties waar de
lidstaten van de Europese Unie borg voor staan.

De rapporteur, de heer Cutaş, heeft erop gewezen dat de EU-begrotingsgaranties voor door
de EIB toegekende leningen eind 2009 bijna twintig miljard euro bedroegen, wat ook voor
de EU-begroting een niet te verwaarlozen bedrag is, en daarom vind ik het terecht dat het
Parlement uitleg wil hebben over de risico’s die met deze obligaties gemoeid zijn. Tevens
zou het goed zijn meer te weten te komen over de manier waarop de rente over de verstrekte
leningen moet worden gebruikt en over de administratieve kosten die worden betaald uit
de Europese begroting.

De EIB is verantwoording verschuldigd aan de EU-lidstaten, de Rekenkamer en OLAF. Het
in het verslag genoemde voorstel om de EIB te onderwerpen aan bedrijfseconomisch
toezicht om te waken over de kwaliteit van de financiële situatie en ervoor te zorgen dat
de behaalde resultaten accuraat worden gemeten en dat de regels voor goede
beroepspraktijken worden nageleefd. is naar mijn mening zinvol. Daarom wil ik de
Commissie aanbevelen om serieus te overwegen toezicht in te stellen teneinde meer
transparantie in de besteding van Europese middelen te bewerkstelligen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Cutaş gelukwensen
met het opstellen van dit zeer goed gestructureerd verslag.

De activiteiten van de Europese Investeringsbank moeten gerichter, selectiever en
resultaatgerichter zijn. De Bank moet samenwerken met verantwoordelijke en transparante
financiële tussenpersonen. Er moeten meer strategische langetermijninvesteringen in
Europa komen. We moeten ons concentreren op Europese infrastructuur en cohesie. Ik
ben verheugd dat de Bank zich vooral concentreert op de gebieden die het zwaarst getroffen
zijn door de crisis: KMO’s, convergentieregio’s en klimaataanpak.

De EIB moet, met betrekking tot het verstrekken van leningen aan KMO’s, een actief
informatiebeleid voeren via haar website. De nadruk moet daarbij liggen op de uitbetaalde
bedragen, het aantal reeds toegekende leningen en de regio’s die van deze middelen hebben
geprofiteerd.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat ten
overstaan van de economische crisis, de crisis in het Middellandse Zeegebied en de
energiecrisis – kijk maar naar Japan voor wat betreft kernenergie – de Europese
Investeringsbank (EIB), de operationele arm van dit beleid, een uiterst belangrijke functie
heeft. Ik geloof dat de EIB zowel binnen als buiten Europa moet optreden. Vandaag komt
het Middellandse Zeegebied aan bod in een nieuw, belangrijk plan dat in de komende tijd
moet worden opgestart.

Welke mechanismen hebben wij daarvoor nodig? Daarvoor hebben we nieuwe financiële
mechanismen nodig, zoals projectobligaties, waar we al vaak op hebben gehamerd. Mijnheer
de commissaris, vertelt u ons alstublieft wat meer over het tijdschema en de
tenuitvoerlegging van deze projectobligaties.
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Aan de president van de EIB wil ik het volgende vragen: wat is er terechtgekomen van het
fonds dat werd opgericht met de resten van het herstelplan dat we enkele maanden geleden
hebben opgestart? Aangezien op dit moment de timing van essentieel belang is wil ik u
vragen ons wat te vertellen over dit principe, naast het Margueritefonds, waarvan ik niet
weet wat er mee is gebeurd. Voor deze fondsen, die de economie zouden moeten activeren
en doen opleven, is de timing van de uitvoering zeer belangrijk.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening moet het
jaarverslag 2009 van de EIB goedgekeurd en aangenomen worden. Wanneer we naar de
toekomst kijken, ben ik het met veel sprekers hier eens. Wat mij betreft geloof ik dat het
de moeite waard is om een strategische beoordeling en analyse uit te voeren van de
financiering van investeringen (waar subsidies ook in meegenomen moeten worden), de
terugbetaling van kapitaalbijdragen van lidstaten aan de Europese Investeringsbank (EIB),
leningen, innovatieve instrumenten, financiële planning en financieel beheer gericht op
projecten met een dergelijk lange termijn dat ze geen directe resultaten opleveren,
verbeteringen van de garantiestelsels, opneming van een afdeling ´investeringen´ in de
EU-begroting, financiële consortia tussen Europa en nationale en plaatselijke instellingen,
politiek en publiek partnerschap, en andere mogelijkheden. Dat zou de kwaliteit van de
activiteiten van de Bank nog meer verhogen. Dank u wel.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, de investeringen van de EIB zijn gericht
op convergentieregio's, KMO’s en klimaataanpak en bieden aldus een antwoord op de
gevolgen van de crisis voor de zwaarst getroffen gebieden.

De convergentieregio’s krijgen aanzienlijke steun van de EIB. De leningen voor
structuurprogramma’s hebben tot taak het niveau van kredietopneming te verhogen, en
een effectiever gebruik en een betere hefboomwerking van de Europese middelen voor
financiële hulpverlening mogelijk te maken, met name in de gebieden waar weinig van
deze middelen gebruik wordt gemaakt. Met hun gezamenlijke initiatieven ter ondersteuning
van de convergentie hebben de EIB en de Commissie gepoogd KMO's aan te moedigen tot
een groter gebruik van de middelen, microkredieten te ontwikkelen om economische groei
en werkgelegenheid te stimuleren en steun te verlenen voor duurzame investeringen in
stedelijke gebieden. De financiële instrumenten JESSICA, JEREMIE en JASPERS hebben een
werkelijk gunstig effect. Omdat deze instrumenten goed worden gebruikt steun ik de
uitbreiding van de doelstellingen ervan en de vaststelling van meer innovatieve financiële
producten in de toekomst.

Ik wil de heer Cutaş gelukwensen met zijn uitstekende verslag.

Werner Kuhn (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Maystadt, dit debat is van
groot belang voor de economieën van onze lidstaten. Gebleken is dat de landen met een
gezond evenwicht tussen grote concerns en kleine en middelgrote ondernemingen het
beste uit de crisis zijn gekomen. Als ik dat vertaal naar Duitsland, wil dat zeggen dat we
met een aandeel van 70 procent kleine en middelgrote ondernemingen in onze economie
voldoende werkgelegenheid en praktijkopleidingsplaatsen kunnen bieden.

Aan de banken in de verschillende lidstaten moet ook het signaal worden gegeven dat dit
investeringen vergemakkelijkt, dat kleine en middelgrote ondernemingen kunnen worden
uitgebreid en dat de Europese Investeringsbank daar steun aan biedt. Dat is belangrijk om
weer groei in onze economieën te bewerkstelligen, om onszelf weer in staat te stellen te
concurreren met de VS en Zuidoost-Azië. Daarom is dit initiatief van de Europese
Investeringsbank mijns inziens van het grootste belang. Maar er moeten ook resultaten
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worden geboekt, zodat er groei ontstaat en we de economische en financiële crisis te boven
kunnen komen.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter,
verschillende afgevaardigden hebben gewezen op de kwestie van een adequaat regelgevend
toezicht. Ik kan hun verzekeren dat de Commissie zorgvuldig nadenkt over het vraagstuk
van regelgevend toezicht op de EIB. Er is inderdaad behoefte aan een passend toezichtkader
als we ervoor willen zorgen dat de uitstekende kredietwaardigheid van de EIB te allen tijde
gehandhaafd kan blijven. Het supranationale karakter van de EIB en de statuten van de EIB,
die deel uitmaken van het Verdrag, moeten echter naar behoren in aanmerking worden
genomen.

De EIB heeft onlangs concrete stappen gezet om de situatie aan te pakken. Ik noem met
name de versterking van haar auditcomité, dat aanzienlijke ervaring met bancair toezicht
heeft. Bovendien krijgt de EIB herfinanciering van de ECB en dus voldoet zij ook aan de
nodige voorschriften inzake verslaggeving aan de ECB.

Aan de andere kant geloven wij niet dat de Europese Bankautoriteit en de ECB het
regelgevend toezicht op de EIB kunnen waarborgen, al willen wij uiteraard de mogelijkheid
niet uitsluiten dat de EIB andere soorten regelingen financiert op basis van een vrijwillige
aanpak door de EIB in samenwerking met andere organen.

Wat betreft de samenwerking en de rol van de Commissie in deze samenwerking met de
EIB, wil ik onderstrepen dat de Commissie al een belangrijke rol speelt in het bestuur van
de EIB, in dier voege dat zij advies uitbrengt over alle EIB-leningen en eigen middelen, en
dat zij is vertegenwoordigd in de Raad van Bewind van de EIB. Ik kan u verzekeren dat de
samenwerking tussen de Commissie en de EIB voorbeeldig en uitstekend is.

Wat betreft het toezicht op de externe EU-programma’s en de bijbehorende
kwijtingsprocedures zijn wij – afgezien van de EIB-activiteiten onder auspiciën van het
Europees Ontwikkelingsfonds, dat wil zeggen voornamelijk de ACS-investeringsfaciliteit,
die worden uitgevoerd op grond van de specifieke financiële EOF-verordening – niet bekend
met andere activiteiten op de EU-begroting die in combinatie met EIB-middelen worden
uitgevoerd zonder dat deze worden onderworpen aan de gebruikelijke kwijtingsprocedure.

In antwoord op mevrouw Hübner: uiteraard onderschrijven wij volledig de oproep om de
mogelijkheden van de EIB te maximaliseren door nieuw extern kapitaal aan te trekken om
de potentiële kredietverlening en hulp aan het mkb uit te breiden, vooral in deze tijd na de
financiële crisis waarin de kredieten onder druk staan. Daarom zoeken we ook naar
innovatieve benaderingen ter zake. Ik wil het Parlement eraan herinneren dat het Financieel
Reglement van de EU onlangs is gewijzigd en dat daarin deze oproep tot innovatieve
instrumenten nu uitdrukkelijk wordt erkend. We maken er al gebruik van, met name in
de programma’s die zijn gericht op de financiering van onderzoek en innovatie. Ik ben
ervan overtuigd dat de innovatieve financieringsinstrumenten, dankzij de ervaringen die
met dit project zijn opgedaan, ook op andere gebieden kunnen worden ingezet.

Philippe Maystadt,    president van de EIB. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alle
afgevaardigden die het woord hebben gevoerd van harte bedanken voor hun opmerkingen,
ofschoon enkele daarvan mijns inziens absoluut niet klopten. In de mij toegekende
spreektijd kan in natuurlijk onmogelijk gedetailleerd ingaan op alle zeer interessante vragen
die zijn gesteld, maar ik denk wel dat enkele ervan diepgaand besproken kunnen worden
in de vakcommissie.
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Ik denk met name aan de belangrijke vraag van mevrouw Hübner. Als u wilt dat de EIB in
staat is een belangrijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de Europa 2020-strategie,
via met name de ontwikkeling van gezamenlijke instrumenten met de Commissie, dan
moet het huidig regelgevingkader haar daartoe wel de mogelijkheid bieden. Nu u bezig
bent met de behandeling van een voorstel voor de herziening van het Financieel Reglement,
moet u mijns inziens er goed voor oppassen dat de Europese Investeringsbank inderdaad
de mogelijkheid krijgt om deze bijdrage te leveren. Het door de Commissie ingediende
voorstel lijkt zich daarvoor goed te eigenen, maar natuurlijk moeten de Raad en het
Parlement het voorstel van de Commissie overnemen. U kunt dus via de discussie over het
Financieel Reglement een belangrijke rol spelen.

Mijns inziens is het ook de moeite waard om een aantal andere vraagstukken die aan de
orde zijn gesteld, diepgaand te bespreken. Ik denk aan het vraagstuk van de
belastingparadijzen, waar de heer Canfin de aandacht op vestigde. Ik kan hem verzekeren
dat de Europese Investeringsbank wat dat betreft een veel strikter beleid voert dan de andere
internationale financiële instellingen. Dit verklaart trouwens ook het feit dat wij onlangs
hebben geweigerd om bepaalde projecten te cofinancieren met de Afrikaanse
Ontwikkelingsbank of met de Wereldbank of de Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling. Deze projecten voldeden namelijk niet aan de striktere criteria die wij daarbij
hanteren.

Ik kan u in ieder geval zeggen, mijnheer Canfin, dat wij nooit en te nimmer een
projectontwikkelaar zullen financieren die gevestigd is in een land die op de zwarte lijst
van de OESO staat. Ik ben echter absoluut bereid om dit vraagstuk nader in detail te
onderzoeken. Hetzelfde geldt ook voor de door de heer Klute gestelde vragen, met name
wat betreft de kredietverstrekking aan kleine en middelgrote ondernemingen en de
transparantie ervan. Mijns inziens zijn er niet veel financiële instellingen die bereid zijn
om zoveel informatie te verschaffen over de toewijzingen aan kleine en middelgrote
ondernemingen. Ik wil ook onderstrepen dat het aantal kleine en middelgrote
ondernemingen die daadwerkelijk hebben geprofiteerd van leningen van de Europese
Investeringsbank via financiële tussenpersonen aanzienlijk is verhoogd. Het ging in 2010
om meer dan 60 000 kleine ondernemingen.

Ik wil drie kenmerken onderstrepen die van de Europese Investeringsbank een unieke
instelling maken. Ten eerste gebruiken wij, in tegenstelling tot hetgeen één van u heeft
gezegd, geen geld van belastingbetalers.

(EN) Om heel duidelijk te zijn: we vragen geen cent van de belastingbetaler in het Verenigd
Koninkrijk.

(FR) Wij gebruiken geen geld van belastingbetalers; wij gebruiken de middelen die wij
dagelijks uit de financiële markten in heel de wereld halen. Dat is trouwens ook de reden
waarom het zo belangrijk is dat wij de AAA-rating behouden. Wij lenen in Azië en de
Verenigde Staten en met de aldus bijeengebrachte middelen kunnen wij onder goede
voorwaarden projecten financieren. Het enige gevolg voor de begroting betreft de garantie
met betrekking tot het politieke risico dat gepaard gaat met de uitvoering van het externe
mandaat dat wij van de Raad en het Parlement ontvangen. Daarmee is inderdaad een
garantie gemoeid die voorlopige kosten genereert voor de Europese begroting. Er wordt
namelijk een provisie geëist van 9 procent van het totaal van de op basis van het externe
mandaat verstrekte leningen – en deze provisie gaat in twee jaar na de eerste uitbetaling –
en natuurlijk neemt deze provisie af naarmate terugbetaald wordt. Daar wij in feite geen
gebruik maken van die garantie zijn de kosten voor de Europese begroting nihil. Nul! Men
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moet dus wel beseffen dat wij geen instelling zijn die belastingbetalers geld kost. Laat dat
duidelijk zijn!

Tweede kenmerk: wij zijn de enige financiële instelling die een echte Europese instelling
is, een instelling waarvan de aandeelhouders alle lidstaten en enkel en alleen de lidstaten
van de Europese Unie zijn. Wij zijn de enige financiële instelling die wettelijk, via het
Verdrag, verplicht is financiële steun te geven aan de beleidsdoelstellingen van de Europese
Unie. Wij zijn trouwens ook de enige financiële instelling die pas een project kan financieren
na ontvangst van een gunstig advies van de Europese Commissie. En de Europese Commissie
brengt dit advies uit nadat alle diensten, alle directoraten-generaal, van DG Mededinging
tot DG Milieu, dit project hebben onderzocht. Wij zijn dus verplicht om de Europese regels
en beleidsvormen strikt toe te passen. Wij zijn onderworpen aan controle door de
Rekenkamer, voor zover daarin is voorzien in de driepartijenovereenkomst. Wij werken
continu samen met OLAF, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, en ik zou daaraan
willen toevoegen dat wij op het punt staan om toezicht door de nieuwe Europese
Bankautoriteit te accepteren. Als Europese Investeringsbank zouden wij hoe dan ook heel
gelukkig zijn indien wij officieel onder de een of andere vorm van banktoezicht zouden
worden geplaatst. Wij zijn in feite indirect al onderworpen aan toezicht, omdat wij
bijvoorbeeld bij ons auditcomité mensen betrekken die ervaring hebben met banktoezicht.
Ik kan echter nogmaals bevestigen dat wij absoluut open staan voor behoorlijk toezicht
door de nieuwe Europese autoriteit.

Dan wil ik tot slot nog het derde kenmerk noemen: de Europese Investeringsbank is heel
uniek ook wat het soort ervaringen betreft dat zij opdoet. Wij zijn een instelling die
permanent meer dan honderd ingenieurs, plus een reeks gespecialiseerde consultants aan
het werk heeft, wat zelden voorkomt bij een bank.

Op bepaalde gebieden hebben wij een overigens alom erkende ervaring en expertise. Ik
zal u een voorbeeld geven: wij worden gevraagd om technisch advies over projecten die
wij zelf niet kunnen financieren omdat zij gesitueerd zijn in gebieden die niet onder ons
mandaat vallen. Daarom geloof ik dat het jammer zou zijn indien deze expertise niet werd
gebruikt. Op bepaalde gebieden, zoals stedelijk vervoer, energie-efficiëntie, watercyclus,
ondersteuning van KMO´s heeft de EIB zonder meer een unieke expertise verworven, en
daarom concludeer ik dat het zonde zou zijn dit potentieel niet ten volle te benutten via
een misschien systematischere en beter gestructureerde samenwerking met het Europees
Parlement.

Er zijn volkomen terechte vragen gesteld. Wij financieren meer in Turkije. Wel, dat doen
wij heel eenvoudig omdat dat ons mandaat is; dat is het mandaat dat de Raad en het
Parlement samen hebben vastgesteld. Wij hebben de opdracht gekregen meer leningen te
verstrekken in kandidaat-landen, hetgeen inderdaad betekent dat wij verhoudingsgewijs
meer financieren in Turkije en Kroatië dan in andere landen. Wij zijn er om de mandaten
uit te voeren die wij van de Europese autoriteiten en met name de Raad en het Parlement
krijgen. Ik denk dus dat dit een systematischere en beter gestructureerde samenwerking
met het Europees Parlement geheel zou rechtvaardigen.

(Applaus)

George Sabin Cutaş,    rapporteur. – (RO) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik
alle sprekers in dit constructieve debat bedanken. Ik moet zeggen, mijnheer Maystadt, dat
alle sprekers de belangrijke rol van de Europese Investeringsbank tijdens de huidige
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economische en financiële crisis hebben erkend, een aantal kritische opmerkingen
daargelaten.

Het is duidelijk dat we in de Europese Unie behoefte hebben aan investeringen en duurzame
ontwikkelingsprojecten. Daarom ben ik van mening dat we ambitieuze ideeën moeten
ontwikkelen en uitvoeren, en niet bang moeten zijn om dergelijke ideeën naar voren te
brengen.

Tot slot wil ik bij wijze van conclusie het volgende punt benadrukken: transparantie en
een betere communicatie met alle Europese instellingen mogen niet uit het oog worden
verloren.

Tot slot, mijnheer Maystadt, kan ik u namens mijn collega's zeggen dat u kunt rekenen op
de steun van het Europees Parlement in de toekomst.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.

De stemming vindt om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) We zijn ons bewust van het belang dat
leningen van de Europese Investeringsbank (EIB) kunnen hebben voor de ontwikkeling en
sociale vooruitgang, vanwege de lagere rentes en langere afbetalingstermijnen.

De mogelijkheden die de EIB biedt, zijn echter niet transparant en duidelijk genoeg. Er is
ook weinig transparantie en duidelijkheid met betrekking tot de landen en regio’s die de
meeste behoefte hebben aan EIB-leningen en die het meest gebruik maken van deze leningen.
Dit verslag, waar wij achter staan, bevat derhalve een aantal kritische noten, suggesties en
voorstellen.

We stemmen echter niet in met de omzetting van de EIB in een instrument dat de EU kan
gebruiken om haar beleid ten uitvoer te leggen en de problemen op het gebied van de
sociale en economische cohesie, alsmede de sociale ontwikkeling aan te pakken, aangezien
dit zaken zijn die in de Europese begroting en de Europese structuur- en cohesiefondsen
thuishoren. De EIB zou hier uiteraard toezicht op kunnen houden en verbeteringen kunnen
aanbrengen, maar de EIB mag geen surrogaat worden voor Europees begrotingsbeleid.

Edit Herczog (S&D),    schriftelijk. – (HU) De belangrijkste eis aan de Europese
Investeringsbank is dat zij haar activiteiten nog transparanter maakt voor het Europees
Parlement en dat de door haar verstrekte financiële instrumenten nog doeltreffender worden
gebruikt. Wij adviseren te kijken naar het voorstel dat stelt dat ook deze instelling onder
prudentieel toezicht moet vallen, zodat de financiële situatie en de resultaten van de EIB
kunnen worden gemeten en kan worden gecontroleerd of de regels voor effectief en
succesvol zakendoen worden nageleefd. Ik wil duidelijk aangeven dat wij dit niet adviseren
omdat wij twijfelen aan de rechtmatigheid van de activiteiten van de EIB, maar omdat wij
over het algemeen van oordeel zijn dat "regelgeving en toezicht van toepassing moeten
worden op alle systeemrelevante financiële instellingen, instrumenten en markten", zoals
twee jaar geleden ook tijdens de G20-top in Londen in een verklaring duidelijk is
aangegeven. Wij stellen voor de Europese Commissie te verzoeken om voor 30 november
2011 het Europees Parlement een juridische analyse te geven van de mogelijkheden voor
prudentieel toezicht op de EIB. Volgens de geldende wetgeving heeft namelijk geen enkele
Europese instelling recht toezicht te houden op de EIB. Dit moet echter spoedig veranderen,
aangezien de rol van de Bank groeit en er communautaire garantie aan de Bank moet
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kunnen worden gegeven. Het is daarom gerechtvaardigd om te zorgen voor verhoogde
professionele en maatschappelijke controle, zoals dit de laatste tijd ook bij de overige
niet-bancaire financiële instellingen is gebeurd. De kredietverleningsactiviteiten van de EIB
moeten in de toekomst selectiever, doeltreffender en resultaatgerichter worden, vooral als
het gaat om financiering van het mkb. Om dit te bereiken moet ook de informatie over
verstrekte leningen op meer systematische wijze worden verzameld en gepubliceerd.

4. Vaccinatie tegen bluetongue (debat)

De Voorzitter.   – Aan de orde is het verslag over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/75/EG wat vaccinatie
tegen bluetongue betreft [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011-
2010/0326(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Janusz
Wojciechowski (A7-0121/2011).

Janusz Wojciechowski,    rapporteur. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, tot mijn groot genoegen
kan ik het Parlement mijn verslag over de wijziging van de richtlijn wat vaccinatie tegen
bluetongue betreft presenteren. Deze ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de rundvee-,
schapen- en geitenhouderij in veel EU-landen. Ik doe dit met veel plezier omdat ik drie jaar
geleden in dit Parlement, nog tijdens de vorige zittingsperiode, de eer had om een verslag
te mogen presenteren over een nieuwe strategie voor diergezondheid die berust op het
principe 'voorkomen is beter dan genezen'. De huidige wijziging van de richtlijn wat
vaccinatie tegen bluetongue betreft, brengt dat principe in praktijk. Wij gaan de bescherming
tegen deze ziekte verbeteren en we gaan ervoor zorgen dat de dieren gezonder worden.
De behandelingskosten van de ziekte gaan omlaag en het vaccinatieproces kan beter worden
georganiseerd.

De wijziging is nodig omdat de huidige richtlijn uit 2000 is afgestemd op de
omstandigheden uit die tijd, en vooral op de vaccins die destijds op de markt waren. Destijds
maar ook nu nog moeten die vaccins worden toegepast met zekere beperkingen, omdat
het risico bestaat dat het vaccinvirus overgaat van gevaccineerde dieren op
niet-gevaccineerde dieren. Het gebruik van deze vaccins moest hierdoor noodzakelijkerwijs
worden beperkt. Zo mogen ze alleen worden gebruikt in speciaal aangewezen zones en
zijn er beperkingen opgelegd met betrekking tot de verplaatsing van dieren. Dit is een
behoorlijke belasting voor de veehouders en de doeltreffendheid van die vaccins is daardoor
beperkt. De wetenschap heeft inmiddels vooruitgang geboekt en we beschikken nu over
een nieuwe generatie vaccins die getest zijn en toegepast kunnen worden zonder dat het
gevaar bestaat dat het virus wordt overgedragen op niet-gevaccineerde dieren. Ze kunnen
daarom zonder de huidige beperkingen worden gebruikt. Deze vaccins zijn dus gunstig
voor de veehouders, ze zijn minder belastend en ongetwijfeld effectiever. Ze hebben tevens
een veel breder toepassingsbereik.

De procedure in deze zaak verloopt bijzonder snel. De Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling is direct na ontvangst van het wetsvoorstel van de Europese
Commissie aan de slag gegaan en legt dit nu voor aan het Parlement. De bedoeling is dat
het nieuwe vaccin al in dit zomerseizoen op grote schaal kan worden toegepast. Dat is de
achtergrond van de wijzigingen en dat is ook de reden dat het Parlement in de
amendementen op het verslag een uiterste termijn heeft opgenomen waarbinnen de
wetgeving van de lidstaten aangepast moet zijn aan de eisen uit de richtlijn. Hierdoor
kunnen de vaccinaties al dit jaar worden uitgevoerd en hoeft hiermee niet te worden gewacht
tot het volgende seizoen.
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Ik wil nog even stilstaan bij de controverse die in het kader van dit verslag en de wijziging
van de richtlijn is ontstaan met betrekking tot de verplichte concordantietabellen die door
de Commissie zijn voorgesteld. In mijn verslag zijn we het eens over de invoering van de
verplichting om concordantietabellen bij te voegen, die weergeven op welke wijze de
richtlijn is omgezet in nationaal recht en welke concrete bepalingen van het nationale recht
corresponderen met de bepalingen uit de richtlijn. Dit wordt door de overheden van
sommige lidstaten ervaren als een bureaucratische vereiste, maar dat moeten we anders
zien. De invoering van deze eis maakt het Europese recht transparanter. Burgers kunnen
makkelijker nagaan op welke manier de richtlijn is omgezet in nationaal recht. Ik vind dit
een goede praktijk. Voor zover ik weet is dit een van de eerste richtlijnen, zo niet de eerste,
die wordt aangenomen met een dergelijke verplichting. Dat is terecht en het zou een
standaardprocedure moeten zijn in onze wetgeving.

Ik bedank nogmaals voor de mogelijkheid om mijn verslag te presenteren. Ik denk dat we
hiermee de veehouders een dienst bewijzen en het lijden van dieren in de EU verminderen.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de
Commissie is dankbaar voor de steun van het Parlement voor het voorstel om verdere
vaccinatie tegen bluetongue mogelijk te maken en voor zijn aanbeveling in verband met
dit belangrijke vraagstuk. Ik wil met name de rapporteur, de heer Wojciechowski, bedanken
voor zijn inzet voor deze zaak.

Bluetongue baart alle boeren in de Europese Unie veel zorgen. Tot in de jaren negentig
werd bluetongue in de EU als exotisch beschouwd en kwamen er slechts sporadisch
uitbraken voor in Zuid-Europa. Maar de laatste jaren zijn er verschillende epidemiegolven
van de ziekte geweest, die veel lidstaten, ook in Midden- en Noord-Europa, getroffen hebben
en tot aanzienlijke verliezen in de veehouderij en verstoring van de handel in levende dieren
hebben geleid.

De laatste paar jaar hebben een aanmerkelijke verbetering in de bluetonguesituatie in de
hele EU te zien gegeven, niet in de laatste plaats dankzij massale vaccinatiecampagnes die
grotendeels werden medegefinancierd door de Europese Unie. De EU droeg in 2008 voor
150 miljoen euro aan medefinanciering bij en wees voor 2009 120 miljoen en voor de
volgende jaren 100 miljoen euro toe. Volgens de huidige regels is vaccinatie alleen
toegestaan in gebieden waar bepaalde beperkingen gelden vanwege de aanwezigheid van
bluetongue. De voorgestelde wijziging van de richtlijn maakt het mogelijk geïnactiveerde
vaccins overal in de Europese Unie te gebruiken. De wijziging zou een ruimere toepassing
van preventieve vaccinatie tegen bluetongue mogelijk maken en aldus een betere beheersing
van de ziekte en een vermindering van de last voor de agrarische sector mogelijk maken.

Het verslag van het Parlement komt op het juiste moment en is belangrijk voor de dierlijke
gezondheid in de Europese Unie. In het verslag wordt terecht erkend dat dringend moet
worden opgetreden om de lidstaten voldoende tijd te gunnen hun dieren te vaccineren
voordat het volgende bluetongueseizoen aanbreekt. We mogen niet uit het oog verliezen
dat de bluetonguesituatie de laatste jaren weliswaar is verbeterd, maar dat de ziekte niet is
uitgeroeid. De EU blijft het risico lopen van toekomstige nieuwe epidemiegolven van
bluetongue, en het is belangrijk dat de lidstaten de gelegenheid krijgen om bedreigde dieren
tegen het virus te beschermen. De lidstaten moeten hun vaccinatieprogramma’s kunnen
optimaliseren teneinde de effecten van toekomstige uitbraken van bluetongue in de Europese
Unie te verminderen. Enkele lidstaten hebben al aangegeven dat zij deze maatregel op zo
kort mogelijke termijn willen uitvoeren.

23Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



De rapporteur verwijst naar het echt zeer lastige vraagstuk van de correlatietabellen, die
heel belangrijk zijn voor het bijhouden van de juiste en behoorlijke omzetting van
EU-wetgeving in de nationale rechtsstelsels. Dit is een vraagstuk dat al jaren speelt; we
hebben in dit Parlement vele debatten gevoerd over de wijze waarop de juiste omzetting
van het EU-recht in nationale rechtsstelsels moet worden gecontroleerd en bewaakt. We
zien dat correlatietabellen het beste hulpmiddel zijn om het proces te bewaken en een
behoorlijke omzetting van het EU-recht te waarborgen.

Tegelijkertijd zijn we ons er heel goed van bewust dat we, zeker bij zulke dringende kwesties
als deze, onnodige blokkades moeten voorkomen en dus heel hard moeten werken aan
een voor zowel het Parlement als de Raad aanvaardbare oplossing. Ik hoop dat de Raad
voldoende flexibiliteit zal tonen, zodat deze wetgeving tijdig, nog voor aanvang van het
bluetongueseizoen, kan worden aangenomen.

Elisabeth Jeggle,    namens de PPE-Fractie. –  (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
commissaris, waarde collega’s, het voorstel voor een richtlijn wat vaccinatie tegen
bluetongue betreft is, zoals al eerder gezegd, een erg belangrijke stap om deze gevaarlijke
dierziekte de wereld uit te helpen. De ziekte treft herkauwers zoals runderen, schapen en
geiten en kan de dood van de dieren tot gevolg hebben. Met de nieuwe, geïnactiveerde
vaccins kan het besmettingsrisico worden geëlimineerd, en daarom kunnen vaccins ook
worden gebruikt in gebieden waar de ziekte nog niet is opgetreden.

Zo kunnen de lidstaten de vaccins efficiënter inzetten, en kan de druk die deze ziekte op
de agrarische sector legt aanzienlijk worden gereduceerd. Met de nieuwe vaccins kunnen
eindelijk echt hele gebieden in één keer worden beschermd, en ik hoop dat de lidstaten en
boeren van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Ze verschaffen meer veiligheid, en
leveren hoe dan ook een aanzienlijk betere gezondheid van de dieren op.

Hoe meer we bluetongue door de nieuwe vaccins indammen, des te meer mogelijkheden
heeft onze economie om fokdieren te exporteren.

We moeten snel een besluit nemen, opdat de richtlijn in werking kan treden en de nieuwe
vaccins beschikbaar komen. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft
afgelopen maandag met haar unanieme goedkeuring van het verslag een duidelijk signaal
afgegeven, en de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) zal deze lijn
volgen tijdens de stemming in de plenaire vergadering van vandaag. Ik steun de oproep
van de rapporteur om de concordantietabellen in de richtlijn te laten staan. Het kan immers
niet zo zijn dat wij Europese besluiten nemen zonder dat de lidstaten laten weten hoe zij
deze hebben omgezet. Die transparantie – en dat wil ik de Raad heel duidelijk zeggen –
hebben we ook nodig om de geloofwaardigheid in de EU te vergroten.

Tot slot dank ik de rapporteur voor zijn goede werk en voor de goede samenwerking.
Hartelijk dank! Het verslag heeft onze steun.

John Stuart Agnew (EFD).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil niet zozeer iets vragen
als wel iets opmerken. Het verslag is niet eenparig goedgekeurd want ik heb niet vóór
gestemd.

Sergio Gutiérrez Prieto,    namens de S&D-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, bluetongue
was altijd al een gevaar voor ons vee, en daarmee ook voor onze volksgezondheid.
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Tot nog toe hebben we een geactiveerd vaccin gebruikt om deze ziekte te bestrijden. Daarbij
was het echter noodzakelijk om de verplaatsing van de dieren tot bepaalde zones te beperken
om verspreiding van het virus onder niet-besmette dieren te voorkomen.

Het gebruik van het vaccin, het vaccineren was dan ook beperkt tot zones waarin in het
verleden besmette dieren waren aangetroffen. Dit was nadelig voor de getroffen veehouders,
die in twee opzichten te lijden hadden: ten eerste onder de ziekte, en ten tweede onder de
beperkingen.

Deze problemen zijn blijkbaar allemaal te voorkomen door het nieuwe, geïnactiveerde
vaccin te gebruiken. Dit zal niet alleen eventuele verstoringen op de Europese veemarkt
voorkomen maar het ook mogelijk maken om nieuwe, bredere preventiestrategieën te
ontwikkelen voor het bestrijden van deze ziekte

Daarom is het voor deze sector van vitaal belang dat we de richtlijn wijzigen zodat dit
vaccin kan worden toegepast, en dat we dat zo snel mogelijk doen.

Dames en heren, de naleving van onze Verdragen, vooral ten aanzien van de
concordantietabellen, mag geen excuus zijn om deze regeling niet vóór de zomer in werking
te laten treden. Zo’n vertraging zou de boeren enkel nog meer schade berokkenen.

Marit Paulsen,    namens de ALDE-Fractie. – (SV) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer
Wojciechowski van harte bedanken voor zijn efficiënte en uitstekende werk. De sprekers
voor mij hebben al gezegd waar het hier eigenlijk om gaat: een nieuw, effectief vaccin. De
paar seconden die ik heb zou ik daarom willen gebruiken om erop te wijzen dat dit
misschien het eerste tastbare bewijs is van wat onze landbouw staat te wachten als het
klimaat sterk verandert. In Zweden, het land waar ik vandaan kom, was het idee van een
ziekte als bluetongue bij herkauwers vier of vijf jaar geleden volkomen onrealistisch. Het
was een ziekte die sporadisch de kop opstak in het Zuid-Europa. Vandaag is de ziekte bij
ons een realiteit en hebben we onze eerste epidemie gehad. Het is daarom zeer belangrijk
dat we nu beginnen te vaccineren, maar het is ook ontzettend belangrijk te beseffen dat,
als we het hebben over het klimaat, het milieu en de toekomst, het niet alleen de
droogteperioden en regenval zijn die zullen veranderen. Een sterke verandering van het
klimaat zal ook iets heel anders met zich meebrengen: ziekten en epidemieën bij mensen
en epizoötieën bij dieren. Dat moeten we incalculeren wanneer we bijvoorbeeld discussiëren
over de Europa 2020-strategie. Welke richting zijn we van plan in te slaan? Ook voor ons
als wetgevers is het belangrijk om dat in te zien. We kunnen alleen maar besluiten nemen
op basis van de kennis waarover we vandaag beschikken, maar we moeten de flexibiliteit
hebben om nieuwe besluiten te nemen als we over nieuwe kennis en – in dit geval – nieuwe
vaccins beschikken.

James Nicholson,    namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik
de heer Wojciechowski bedanken voor de snelheid waarmee hij dit verslag aan het Parlement
heeft weten voor te leggen. Hij heeft daar bijzonder hard aan gewerkt. Ik wil terugkomen
op de kwestie van de correlatietabellen. De commissaris zei dat hij hoopte dat die goed
genoeg waren, maar ik moet hem zeggen dat hoop niet voldoende is. Het gaat hier om een
zeer ernstige ziekte die we deze zomer onder controle moeten krijgen. Zij wordt
overgedragen door kleine vliegjes, knutten, en moet deze zomer onder controle worden
gebracht.

De heer Wojciechowski heeft zijn deel gedaan en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk
worden gehouden voor welke vertraging dan ook. Het zou heel onfortuinlijk zijn als
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onenigheid in Brussel of buitensporige bureaucratie tot vertraging zou leiden. We moeten
beslist optreden want de ziekte verspreidt zich zeer snel en we moeten kunnen vaccineren
buiten de getroffen gebieden. Ik herinner het Parlement eraan dat voorkomen in veel
gevallen beter is dan genezen, zoals de heer Wojciechowski en anderen ook hebben
opgemerkt. In dit geval denk ik dat we in actie moeten komen en ik wil dat de Commissie
ons verzekert dat de bureaucratie ons daarvan niet zal weerhouden.

VOORZITTER: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

John Stuart Agnew,    namens de EFD-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit is een
ziekte waarover boeren zelf zouden moeten beslissen op basis van hun eigen individuele
omstandigheden. Als boer in het Verenigd Koninkrijk vertrouw ik op veterinair advies en
niet op de mening van buitenlandse bureaucraten. Ik waardeer de steun van de Britse
belastingbetaler die mijn vaccins betaalt en het ergert mij dat de EU überhaupt bij de zaak
betrokken moet zijn. U hebt ons deze ziekte bezorgd. Maak het alstublieft niet nog erger.

We debatteren nu over dit vraagstuk ondanks de verzekering dat het Verdrag van Lissabon
geen fundamentele verandering zou betekenen. Als dat zo is, waarom moeten dan zo veel
grote en kleine maatregelen, zoals deze, worden aangepast aan het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie? We weten niet hoe de kwestie van de correlatietabellen zal
worden opgelost, en dit onderwerp is een volmaakte illustratie van de verwarring waartoe
de zogenoemde medebeslissing kan leiden. Terwijl de Britse regering het geld besteedt dat
nodig is om zich aan uw denkwijze te conformeren, kunnen andere lidstaten daar heel
anders tegenaan kijken.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn dank voor dit verslag gaat uit
naar de rapporteur. Hoewel ik het aan dit verslag ten grondslag liggend beginsel in het
algemeen steun, wil ik daaraan toevoegen dat dit vaccin alleen dient te worden gebruikt
wanneer de bevoegde autoriteiten een aanmerkelijk risico voor de veestapel constateren.
In Noord-Ierland hebben zowel de boeren als het ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling bijzonder hard gewerkt om hun land van de ziekte te vrijwaren.

Het is van belang dat de Commissie en de Raad de status van ziektevrij gebied binnen de
EU erkennen en waarborgen voor deze gebieden tot stand brengen. Toch blijft er in Europa
een aanzienlijk risico bestaan dat deze ziekte zich verspreidt en daarom vind ik dat
Noord-Ierland over de mogelijkheid moet beschikken om de vaccins te gebruiken. Het is
absoluut noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten toezien op het vervoer en waar nodig
handelsverboden opleggen om de verspreiding van bluetongue tot staan te brengen, en
dat alle partijen zich bedienen van goede praktijken.

Het is belangrijk dat alle lidstaten constructief samenwerken om het risico van verspreiding
van deze ziekte te verkleinen en de sector te behoeden voor een grote uitbraak.
Communicatie tussen de lidstaten en de Commissie is een cruciaal onderdeel van het
toezicht en de controle op ziekte-uitbraken. Ik zou deze communicatie aanmoedigen.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, epidemieën zoals
bluetongue hebben ernstige gevolgen, niet alleen voor de boeren maar ook voor de
consumenten en de Europese economie in het algemeen, vanwege de diersterfte en de
handelsverstoring.
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De economische hulpbronnen van de betrokken plaatsen of regio's worden zwaar getroffen
door beperkingen met betrekking tot de verplaatsing van dieren. Onder de huidige
wetgeving moet bijvoorbeeld bij een preventieve vaccinatiecampagne een zone met
beperkingen worden ingesteld, zelfs als daar geen gevallen van bluetongue zijn
geconstateerd. Daarom is de door de Commissie voorgestelde maatregel eerlijk en
economisch gunstig voor producenten en consumenten. Bovendien is de maatregel in lijn
met het principe dat in de landbouw iedere wetenschappelijke vooruitgang moet worden
benut.

Daarbij moet worden vermeld dat de Europese fondsen tot nu toe een belangrijke bijdrage
hebben geleverd aan het verbeteren van de situatie met betrekking tot
bluetongue-epidemieën. De Unie heeft grote vaccinatiecampagnes mede gefinancierd, tot
een bedrag van 370 miljoen euro in de afgelopen drie jaar, hetgeen ook de commissaris
heeft gemeld. Ik ben van mening dat het cofinancieren van vaccinatieprogramma's in de
komende jaren moet doorgaan, gezien hun doeltreffendheid en het nieuwe, veel eenvoudiger
wetgevingskader waar we vandaag over debatteren.

Paolo De Castro (S&D). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst zou
ook ik de heer Wojciechowski en alle schaduwrapporteurs willen bedanken voor het werk
aan dit dossier. Het doel ervan is om de voorschriften voor vaccinatie tegen bluetongue
flexibeler te maken. De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft haar uiterste
best gedaan de tekst met spoed goed te keuren en de vaccinatiecampagne nog voor de
zomer mogelijk te maken.

De Europese Commissie had een voorstel ingediend dat geen rekening hield met de
goedkeuring van het Verdrag van Lissabon. Het legde de beslissingsbevoegdheid namelijk
exclusief bij de Raad neer en sloot het Parlement volledig uit. Na intensieve
onderhandelingen – en hiervoor wil ik de juridische dienst van het Parlement en het
secretariaat van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling bedanken – zijn we
erin geslaagd tot een akkoord te komen over de wijziging van de rechtsgrondslag
overeenkomstig artikel 43, lid 2 van het Verdrag, namelijk in het kader van de gewone
wetgevingsprocedure.

Nu verwachten we dat de Raad ons standpunt met dezelfde doeltreffendheid aanneemt en
concordantietabellen opneemt om snel antwoord te kunnen geven aan de Europese
veehouders.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, door een combinatie van
vaccinaties en beperking van het veevervoer is het aantal uitbraken van bluetongue de
laatste jaren aanzienlijk gedaald. De ziekte veroorzaakt bij de getroffen dieren enorm lijden
tot de dood erop volgt en heeft een meetbaar negatief effect op de plattelandseconomie en
de boerengemeenschap. Ik juich maatregelen toe die het de lidstaten toestaan om
geïnactiveerde vaccinatie tegen bluetongue toe te passen in gebieden die niet door de ziekte
zijn getroffen, en ik dank de rapporteur voor zijn werkzaamheden ter zake.

Lidstaten moet de flexibiliteit gegund worden om proactief te zijn en te profiteren van
technologische vooruitgang in de vaccinproductie, waardoor de last van deze ziekte voor
de agrarische sector wordt verlicht en uitbraken worden voorkomen zonder dat de
ziektevrije status van de lidstaat in gevaar komt, zoals voorheen het geval was. Vaccinatie
is een doeltreffende veterinaire maatregel in reactie op bluetongue, die, indien geflankeerd
door andere maatregelen zoals toezicht, uitroeiing van de ziekte tot een reële mogelijkheid
maakt.
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Vaccinatie om de ziekte te beheersen en uiteindelijk uit te roeien zal tot lagere economische
verliezen leiden en de Europese veehouderij ten goede komen.

Julie Girling (ECR).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, deze wetgeving geeft boeren
flexibiliteit, keuzemogelijkheden en hoop, en daar ben ik blij om.

Te lang is onze vaccinatiestrategie terughoudend geweest omdat we geen producten hadden
ontwikkeld die geavanceerd genoeg waren om vaccinatie van dieren buiten verboden
gebieden toe te kunnen staan. Voor het inkomen van een boer kan het rampzalig zijn om
in een verboden gebied gevestigd te zijn. Het kan ook rampzalig zijn als je je dieren niet
tegen ziekten beschermt, vooral niet tegen zo’n schadelijke en virulente ziekte als
bluetongue. De ontwikkeling van nieuwe vaccins en de wijziging van de regels, waarmee
het Parlement naar ik hoop vandaag instemt, betekenen dat het Verenigd Koninkrijk kan
overgaan naar een bluetonguevrije status. Ook wordt vrijer verkeer van dieren mogelijk
en kan in plattelandsgebieden geld bespaard worden.

Het is wel van levensbelang dat deze regels zo spoedig mogelijk van kracht worden. Boeren
in het zuidwesten van Engeland moeten voor het einde van mei kunnen vaccineren om
ervoor te zorgen dat hun vee volledig beschermd is. Ieder van ons in dit Parlement begrijpt
de achtergrond van de interinstitutionele strijd die over de correlatietabellen woedt, maar
ik kan u verzekeren dat de boeren die ik vertegenwoordig daar niets van begrijpen. Zij
vertrouwen op ons, hun gekozen vertegenwoordigers, om het voor hen te regelen. Dit is
een dringende zaak en het gezonde verstand moet overheersen. Laten we nu doorpakken,
een snel traject voor dit soort dringende kwesties overeenkomen, aan de slag gaan en ons
vee laten vaccineren.

Elisabeth Köstinger (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, bluetongue is een dierziekte
die herkauwers treft en inmiddels grote schade heeft aangericht in de gehele vee- en
productiesector. Sinds 2000 zijn in meerdere lidstaten epidemieën van de ziekte
uitgebroken, waardoor aanzienlijke economische schade is aangericht. Zoals altijd het
geval is met economische schade wordt de onderkant van de productieketen financieel
gezien het hardst getroffen. Vooral de florerende handel met fokrunderen stortte in. De
export kwam ondanks de vaccinatie in sommige landen geheel stil te liggen. Ook bij ons
in Oostenrijk – waar de rundveehouderij een lange traditie kent – werden veel
boerenbedrijven in hun bestaan bedreigd.

We moeten de tijd nu gebruiken om maatregelen voor de toekomst te nemen. De ziekte
is niet uitgeroeid en kan op elk moment weer de kop opsteken. We moeten van de
ervaringen leren en snel hulp kunnen bieden. Wat tien jaar geleden gold, is nu niet meer
van toepassing. De oude richtlijn ter bestrijding van bluetongue uit 2000 moet worden
verbeterd en geactualiseerd.

De bestaande vaccinatieregels moeten aan de technologische ontwikkelingen worden
aangepast om bluetongue effectiever te bestrijden en de lasten voor de boeren te verlichten.
De regels werden destijds opgesteld voor het gebruik van zogenaamde levende verzwakte
vaccins, wat 10 jaar geleden toen de richtlijn werd aangenomen de enige beschikbare
vaccins waren. Tegenwoordig zijn de vaccins verder ontwikkeld. Met dit gegeven moeten
we iets doen.

Ik ben blij dat de Commissie en het Parlement snel in actie zijn gekomen en pleit voor een
snelle omzetting van de nieuwe richtlijn. Als vertegenwoordigster van boeren weet ik hoe
belangrijk het is in jaarlijkse cycli te denken. Met de snelle besluitvorming maken we het
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mogelijk dat er nog voor de herfst een bruikbare en uniforme regeling ligt, die in het belang
is van de lidstaten en vooral ook van de fokkers en boeren. Hartelijk dank aan de rapporteur!

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames
en heren, ik heb geen echte bezwaren tegen de voorstellen in deze wetgevingsresolutie en
ik wil de Commissie feliciteren met haar initiatief. Dit initiatief heeft tot doel
wetenschappelijke ontwikkelingen te erkennen en het gebruik van vaccins tegen bluetongue
toe te staan buiten de gebieden waar beperkingen op de verplaatsing van dieren zijn
opgelegd, aangezien dit type vaccin geen risico’s met zich meebrengt op ongewenste
circulatie van het virus.

Ik wil tevens mijn felicitaties en dank uitspreken voor het werk dat is verricht door de
rapporteur van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de heer Wojciechowski
en diens voorzitter, de heer De Castro. Daardoor konden de Raad en de Commissie snel
tot een akkoord komen over de rechtsgrondslag van dit voorstel. In tegenstelling tot hetgeen
in eerste instantie was voorgesteld, worden de wetgevende bevoegdheden nu door het
Parlement en de Raad gedeeld en zal de met het Verdrag van Lissabon ingevoerde gewone
wetgevingsprocedure worden toegepast.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heeft het verslag in een kort tijdsbestek
behandeld en goedgekeurd. Daardoor kan er vandaag over worden gestemd en kan zo snel
mogelijk de volgende stap worden gezet, namelijk het sluiten van een akkoord met de
Raad, waarna de nieuwe bepalingen van deze richtlijn in werking kunnen treden. Ik wil de
Raad dan ook verzoeken om tot compromis te komen met de Commissie en het standpunt
van het Parlement, en dan weet ik zeker dat die tekst vandaag met een grote meerderheid
zal worden aangenomen.

Horst Schnellhardt (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de aanpassing
van de voorschriften inzake vaccinatie tegen bluetongue is in lijn met het nieuwe Europese
vaccinatiebeleid, zoals dit tot uiting komt in de diergezondheidsstrategie 2007-2013 met
als motto ”Voorkomen is beter dan genezen“.

Om epidemieën zoals bluetongue beter te kunnen bestrijden en de gevolgen voor de
landbouw te beperken, is een flexibeler aanpak voor de vaccinatie van vee nodig. Meer
flexibiliteit en preventie zijn bij heel wat dierziekten absoluut wenselijk.

We kunnen het ons niet langer permitteren een strikt beleid van niet-vaccinatie te voeren,
zoals we lange tijd hebben gedaan. Daarom ben ik van mening dat we hiermee de juiste
beslissing nemen. Ook denk ik, net als mevrouw Paulsen, dat we de komende tijd vanwege
de klimaatverandering mogelijk vaker met dierziekten te maken zullen krijgen. Daarvoor
hebben we weer een duidelijke strategie nodig, die we nu natuurlijk mooi kunnen testen.
In dat kader wil ik nogmaals zeggen dat het ruimen van dieren ook bij de Commissie niet
meer ter discussie dient te staan.

Bij bluetongue komt het uiteraard goed van pas dat we steun hebben gegeven aan
onderzoek, waardoor we nu een geïnactiveerd vaccin hebben en over de hele linie kunnen
vaccineren, wat eerst erg riskant en lastig was. De situatie is dus veranderd.

Ik wil ook de rapporteur bedanken dat hij vaart heeft gezet achter zijn werkzaamheden.
De ervaring leert immers dat we in de nazomer en de herfst met de eerste ziektegevallen
moeten rekenen. Daarom moeten de landen vaccinatiestrategieën ontwikkelen en in praktijk
brengen.
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Mijnheer Agnew, wanneer u een goede dierenarts hebt, zal hij u aanraden te vaccineren,
want dat is bij mijn weten wat dierenartsen willen en wat ik bij gesprekken ook steeds weer
te horen krijg.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. De Commissie moet uitvoeringsverordeningen
opstellen en deze aanpassen aan het nieuwe proces, en dat moet net zo snel gaan als hier
in het Parlement. Daarom roep ik de Commissie op om haast te maken, zodat we de
wetenschappelijke vooruitgang nog dit jaar kunnen toepassen!

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, waarde
collega´s, ik wil de heer Wojciechowski van harte bedanken voor zijn verslag. Hij herinnert
daarin aan het belang van geëigende wetgeving op dit gebied.

Of het nu gaat om een levend verzwakt of een geïnactiveerde vaccin, de huidige stand van
onze kennis stelt ons niet in staat om aan de hand van een bloedonderzoek vast te stellen
waar een ziekteverwekker in het bloed van een dier vandaag komt, met andere woorden
of hij afkomstig is van een vaccin of van de virus zelf. Zolang er dus geen gemarkeerd
geïnactiveerd vaccin is ontwikkeld – dat wil zeggen zolang er geen vaccin is waarin de
ziekteverwekker afkomstig is van een vaccin – zal het niet mogelijk zijn een onderscheid
te maken tussen een gevaccineerd dier en een met het virus besmet dier. Dit onderscheid
is echter een onontbeerlijke voorwaarde om een gebied of een land besmettingsvrij te
kunnen verklaren. Het risico is dan groot dat landen die besmettingsvrij zijn
handelsbelemmeringen in het leven roepen tegenover landen die dit geïnactiveerd vaccin
gebruiken.

De Europese Unie moet daarom de voortzetting van het onderzoek naar een gemarkeerd
geïnactiveerd vaccin aanmoedigen teneinde een grotere bioveiligheid in de Unie te kunnen
waarborgen. Daardoor kan een gezondheidskundige aanpak en een commerciële aanpak
effectiever met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het loont de moeite om het
commentaar van de commissaris op te tekenen. Hij zei namelijk dat het aantal gevallen
van bluetongue is gedaald: van 48 000 gevallen in 2008 naar 120 in 2010. Dat gezegd
zijnde, weten we nog niet zeker wat de trend in de toekomst zal zijn, dus de ontwikkeling
van dit geïnactiveerde vaccin en de discussie over de technische details van de toepassing
ervan zijn zeer welkom.

Het zou handig zijn geweest als de Raad hier in dit Parlement aanwezig was, want dan
hadden wij de Raad kunnen vragen of hij bereid is daadwerkelijk te voorzien in de
correlatietabellen die het Parlement en de Commissie van essentieel belang achten. Wellicht
kan de Raad hierop snel bij ons terugkomen. De preventie van alle ziekten, en van deze
ziekte in het bijzonder, draait om de veehouderij, om de beperking van veevervoer, om de
bescherming tegen vectoren en om de zaak waarover vanmorgen is gesproken, te weten
vaccinatie.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Mijnheer de Voorzitter, doordat er buiten
beperkingsgebieden bij vaccinaties inactieve vaccins worden gebruikt, ontstaat het probleem
dat serologisch onderzoek bij dieren positieve resultaten op kan leveren, en om vast te
stellen of dieren zijn ingeënt of echt ziek zijn, moet er een duurder virologisch onderzoek
worden uitgevoerd. Dat veroorzaakt problemen voor de handel in en het vervoer van
dieren. Omdat het hier gaat om het omzetten van een richtlijn in nationale wetgeving zal
de termijn van 30 juni 2011 om procedurele redenen moeilijk haalbaar zijn. Ik ben het er
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persoonlijk ook niet mee eens dat de dag van inwerkingtreding van de richtlijn is vervroegd
en nu de dag na publicatie is, in plaats van de twintigste dag na publicatie. We moeten goed
beseffen dat de administratieve druk door het uitwerken van correlatietabellen verder zal
toenemen.

Giommaria Uggias (ALDE). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat
we vooruitgang hebben geboekt met het besef dat het geen probleem is dat verbonden is
aan bepaalde gebieden van Europa, aan Zuid-Europa of aan Noord-Afrika. Mijn standpunt
over deze maatregel is echter positief.

Ik wil collega Tarabella vragen of hij, of de Commissie, niet van mening is dat ook het
probleem van de toepassing in de veterinaire diensten onmiddellijk moet worden aangepakt,
opdat er een wetgeving komt waarmee het probleem in de hele Europese Unie wordt
opgelost.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, het is buitengewoon belangrijk dat we
betere vaccinatievoorschriften tegen bluetongue opstellen, want alleen met de nieuwe,
geïnactiveerde vaccins kunnen de producenten het risico op besmetting door deze potentieel
zeer gevaarlijke besmettelijke ziekte elimineren. De vaccins mogen dan namelijk ook
worden gebruikt in gebieden waar bluetongue tot dusver niet is opgetreden. Tegen deze
achtergrond moeten we steeds weer benadrukken dat de landbouw, met inbegrip van de
export van fokdieren, in alle Europese landen een belangrijke factor voor de locatiekeuze
van bedrijven is. Daarom moeten boeren de mogelijkheid hebben om met deze nieuwste
diergeneeskundige inzichten, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze vaccins,
hun voordeel te doen.

Wat we nu vooral nodig hebben zijn twee dingen: ten eerste hebben we een snelle oplossing
nodig voor de praktijk in de Europese Unie, en ten tweede hebben we, naar mijn mening,
net zo urgent een meldplicht nodig voor de maatregelen die de lidstaten hebben genomen,
dat wil zeggen een meldplicht van de lidstaten aan de Commissie.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, om te
beginnen wil ik het Parlement bedanken voor zijn krachtige steun aan dit voorstel, evenals
voor het feit dat het de dringende aard van deze kwestie en van zeer snelle procedures
erkent.

Verschillenden van u hebben het probleem van de correlatietabellen genoemd. Ik wil u
eraan herinneren dat de Conferentie van voorzitters een nieuwe aanzet heeft gegeven tot
het vinden van een oplossing voor deze kwestie en daaraan een groter belang heeft
toegekend, met name omdat zij het probleem van de omzetting van EU-wetgeving in
nationaal recht onderkent.

Ik vraag mij af of het voor de lidstaten echt zo moeilijk is om de Commissie in kennis te
stellen van de rechtsgrondslag waarmee zij de EU-verordening hebben omgezet hun
nationale rechtsorde. Is dat echt zo moeilijk? Ik weet zeker dat wanneer de lidstaten
nadenken over hoe zij wetgeving moeten omzetten, zij ook voorbereidend werk verrichten
en besluiten nemen over hoe ze deze wetgeving gaan omzetten.

Ik denk dat we allemaal moeten toegeven – we hebben hierover verschillende debatten
gevoerd – dat de Europese Unie wordt geschaad wanneer het EU-recht niet op dezelfde
manier wordt omgezet. Vooral bij kwesties die zo belangrijk zijn als de onderhavige kan
een onjuiste omzetting negatieve effecten hebben.
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Tegelijkertijd wil ik benadrukken wat ik in mijn openingswoorden reeds heb gezegd,
namelijk dat de Commissie duidelijk gekant is tegen onnodige vertraging. We zijn ons
volledig bewust van de spoedeisende aard van deze kwestie. Daarom hoop ik dat we door
meer flexibiliteit en intensieve onderhandelingen een oplossing voor dit probleem kunnen
vinden. De Commissie zal trachten zo behulpzaam mogelijk te zijn, zodat we deze
wetgeving kunnen uitvaardigen voor het begin van het seizoen van mogelijke
bluetongueuitbraken.

Wat betreft de bereidheid van de Commissie om deze maatregel uit te voeren kan ik de
heren Schnellhardt en Uggias verzekeren dat de Commissie haar steentje bijdraagt. Onze
uitvoeringsmaatregelen zijn bijna voltooid. Wat we nu nodig hebben is dat dit voorstel
door de wetgever wordt aangenomen. Als dat eenmaal gebeurd is, kunnen we heel snel
verder gaan.

Ik bedank opnieuw onze rapporteur en ik bedank het Parlement voor zijn krachtige steun
voor deze maatregel.

Janusz Wojciechowski,    rapporteur. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik bedank alle
afgevaardigden die hebben deelgenomen aan het debat en hun steun hebben uitgesproken
voor mijn verslag. Ik bedank ook de schaduwrapporteurs en alle leden van de Commissie
landbouw en plattelandsontwikkeling voor de doelmatige en snelle samenwerking bij de
totstandkoming van dit verslag. Het komt niet vaak voor dat wij een dergelijk
ondubbelzinnig positief document aannemen dat zo duidelijk gericht is op verbetering
van de huidige stand van zaken.

In het debat werd duidelijk gemaakt dat de concordantietabellen een probleem vormen,
maar ik denk dat we geen medelijden hoeven te hebben met de overheden of regeringen
van de lidstaten. Het opstellen van dergelijke tabellen en ze vervolgens naar de Commissie
sturen is helemaal niet zo moeilijk. De burger die wil controleren of de wetgeving van zijn
land in overeenstemming is met het Europese recht heeft een veel groter probleem. Zonder
deze tabellen moet hij, net als in de huidige situatie, behoorlijk wat moeite doen en veel
zoeken. Het is namelijk meestal niet zo eenvoudig om een weg te vinden in de EU-wetgeving.
Ik denk en hoop dat niet alleen de Commissie, maar alle geïnteresseerden toegang krijgen
tot dit instrument, dat het document openbaar zal zijn en indien nodig ingezien kan worden.
Dit document zal bijzonder nuttig zijn.

Ik roep de Raad op om de concordantietabellen niet ter discussie te stellen. Als hij dit toch
wenst te doen, dan liever niet naar aanleiding van deze kwestie, opdat de vaccinaties zoals
verwacht nog dit seizoen kunnen worden uitgevoerd. We mogen niet toelaten dat er
vertragingen ontstaan, anders is al ons snelle en effectieve werk voor niets geweest. Ik
bedank iedereen nogmaals voor zijn medewerking aan dit verslag.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.

De stemming vindt zo dadelijk plaats.

5. Invoer in de EU van tomaten uit Marokko (debat)

De Voorzitter.   – Aan de orde is mondelinge vraag (O-000040/2011) van Erminia
Mazzoni, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Verzoekschrift 1565/2009 van
José Maria Pozancos (Spanjaard) over de invoer in de EU van tomaten uit Marokko
(B7-0211/2011).
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Erminia Mazzoni,    rapporteur. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de
mondelinge vraag die we als Commissie verzoekschriften hebben gesteld laat zien dat onze
Commissie niet tevreden is met het antwoord dat de Europese Commissie heeft gegeven
op de vraag van de Spaanse federatie van exporteurs en producenten van fruit, groente,
bloemen en levende planten.

De Commissie heeft haar aandacht namelijk toegespitst op de verantwoordelijkheid van
de lidstaten bij het prijssysteem, zonder echter in te gaan op het specifieke probleem dat
in het verzoekschrift werd aangehaald, namelijk de klacht over onregelmatigheden bij de
invoer van tomaten en andere groente uit Marokko.

Deze vermeende onregelmatigheid is onder andere enkele jaren geleden al vastgesteld door
OLAF, het controleorgaan, dat de aandacht vestigde op een onjuiste toepassing van de
aftrekmethode zoals bepaald in Verordening (EG) 3223/94, waarin drie verschillende
berekeningsmethoden zijn vastgelegd. Deze situatie heeft geleid tot lagere inkomsten voor
de Europese Unie, oneerlijke concurrentie en schending van de marktregels, evenals tot
een geleidelijke verarming van de Europese producenten en exporteurs. De situatie is vooral
alarmerend in Spanje, Griekenland, Portugal, Frankrijk en Italië.

De Commissie is aan het onderhandelen over een nieuwe bilaterale overeenkomst met
Marokko en ze lijkt ook in deze overeenkomst wederom geen rekening te houden met
deze alarmerende gegevens. Ze gaat verder op de ingeslagen weg met het binnenlaten van
een absoluut onreglementaire exportstroom uit Marokko naar de Europese Unie die niet
in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

Ik denk dat dit een onderwerp is waarop we ons moeten concentreren, een onderwerp dat
ook te maken heeft met een in deze dagen blootgelegde zenuw, de migratiestromen. Deze
grote massa burgers die uit de kustgebieden van Noord-Afrika, waaronder ook Marokko,
naar de EU komen, worden in onze landen – zoals de recente gebeurtenissen in Rosarno
nog eens duidelijk hebben gemaakt – vaak arbeidskrachten voor de landbouw.

Wij hebben grote moeite om hen te ontvangen, maar we hebben als EU, en op dit moment
vooral Italië, vooral grote moeite om hun een toekomst te bieden. Een verdere inkrimping
van het productiepotentieel van de landbouw van onze landen, en dus van Frankrijk, Spanje,
Italië en Portugal, landen die op dit moment al in ernstige moeilijkheden verkeren, zou in
velerlei opzicht enorme schade veroorzaken. Ik zou willen weten wat de Commissie van
plan is te doen.

Maroš Šefčovič,     vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, als u mij
toestaat, zal ik proberen een aantal vragen te beantwoorden die in dit verzoekschrift zijn
gesteld. Ik wil graag mevrouw Mazzoni bedanken voor het stellen van deze mondelinge
vraag, want nu kunnen wij opheldering geven over ons standpunt terzake.

Ten eerste wil ik het Parlement verzekeren dat de Commissie de hoeveelheid uit Marokko
geïmporteerde tomaten nauwlettend volgt aan de hand van een systeem waarin de
opgegeven en door Marokkaanse handelaren geïmporteerde hoeveelheden worden
vergeleken met de dagelijkse importregistratie van de nationale douaneautoriteit. De
Commissie heeft tot op heden geen bewijs van systematische fraude of een systematisch
falen van het toegepaste systeem. We hebben informatie over één zaak, waar ik zo meteen
op zal terugkomen. Deze betrof het jaar 2007, toen OLAF inderdaad benadrukte dat het
systeem in zijn huidige vorm kon leiden tot opportunistisch maar niet per se onregelmatig
gedrag.
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Er zij op gewezen dat de toepassing van het systeem voor invoerprijzen en de heffing van
mogelijke invoerrechten als onderdeel van dit systeem exclusieve bevoegdheden zijn van
de douaneautoriteit van de lidstaten.

Een ander tamelijk belangrijk aspect van deze kwestie is de internationale context, die sterk
wordt gedomineerd door de nog niet voltooide Doha-ronde. Elke verandering in het
invoerprijssysteem en de manier waarop het momenteel wordt toegepast kan een nadelig
effect hebben op de tot nu toe bereikte resultaten. De nieuwe bilaterale overeenkomst met
Marokko beschermt de belangen van de Europese producenten door handhaving van het
systeem van maandelijkse tariefcontingenten voor tomaten en door strenge controle op
de geïmporteerde hoeveelheden.

In de overeenkomst is bovendien bepaald dat er beter moet worden samengewerkt en meer
transparantie moet komen in de marktgegevens met betrekking tot de groente- en
fruitsector. De kwantitatieve toename van de tomatenquota is beperkt tot 52 000 ton,
hetgeen ruim onder de gebruikelijke handelsniveaus ligt. De toename is progressief en
verspreid over vier verkoopseizoenen, hetgeen zorgt voor behoud van de huidige
marktaandelen en de gebruikelijke levering aan de Europese Unie. De Commissie is daarom
van oordeel dat elke wijziging van het huidige systeem voor invoerprijzen moet geschieden
met inachtneming van de voorwaarden uit de relevante internationale overeenkomsten.

De Commissie garandeert een correcte toepassing van de verordening en heeft daarom
onderzoek ingesteld via OLAF. Dit is waarschijnlijk de zaak waar mevrouw Mazzoni naar
verwijst: de vraag of er sprake is van onregelmatigheden als gevolg van de incorrecte
interpretatie van de uitvoeringsverordening. Het is echter de verantwoordelijkheid van de
nationale douaneautoriteit om op basis van de resultaten van het onderzoek op te treden.
De situatie wordt hersteld, maar de publicatie van de gegevens is de exclusieve
verantwoordelijkheid van de bevoegde douaneautoriteit.

Wat de organisatie van het toezicht betreft, dit was één van de door mevrouw Mazzoni
aangestipte onderwerpen. Zoals ik reeds gezegd heb, controleert de Commissie de invoer
van tomaten uit Marokko aan de hand van een systeem dat gegevens met elkaar vergelijkt.
De hoeveelheden die worden geïmporteerd en wekelijks worden opgegeven door de
Marokkaanse autoriteit worden bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken
met de gegevens van de nationale douaneautoriteit, die het systeem inspecteert, en ook
van Eurostat. Ik denk dat wij over zeer goede en nauwkeurige informatie beschikken. Mocht
er sprake zijn van systematische fraude of onregelmatigheden, dan zullen wij dat zien en
actie ondernemen.

Esther Herranz García,    namens de PPE-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, in de eerste
plaats zou ik de Commissie verzoekschriften willen bedanken voor al haar werk naar
aanleiding van de klacht die is ingediend door de Spaanse Federatie van verenigingen van
exportproducenten van fruit, groenten, bloemen en levende planten en die is gebaseerd
op het verslag dat in 2007 gepubliceerd werd door OLAF, het Europees Bureau voor
fraudebestrijding. Ik denk dat de conclusies van dat verslag glashelder zijn, en dat zij het
maar al te zeer zouden rechtvaardigen als de Europese Commissie actie ondernam – iets
wat zij lang geleden al had moeten doen – om duidelijkheid te scheppen over de werking
van het stelsel van invoerprijzen, althans wat betreft de tomatensector.

De Commissie heeft echter niet alleen nagelaten actie te ondernemen om verschillende
soorten fraude te voorkomen die mogelijk worden gemaakt door de vigerende verordening
betreffende invoerprijzen, maar zij is zelfs onderhandelingen begonnen over een nieuwe
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landbouwovereenkomst met Marokko zonder eerst de tekortkomingen van het huidig
invoerstelsel te hebben gecorrigeerd .

Dames en heren, het is hoog tijd dat de Commissie haar verantwoordelijkheden serieus
neemt en onderzoekt waar en hoe fraude gepleegd is, en dat zij eventueel terugvordering
van onbetaalde douanerechten eist. Ik denk er geen sprake van kan zijn dat een nieuwe
overeenkomst met Marokko wordt bekrachtigd zolang niet alle door ons genoemde punten
tot een oplossing gebracht zijn.

Ons doel is niet om internationale overeenkomsten tegen te houden maar om te garanderen
dat die overeenkomsten de belangen van de Europese producenten niet ernstig schaden,
en dat de bepalingen die zijn vastgelegd in die overeenkomsten worden nageleefd.

Wat de nieuwe overeenkomst met Marokko betreft, vraagt de Europese fruit- en
groentesector alleen maar om garanties dat de overeengekomen regels daadwerkelijk
worden nageleefd. Dit is uitsluitend mogelijk door hervorming van het huidige stelsel van
invoerprijzen. We kunnen geen nieuwe overeenkomst met Marokko sluiten zolang we
geen nieuw stelsel van invoerprijzen hebben. We zullen de overeenkomst die de Commissie
al gesloten heeft, niet kunnen bekrachtigen.

Bovendien, als de lidstaten die toezichthoudende rol spelen, dan zou van hen een significante
economische bijdrage mogen worden geëist. Het is echter ook een feit dat we al heel lang
pleiten voor een Europees grenzen- en douanestelsel zoals dat van de Verenigde Staten,
om doeltreffende controle te garanderen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    namens de S&D-Fractie. – (PL) Mijnheer de
Voorzitter, de Spaanse boeren die een verzoekschrift hebben ingediend bij het Europees
Parlement, zijn van mening dat de import van Marokkaanse tomaten tegen te lage prijzen
een bedreiging vormt voor de Europese voedselproducenten. Ze wijzen op de verlaagde
minimumprijzen die in de preferentiële import/exportovereenkomst tussen de EU en
Marokko zijn vastgesteld op een niveau van ongeveer 46 euro per 100 kg. Volgens Eurostat
heeft Marokko in december 2010 meer dan 70 000 ton tomaten geëxporteerd, dit betekent
dat het quotum dat in de overeenkomst tussen de EU en Marokko is voorzien meer dan
tweemaal is overschreden. Europese producenten hebben hierdoor aanzienlijke schade
geleden, de derving van douane-inkomsten daargelaten. OLAF, het Europees Bureau voor
fraudebestrijding, heeft zich hier al over uitgesproken. In het verslag uit 2007 stelt het
mogelijke onregelmatigheden bij de invoer van tomaten uit Marokko vast, die verband
houden met een prijsstelling die lager is dan de uitgangsprijs die is vastgesteld door de EU,
waardoor betaling van extra douanerechten kan worden omzeild. Ik sluit mij aan bij de
andere leden van de Commissie verzoekschriften, maar daarnaast wil ik de Commissie
vragen of zij van plan is om dit soort regels te herzien en de onbetaalde douanerechten
alsnog te innen.

Ramon Tremosa i Balcells,    namens de ALDE-Fractie. –  (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik
heb in oktober vorig jaar een schriftelijke vraag ingediend bij de Commissie over de
verschillen tussen de cijfers van verschillende EU-diensten over de invoer in de EU van
tomaten uit Marokko.

In 2008 was er een verschil van 100 000 ton tussen DG TAXUD en Eurostat. De Commissie
gaf aan van het probleem op de hoogte te zijn en eraan te werken, maar het is mij niet
duidelijk of de Commissie de oplossing zal vinden die de burgers en producenten van
Europa verdienen.
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In de Europese Unie importeren we tomaten uit niet alleen Marokko maar ook andere
derde landen. We moeten een manier van onderhandelen vinden die volledig recht doet
aan alle partijen en niet ten koste gaat van de Europese agrarische sector. We moeten ook
een manier vinden om de import uit andere landen buiten de EU te controleren, met name
in een aantal Noord-Europese havens. Zonder effectieve grenscontroles gaat de Europese
agrarische sector een zeer zware periode tegemoet

Als de productie van tomaten in Europa wordt benadeeld door de overeenkomst
EU-Marokko, zal het zeer moeilijk zijn om de productie op het grondgebied van de EU te
herstellen. De regels en plichten moeten op iedereen worden toegepast, want dat is eerlijke
concurrentie. Voor ons is het onaanvaardbaar dat er op Europese producenten andere
regels en rechten worden toegepast dan op landbouwproducenten buiten de EU. Als we
dit accepteren, moeten we ook het verlies aan concurrentievermogen van onze agrarische
sector en het enorme effect hiervan op de Europese arbeidskrachten accepteren. Ik ben
voor vrije handel mits deze plaatsvindt onder gelijke voorwaarden voor productie en
informatie. Als deze voorwaarden ontbreken, is vrije handel geen eerlijke handel en is
concurrentie geen eerlijke concurrentie.

Tot slot denk ik niet dat het Parlement de overeenkomst EU-Marokko moet ratificeren als
daarin geen bepalingen inzake de arbeidsmarkt, de sociale dimensie en het milieu in
Marokko zijn opgenomen. Als dit toch gebeurt, lopen we kans de Europese
landbouwactiviteiten en de voedselketenindustrie te verliezen.

João Ferreira,    namens de GUE/NGL-Fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, we hebben
tijdens dit debat verschillende waarschuwingen gegeven met betrekking tot de
handelsovereenkomsten inzake landbouwproducten met Marokko en met andere landen
in het Middellandse Zeegebied, zoals Egypte en Israël. We waarschuwden dat als deze
overeenkomsten werden gesloten, de druk op Europese boeren om de productieprijzen te
verlagen, nog verder zou toenemen, met name in landen als Portugal, en ook de problemen
bij de afzet van de producten zouden verergeren. Wij veroordelen de liberalisering van de
handel in groenten en fruit, die typische producten zijn uit het Middellandse Zeegebied,
omdat grote supermarkten zich hierdoor gaan bevoorraden met lager geprijsde producten,
die vaak zijn vrijgesteld van de regels en normen waar de Europese boeren zich aan moeten
houden. Wij willen benadrukken dat de liberalisering van de handel in landbouwproducten
leidt tot modellen waarin een intensieve, exportgerichte productie centraal staat, een model
waar grote landbouwbedrijven wel bij varen, maar dat het einde zal betekenen voor kleine
en middelgrote boerenbedrijven, familiebedrijven en bedrijven die zich op lokale en
regionale markten richten. Dit heeft negatieve gevolgen voor de voedselsoevereiniteit,
-veiligheid en -kwaliteit en voor het milieu.

Deze situatie vormde de reden voor onze waarschuwingen, maar de Commissie is daar
helaas aan voorbijgegaan en doet dat nog steeds. De Commissie gaat voorbij aan de
noodzaak om de belangen van de Europese producenten te behartigen door eerlijke prijzen
voor productie en bedrijfscontinuïteit te waarborgen, met name voor kleine en middelgrote
boerderijen. Sterker nog, we weten nu ook dat de Commissie het verslag van het Europees
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naast zich neer heeft gelegd, waarin werd gesproken
van onregelmatigheden bij de invoer van tomaten uit Marokko. In het verslag werd erkend
dat de invoer uit Marokko wel degelijk gevolgen heeft gehad en de tomatenprijzen op de
Europese markt onder druk heeft gezet. Kennelijk was de Commissie ook hier nog niet
tevreden mee en heeft zij besloten om in het nieuwe landbouwhoofdstuk in de
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associatieovereenkomst met Marokko de invoer van tomaten naar de EU nog verder te
verhogen.

Wanneer zal dit liberale fundamentalisme, dat alles te grabbel gooit ten gunste van de
belangen van een klein aantal grote Europese bedrijven en exporterende multinationals,
eindelijk een halt worden toegeroepen? Hoe denkt de Commissie Europese producenten
schadeloos te stellen voor de schade die hun duidelijk is berokkend? Dat zijn de vragen
waar we graag een antwoord op willen.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, voor de tomatenproducenten
van de Canarische Eilanden, Murcia, Andalusië en de regio Valencia, die allen
communautaire producenten zijn, is het noodzakelijk dat de Commissie vastberaden actie
onderneemt tegen een onrechtvaardige situatie die hun ernstige schade berokkent. Er wordt
fraude gepleegd, en u allen weet dat.

Dankzij de overeenkomst met de Europese Unie kan Marokko zijn voordeel doen met een
invoerprijs waar het zich niet aan houdt. Daar komt bij dat we niet alleen moeten kijken
naar 2007 maar ook naar 2010. De Commissie weet heel goed dat de Spaanse
tomatenproducenten onder oneerlijke omstandigheden moeten concurreren met de
Marokkaanse telers, daar zij met veel hogere productiekosten te kampen hebben wegens
de strikte Europese normen voor kwaliteit, voedselveiligheid of veiligheid op de werkplaats,
alsook wegens beperkingen inzake bestrijdingsmiddelen die van derde landen niet geëist
worden.

Desondanks ondernemen onze producenten enorme inspanningen, proberen ze de kwaliteit
hoog te houden en werken ze stug door om hun teelt te redden. Het is dus onaanvaardbaar
dat de Commissie voorbij gaat aan de slechte werking van het stelsel van invoerprijzen,
dat zo complex is dat het fraude in de hand werkt, zoals OLAF zelf heeft aangetoond, en
dat de Commissie de andere kant opkijkt als de tomatenquota die met Marokko overeen
zijn gekomen, overtreden worden.

Het is niet genoeg als de Commissie zegt dat toezicht de taak van de lidstaten is. Als die
hun verplichtingen niet nakomen, moet de Commissie ingrijpen. Het is onaanvaardbaar
dat de regels inzake de quota voor invoer uit Marokko worden geschonden, dat de
toepasselijke douanetarieven niet worden betaald, en dat de Commissie bovendien niets
hiertegen doet.

De Commissie wil dat we een nieuwe overeenkomst met Marokko goedkeuren. Zolang
we echter niet de garantie hebben dat het prijsstelsel gewijzigd wordt om oneerlijke
concurrentie tussen de Marokkaanse en de Spaanse productie te voorkomen, zullen wij
dit initiatief beslist niet ondersteunen.

Het is uw plicht om naleving van de overeenkomsten te waarborgen, maar het is ook uw
plicht om de belangen van de landbouwers van de Canarische Eilanden, Murcia, de regio
Valencia en Andalusië te beschermen. Doet u dat dan voor het te laat is.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, al sinds 2003 dringen wij
aan op een wijziging van de verordening betreffende de invoerprijzen. Dit Parlement, de
lidstaten, Spanje en Frankrijk, met de steun van Italië, Griekenland en Portugal, hebben
allemaal hierom gevraagd.

De reden daarvoor houdt verband met het feit dat de verordening niet adequaat wordt
toegepast, waardoor bepaalde douanerechten niet worden betaald en een oneerlijke
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berekeningsmethode wordt toegepast. Als gevolg daarvan loopt de sector schade op, zijn
we geconfronteerd met oneerlijke concurrentie en hebben de lidstaten minder inkomsten
uit invoerrechten.

Dat is de conclusie van het speciale inspectiedienst voor groente en fruit, die erop gewezen
heeft dat artikel 5 van deze verordening een oneerlijke toepassing toeliet en, zoals al eerder
gezegd is in de plenaire, heeft OLAF, het Bureau voor fraudebestrijding van de Europese
Unie, verklaard dat de gebruikte berekeningsmethode het mogelijk maakt om de betaling
van extra invoerrechten te ontduiken.

Het is aan de Commissie om deze kwestie op te lossen. Er moet echt een oplossing worden
gevonden, voor het productiestelsel en voor de lidstaten, want deze situatie duurt nu al
zestien jaar voort!

De sector heeft hieronder te lijden. De Europese groente- en fruitsector, de Spaanse groente-
en fruitsector in Valencia, Murcia, en Andalusië hebben hieronder te lijden en er moet echt
een oplossing worden gevonden. Ook de consumenten hebben onder deze situatie te lijden.

Paolo De Castro (S&D). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het verzoekschrift
dat vandaag ter discussie staat, komt op een moment waarop de Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling en de Commissie internationale handel van het Parlement aan
het debatteren zijn over een nieuw landbouwhoofdstuk in de overeenkomst met Marokko.

OLAF, het Europese bureau voor fraudebestrijding, bevestigt dat er onregelmatigheden
zijn geweest in de berekening van de invoerrechten over tomaten en dat de Europese
producenten schade hebben geleden. Deze zelfde producenten uiten hun bezorgdheid
over de verwachte toename van de invoer van tomaten en groente en fruit in het algemeen
zodra de overeenkomst zal zijn ondertekend.

We zijn uiteraard gevoelig voor deze zorgen die zijn veroorzaakt door bilaterale
overeenkomsten waarin het landbouwgedeelte vaak moet wijken voor grotere industriële
belangen. Dit is geen goede manier van doen en dat blijven we tegen de Europese Commissie
herhalen. Desalniettemin wil ik erop wijzen dat we door de huidige economische en
politieke crisis in de hele Maghreb-regio dieper en met meer solidariteit zouden moeten
nadenken over deze overeenkomst.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, overeenkomstig het verzoek
van de indieners van het verzoekschrift van de Spaanse Federatie van verenigingen van
exportproducenten van fruit, groenten, bloemen en levende planten (FEPEX) dient de
Commissie een aantal artikelen van de onderhavige verordening te wijzigen, en hierbij
bekrachtig ik het verzoek van Spanje en andere lidstaten.

Wat betreft de berekeningsmethode voor het vaststellen van de invoerprijzen moet een
van de thans gebruikte drie methoden geschrapt worden, om precies te zijn de zogenoemde
´aftrekmethode´. Dat is de meest noodzakelijke wijziging, overwegende dat importeurs
kiezen voor de methode die hun op welk moment dan de mogelijkheid biedt om aan de
betaling van extra invoerrechten te ontkomen.

Nu de nieuwe overeenkomst met Marokko wacht op het groene licht van dit Parlement
om in werking te kunnen treden, zou het beste argument dat de Commissie zou kunnen
geven een definitieve wijziging van het huidig stelsel zijn. Wij dringen hier vandaag
nogmaals op aan, want goed functionerende invoerprijzen zijn de logische compensatie
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die onze landbouwers mogen verwachten wanneer er een akkoord bereikt wordt over de
inwerkingtreding.

Giovanni La Via (PPE). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijnheer de
commissaris, ik denk dat het debat dat wij vandaag voeren naar aanleiding van het
verzoekschrift van de Spaanse federatie van exporteurs/producenten van fruit, groente,
bloemen en levende planten, belangrijk is en op het juiste moment komt, aangezien dit
Parlement nu ook bezig is met de behandeling van de handelsovereenkomst met Marokko.

Het is duidelijk dat het verzoekschrift een probleem aankaart waarop de Commissie nog
geen antwoord heeft gegeven. Dit Parlement verzoekt met klem om dit antwoord voordat
de nieuwe overeenkomst wordt ondertekend, want het mag niet zo zijn dat de Europese
boeren de dupe blijven van deze overal in Europa te bespeuren zucht naar vrije handel.

We moeten onze boeren verdedigen en beschermen en niet alleen voor wat betreft de
tomatenteelt, maar ook voor wat betreft de teelt van alle groente en fruitsoorten die zwaar
getroffen zouden worden door deze onbeperkte opening van de markt.

Pier Antonio Panzeri (S&D). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de kritiek
die we vanochtend naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift hebben gehoord, is
begrijpelijk. Ik denk dat er nog veel moet worden gedaan voordat er een consensus zal
worden bereikt over een mogelijke algemene overeenkomst met Marokko over
landbouwproducten. Een dergelijke overeenkomst moet aan de ene kant evenwichtig zijn
en de Europese boeren niet in grote moeilijkheden brengen en aan de andere kant moet
het duidelijke en transparante mededingingsregels voor de landbouwmarkt bevatten. Dat
is de weg die wij moeten inslaan als wij ervoor willen zorgen dat er een positieve relatie is
tussen de Europese Unie en Marokko.

Ik nodig de Commissie bijgevolg uit om gepaste oplossingen te vinden, oplossingen die
rekening houden met de belangen van de producenten maar ook oog hebben voor een
hernieuwd genereus beleid jegens Marokko, vooral gelet op de huidige gebeurtenissen in
de Maghreb.

Het zou erg nuttig zijn om dit te begrijpen, en ik zou niet willen dat we in plaats van
landbouwproducten en tomaten uiteindelijk tomatenplukkers invoeren. Het is daarom
belangrijk deze kwestie grondig te onderzoeken teneinde een nieuw Europees beleid te
kunnen vaststellen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat business
as usual ons in het verleden al veel ellende heeft opgeleverd. Daarom moeten we heel
voorzichtig te werk gaan, met name gelet op de huidige situatie in Noord-Afrika. Het is
precies om die reden dat ik mij schaar achter degenen die gezegd hebben dat het onder de
huidige omstandigheden niet erg gepast is om de handelsovereenkomst met Marokko te
continueren.

Als rapporteur voor advies van de Visserijcommissie denk ik dat we volkomen duidelijkheid
moeten krijgen over de vooruitgang die in het huidige kader gemaakt is. We moeten ook
duidelijk eisen dat de tomaten – of welke andere producten dan ook – die de Europese Unie
binnenkomen aan dezelfde voorwaarden voldoen als onze eigen, lokale producten. Blijft
die zekerheid uit, dan zullen we, of liever gezegd moeten we het hele kader opnieuw in
overweging nemen, en dat is wat het Parlement naar ik hoop zal doen.
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In plaats van een protectionistisch beleid te voeren is het mijns inziens noodzakelijk om
ons met overtuiging te committeren aan eerlijke handel. We mogen geen twijfels hebben
over wat het kader is, zodat we weten wat de stand van zaken is en in staat zijn zo
verantwoordelijk mogelijk te handelen.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik wil hier mijn dank
uitspreken aan al mijn collega’s die het probleem van het Middellandse Zeegebied begrepen
hebben, aan de Spaanse delegatie en aan al degenen die begrijpen dat we op de Canarische
Eilanden, in Murcia, Valencia en Almeria niet alleen gefrustreerd zijn omdat de Commissie
haar overeenkomsten niet nakomt, en omdat we hebben moeten toezien hoe vele bedrijven
de poorten moesten sluiten, maar ook omdat we nog steeds het opvangpunt zijn van
immigranten uit het Afrika bezuiden de Sahara, van immigranten uit Marokko, en een
buffer zijn tegen de crisis. Momenteel onderhouden wij namelijk, in een tijd van enorme
economische schaarste, mensen die hier komen werken en geld naar huis, naar hun families,
kunnen opsturen.

Daarom denk ik dat de Commissie ook verantwoordelijk moet omgaan met de
bevoegdheden die de Verdragen haar hebben toegekend. Ik denk dat de Commissie helemaal
niet heeft nagedacht over de noodzaak om de belangen van de Europese burgers te
verdedigen, of over de noodzaak om een ongedifferentieerd beleid te voorkomen, waardoor
we bovendien producten invoeren die geteeld zijn onder buitengewoon twijfelachtige
fytosanitaire omstandigheden.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, een van de redenen waarom de interne
markt is opgericht, was om de Europese consumenten meer bescherming te bieden.
Consumenten hebben het recht om overal in de Europese Unie gezonde en eerlijk
geproduceerde producten te kunnen kopen.

De openstelling van de markt – met andere woorden een gecontroleerd invoerquotum –
moet derhalve ten minste aan drie voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de toegestane
hoeveelheid importproducten duidelijk worden gecontroleerd. Dit betreft voornamelijk
het kwantitatieve aspect. Ten tweede moet ook de kwaliteit van de producten worden
gecontroleerd. Dat heeft eveneens betrekking op de productienormen. Ten derde moeten
de gevolgen voor de landbouwers in de Europese Unie in overweging worden genomen.
Activiteiten die schadelijk zijn voor derden – en dat zijn in dit verband doorgaans activiteiten
ten gunste van de industrie ten koste van de landbouw – moeten worden bestreden.

Daarom verzoek ik de Commissie de nieuwe overeenkomst met Marokko nog eens kritisch
tegen het licht te houden en deze pas na een nieuwe beoordeling te ondertekenen.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag mijn hartelijke dank
uitspreken aan de Spaanse producenten die zich via dit verzoekschrift – dat precies op tijd
komt – tot ons wenden.

Al maandenlang waarschuwen wij in dit Parlement de Commissie voor het gevaar voor
onze interne markt dat kan voortvloeien uit een aantal bilaterale overeenkomsten. Natuurlijk
gaat de kwestie van de ontwikkeling van Marokko ons aan het hart, en wij weten heus wel
dat stabiliteit creëren in hun eigen land voor de Marokkaanse bevolking de beste oplossing
is, en dat daarmee in de toekomst een groot aantal immigratieproblemen niet hoeft te
worden opgelost. Maar als de Commissie zegt dat de nieuwe overeenkomst slechts een
voortzetting is van de situatie, dan moeten wij aan de hand van de rapporten van het
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Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), vaststellen dat de bestaande situatie, waar
de Commissie op doelt, niet de werkelijke oplossing is.

Ik zou de Commissie ook op een ander punt willen waarschuwen. Wij krijgen te horen dat
met de overeenkomsten waarover is onderhandeld en heronderhandeld, de Marokkaanse
producenten kunnen worden ondersteund. Maar over welke producenten spreken we hier
eigenlijk? De exporteurs zijn vooral grote ondernemingen die in Marokko enorme bedrijven
hebben opgericht. Niet de kleine Marokkaanse producenten profiteren van onze
overeenkomsten, want zij hebben gewoon niet de capaciteit om te produceren onder de
voorwaarden die voor de Europese markt acceptabel zijn. Laten wij de zaken niet door
elkaar halen, maar laten wij evenmin toestaan – en dat vraag ik de Commissie – dat de
leden van het Europees Parlement om de tuin worden geleid.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, als u mij
toestaat zal ik eerst wat cijfers geven, omdat een aantal sprekers in hun betogen eveneens
cijfers hebben genoemd. Ik gebruik hiervoor de gegevens van Comext.

De invoer in de EU van tomaten uit Marokko is gegroeid van 185 000 ton in het seizoen
1999-2000 naar 295 000 ton in 2009-2010. Dit strookt met de normale markttendens
op het gebied van groente- en fruitimporten wereldwijd. Tegelijkertijd is de totale extra
invoer van tomaten in de EU gestegen van 242 000 ton naar 493 000 ton. Ik moet
benadrukken dat het aandeel van Marokko in de totale invoer in de EU is gedaald van 76
naar 59 procent. De productie van tomaten in de EU varieert van 16 tot 18 miljoen ton
per jaar, waarvan 6,5 à 7,5 miljoen ton voor de verse markt bestemd is. Het lijkt me goed
om deze getallen voor ogen te houden, zodat we het belang van de discussie en de omvang
van het probleem in de juiste proporties kunnen zien.

In de Commissie geloven wij dat de nieuwe overeenkomst met Marokko redelijk en
evenwichtig is. Als zij wordt goedgekeurd zal de Commissie er natuurlijk voor zorgen dat
alle voorwaarden en regels volledig worden geëerbiedigd. Aanvullende hoeveelheden op
grond van het tariefcontingent zullen onder het traditionele gemiddelde van de leveringen
aan de EU worden gehouden. Het jaarlijkse gemiddelde is momenteel 300 000 ton. Met
een aanvullende 52 000 wordt 285 000 ton van het tariefcontingent benut, hetgeen dus
ruimte laat voor 15 000 ton invoer uit hoofde van het gebruikelijke erga omnes-regime.

Dan is er nog een ander probleem aan de orde gesteld. Er werd namelijk beweerd dat wij
hebben nagelaten op te treden. Dit vind ik onacceptabel, omdat wij in het systeem geen
structurele tekortkomingen hebben gevonden. Er was één geval, dat ook hier vandaag is
genoemd, waarin OLAF het probleem had onderzocht en het hele dossier met conclusies
had voorgelegd aan de Franse rechtbank. Hoewel deze rechtbank niet alle conclusies van
OLAF steunde, is toch begonnen met een gedeeltelijke inning van onbetaalde rechten.

Ik wil het Parlement verzekeren dat de Commissie, wat de fytosanitaire normen betreft,
instaat voor een zo intensief mogelijk controle en, wat de invoer van groente en fruit in de
Europese Unie betreft, de hoogst mogelijke normen waarborgt. Tegelijkertijd moet ik
zeggen dat ik begrip heb voor de waakzaamheid van de leden van het Europees Parlement
en de agrarische sector met betrekking tot deze zeer relevante kwesties. Ik wil hun
verzekeren dat als de organisaties concrete bewijzen hebben van fraude, zij dit mogen
voorleggen aan de Commissie. De Commissie zal deze dan het zorgvuldig onderzoeken
en zo nodig passende maatregelen nemen.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.
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(De vergadering wordt om 11.35 uur onderbroken en om 12.00 hervat)

VOORZITTER: DIANA WALLIS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

De Voorzitter.   – Wij gaan nu over tot de stemmingen.

(Uitslagen en nadere bijzonderheden betreffende de stemmingen: zie notulen)

****

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Mevrouw de Voorzitter, overeenkomstig artikel 110 van het
Reglement mag de Commissie op elk willekeurig moment toestemming vragen voor het
afleggen van een verklaring over een urgente kwestie. Gisteravond hebben we het uit
economisch oogpunt rampzalige, maar niet verrassende nieuws gehoord dat opnieuw een
land in het zand heeft moeten bijten: Portugal moet met financiële steun voor faillissement
behoed worden. Ik wil u vragen of de Commissie u heeft verzocht om vandaag een
verklaring te mogen afleggen over Portugal. Als dit niet het geval is, kan de commissaris
dan zeggen waarom niet? Is de financiële steun aan Portugal niet belangrijk genoeg om in
dit Parlement besproken te worden, of steekt hij eenvoudig zijn kop in het zand?

De Voorzitter.   – Mijnheer Farage, u heeft uw punt gemaakt en ik twijfel er niet aan dat
commissaris Šefčovič u gehoord heeft. Elke instelling heeft het recht te reageren. Uw
boodschap is overgekomen en we zullen zien wat er gebeurt.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag ja of nee horen. Heeft u
een verzoek ontvangen van de Commissie voor een spoedverklaring over de Portugese
situatie, ja of nee?

De Voorzitter.   – Mijnheer Farage, het is het recht van de Commissie om al dan niet te
reageren en u hebt de kans gekregen uw standpunt te laten horen. Wij gaan nu over tot de
stemmingen.

6.1. Vaccinatie tegen bluetongue (A7-0121/2011, Janusz Wojciechowski) (stemming)

Vóór de stemming

Paolo De Castro,    voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. – (IT)
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil graag kort onderstrepen hoe belangrijk het
verslag Wojciechowski over bluetongue is voor een institutionele kwestie die ons allen
aangaat.

Voor wat betreft de inhoud is er geen enkele reden voor ruzie tussen de Commissie, het
Parlement en de Raad. Het al dan niet opnemen van de concordantietabellen in de tekst
ligt echter nog steeds gevoelig. Hoewel de Raad absoluut tegen was, heeft de Commissie
landbouw en plattelandsontwikkeling een tekst goedgekeurd waarin de concordantietabellen
zijn opgenomen, waardoor de lidstaten verplicht worden om rekenschap af te leggen van
de omzetting van de richtlijn.

Het is nu aan de Raad om te beslissen of hij deze concordantietabellen accepteert en aldus
een akkoord in eerste lezing mogelijk maakt, ofwel het been stijf wil houden en jegens de
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Europese veehouders de verantwoordelijkheid neemt voor het dit jaar niet door laten gaan
van de vaccinatiecampagne tegen bluetongue.

Ik denk dat dit dossier als voorbeeld kan dienen voor toekomstige onderhandelingen met
de Raad. We moeten eensgezind en vastberaden van de lidstaten eisen dat zij de grootste
transparantie betrachten en aandringen op volledige naleving van het gemeenschapsrecht.

De Voorzitter.   – Zo te zien wil de rapporteur ook graag het woord.

Janusz Wojciechowski,    rapporteur. – (PL) Mevrouw de Voorzitter, de heer De Castro
heeft mij de woorden uit de mond genomen. Ik sluit mij aan bij de oproep aan de Raad om
de snelle tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn niet in de weg te staan. De
concordantietabellen zijn een begin en een precedent, waardoor goede praktijken voor de
toekomst worden gecreëerd en de overeenstemming van het nationale recht met het
Europese recht eenvoudiger kan worden gevolgd.

6.2. Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in
Europa (B7-0236/2011) (stemming)

6.3. Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen (B7-0249/2011) (stemming)

6.4. Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (B7-0228/2011)
(stemming)

Vóór de stemming over paragraaf 16

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag dat na "risicoanalyse van
klimaatverandering" de woorden "die geen nadelig effect heeft op de handel" worden
toegevoegd.

(Het mondeling amendement wordt niet in aanmerking genomen)

6.5. Voortgangsverslag 2010 over IJsland (B7-0226/2011) (stemming)

Vóór de stemming over amendement 2

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Mevrouw de Voorzitter, ik wilde graag het volgende
vervangen:

(EN) "Verzoekt de bevolking van IJsland met klem om deze overeenkomst te steunen" door
"Moedigt de bevolking van IJsland aan om deze overeenkomst te steunen".

De Voorzitter.   – Mijnheer Preda, het spijt me, maar ik denk dat u het verkeerde mondeling
amendement heeft voorgelezen. U heeft er twee, misschien kunt u het andere eens proberen?
Dat zou mooi zijn.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Mevrouw de Voorzitter, ik wilde graag in amendement
2 het volgende vervangen:

(EN) “Beginnen van constructieve gesprekken” door “voortzetten van constructieve
gesprekken”.
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Gerard Batten (EFD). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek alle leden met klem het
amendement niet aan te nemen en ik dring er bij IJsland op aan zijn visbestanden te
beschermen…

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

(Interrupties)

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

6.6. Voortgangsverslag 2010 over de Voormalige Joegoslavische Republiek
Macedonië (B7-0225/2011) (stemming)

Vóór de stemming

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Mevrouw de Voorzitter, ik wil op grond van artikel
177 van het Reglement verzoeken om uitstel van het debat omdat de rapporteur van dit
verslag, de heer Thaler, ons heeft verlaten sinds de ernstige aantijgingen van de Sunday
Times. Hij geniet het vermoeden van onschuld maar gelet op de aantijgingen tegen hem
geniet zijn verslag niet het vermoeden van geloofwaardigheid. In dit verslag zit op zijn
zachtst gezegd een kiem van twijfel. Daarom verzoek ik dat het debat hierover wordt
verdaagd, een nieuwe rapporteur wordt benoemd en het verslag na drie maanden opnieuw
wordt ingediend. Aldus kunnen wij de integriteit van het Parlement behouden.

De Voorzitter.   – Het verslag is al overgenomen door een nieuwe rapporteur. Mijnheer
Vigenin, als u wilt, geef ik u kort het woord.

Kristian Vigenin (S&D). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, we hoeven niet in te gaan op
deze propaganda. Dit verslag is al behandeld.

(Applaus)

Er is ruime overeenstemming over dit verslag tussen de fracties. Het is met overweldigende
meerderheid goedgekeurd door de Commissie buitenlandse zaken. We hadden gisteren
een goed debat en ik wil u vragen nu verder te gaan met de stemming.

(Het verzoek tot uitstel van stemming wordt verworpen)

Vóór de stemming over amendement 1

Eduard Kukan (PPE). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil voorstellen om bij de
eindstemming over deze resolutie hoofdelijk te laten stemmen.

De Voorzitter.   – Ik stel voor te wachten tot we bij de eindstemming zijn aangekomen
en dan te zien of het Parlement dit wenst.

Vóór de eindstemming

Gerard Batten (EFD). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, volgens het Reglement moet een
hoofdelijke stemming vierentwintig uur van tevoren worden aangevraagd. Als er een ander
artikel bestaat dat hier voorrang op heeft en bepaalt dat het Parlement kan beslissen over
een hoofdelijke stemming, dan zou ik graag weten welk artikel dat is. Anders zouden we
allemaal wel een hoofdelijke stemming kunnen aanvragen als we daar zin in hadden.

De Voorzitter.   – Als ondervoorzitter die deze vergadering vandaag voorzit, ben ik
bevoegd te beslissen of we een hoofdelijke stemming zullen houden. Artikel 20 van het
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Reglement geeft mij die bevoegdheid, maar ik zal desalniettemin vragen wat het Parlement
ervan vindt. Wilt u een hoofdelijke stemming? Steek dan uw hand op. Het is duidelijk dat
het Parlement, net als ikzelf, een hoofdelijke stemming wenst, dus wij gaan over tot de
stemming over de uiteindelijke ontwerpresolutie.

(Het Parlement willigt het verzoek om een hoofdelijke stemming in)

6.7. De situatie in Ivoorkust (B7-0256/2011) (stemming)

6.8. Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie
(B7-0198/2011) (stemming)

6.9. Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie
(B7-0199/2011) (stemming)

Vóór de stemming over amendement 7

Paweł Robert Kowal (ECR). -    (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik wil vragen of ik een kleine
correctie aan mag brengen in het door mij ingediende amendement. Deze correctie staat
al in haar geheel vermeld aan het einde van de stemlijst. Het punt is dat we, om de indruk
te vermijden dat dit amendement en ons werk slechts een particularistisch karakter heeft,
moeten verwijzen naar niet alleen de gebeurtenissen in Libië maar ook alle andere
gebeurtenissen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en moeten onderstrepen dat
vastgehouden moet worden aan tweederde van de middelen (de vastgestelde verdeling van
tweederde - een derde), als een gebaar van goede wil en een bewijs dat we belang hechten
aan de zuidelijke dimensie.

(Het mondeling amendement wordt niet in aanmerking genomen)

6.10. Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten (B7-0244/2011) (stemming)

6.11. Jaarverslag 2009 van de EIB (A7-0073/2011, George Sabin Cutaş) (stemming)

De Voorzitter.   – Hiermee zijn de stemmingen beëindigd.

7. Stemverklaringen

Mondelinge stemverklaringen

Verslag: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Ville Itälä (PPE).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, het is naar mijn mening zeer belangrijk
dat we met een duidelijke meerderheid voor dit verslag hebben gestemd. Dit is precies het
soort werk dat het Europees Parlement moet doen om het geloof van de burgers in dit
systeem te behouden.

Maar waarom wil ik dit onderwerp nu na de stemming nog ter sprake brengen? Net als de
rapporteur wil ik benadrukken dat dit vooral tussen de instellingen een belangrijke zaak
is en dat de concordantietabellen een belangrijk begin zijn. Ik hoop dat het tot het eind
goed gaat, zonder ruzie tussen de instellingen, en dat dit zo spoedig mogelijk ten uitvoer
wordt gelegd.
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Giommaria Uggias (ALDE). -    (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit is een
belangrijke maatregel voor de hele landbouw. De Raad, en dus de nationale regeringen,
moeten zich nu echter snel inspannen om ervoor te zorgen dat deze maatregel onmiddellijk,
nog vóór het einde van het seizoen, wordt toegepast, zodat er een eind kan worden gemaakt
aan dit probleem, dat niet alleen Zuid-Europa betreft, maar – en de stemming van vandaag
getuigt daarvan – het hele Europese grondgebied.

Bluetongue treft de schapen en runderen van onze bedrijven. Totale uitroeiing van deze
ziekte is dus een doelstelling van het gezondheidsbeleid waaraan de nationale regeringen
met deze maatregel in grote mate kunnen bijdragen door zich flexibel op te stellen. De
maatregel moet ook onmiddellijk worden uitgevoerd door omzetting van de richtlijn.

Ontwerpresolutie RC-B7-0236/2011 (Lering uit het kernongeval in Japan voor de
veiligheid van de kernenergie in Europa)

Ville Itälä (PPE).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, dit was een uitermate belangrijk onderwerp
van debat en het zou naar mijn mening belangrijk zijn geweest als het Parlement duidelijk
had gemaakt dat we zeer bezorgd zijn over wat er is gebeurd. We willen de burgers tonen
dat we er alles aan doen om de kerncentrales in Europa en de wereld zo veilig mogelijk te
maken. We willen echter ook aantonen dat we met kernenergie door kunnen gaan zodra
er meer zekerheid over bestaat. Het is jammer dat de meerderheid echter tegen stemde en
dat deze duidelijke boodschap vandaag dus niet is uitgezonden.

Bernd Lange (S&D). -    (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik ben enigszins teleurgesteld dat
het Parlement er vandaag niet in is geslaagd om hiervoor een meerderheid te vinden en
zodoende zinvolle lessen te leren uit de kernramp in Japan. Dit betekent mijns inziens
zonder enige twijfel dat het energiebeleid op Europees niveau anders gestalte moet worden
gegeven, weg van kernenergie, dat er met andere woorden een begin met geleidelijke
afschaffing wordt gemaakt. Ten tweede moet duidelijk zijn dat als wij stresstests uitvoeren,
elke kerncentrale die deze tests niet doorstaat uit het netwerk moet worden verwijderd.

Geen van beide voorstellen kon op een meerderheid rekenen. Om die reden kon ik de
resolutie niet steunen. Ik hoop dat wij erin slagen om de komende tijd een uniform
energiebeleid op te zetten, dat ons in de toekomst voorziet van veilige en verstandige
energie, hetgeen beweging in de richting van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
betekent.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Mevrouw de Voorzitter, beslist trekt niemand in twijfel
dat de ramp in Fukushima heeft aangetoond dat we strenger moeten zijn in de beoordeling
van het functioneren van bestaande kerncentrales en de bouw van nieuwe. We zullen ook
moeten zorgen voor een herziening en aanpassing van de wetgeving, evenals van de
parameters die worden gebruikt in de op Europese kerncentrales te verrichten stresstests
en die zijn gebaseerd op in heel de EU toegepaste, gemeenschappelijke criteria. Aangezien
het gaat om een wereldwijd en grensoverschrijdend probleem zou zelfs een intercontinentale
overeenkomst moeten worden gesloten door autoriteiten op wereldniveau.

We mogen echter niet hals over kop te werk gaan, om te voorkomen dat we het kind met
het badwater weggooien. We hebben het hier over het oplossen van zeer specialistische
problemen die niet gepolitiseerd moeten worden. Dagelijks zijn we getuige van vele
demagogische en professioneel ongegronde beweringen, zowel in de media als hier in het
Parlement.
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Aangezien de conclusies van het debat in het Europees Parlement deze tegenstrijdige
meningen geheel weerspiegelen heb ik me bij de eindstemming over het standpunt van
het Parlement onthouden van stemming.

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, ook ik kon niet vóór deze resolutie
stemmen, in ieder geval niet in de vorm waarin ze in stemming is gebracht.

In Europa vrezen de burgers terecht voor hun veiligheid. Dit moet voor ons nu een prioriteit
zijn. We hebben concrete maatregelen nodig om het gevoel van veiligheid onder de burgers
te vergroten.

Deze resolutie verdeelde de meningen in het hele Parlement. Het zou niet mogen gaan over
de vraag of we voor of tegen kernenergie zijn: we moeten voor heel Europa
minimumnormen met betrekking tot veiligheid eisen. De stresstests die de Commissie
voorstelt, zijn op zich niet genoeg om de burgers gerust te stellen. De Commissie moet
alternatieve energievormen voor de toekomst onderzoeken en tegelijkertijd rekening
houden met de verschillende energiebehoeften van de EU-lidstaten. Investeren in kernenergie
mag naar mijn mening niet betekenen dat er minder onderzoek of productontwikkeling
is op het gebied van hernieuwbare energiebronnen.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Mevrouw de Voorzitter, de ramp in Fukushima heeft
onder de burgers terecht angst veroorzaakt over het gebruik van kernenergie. Daarom is
het op zijn plaats serieus na te denken over de huidige situatie in de Europese Unie en
resolute stappen te nemen om de veiligheid te verhogen – waarmee ik het eens ben – en
om eveneens de transparantie in het gebruik van kerncentrales en de bescherming van de
volksgezondheid te verbeteren. Of we dat nu willen of niet, tegenwoordig is er met de beste
wil van de wereld geen goed functionerende en concurrerende energiemarkt denkbaar
zonder de bijdrage van kernenergie aan een evenwichtige energiemix.

De Europese Unie en de lidstaten hebben tot taak een energiebeleid te ontwikkelen dat de
soevereiniteit, politieke onafhankelijkheid en economische zekerheid van alle lidstaten
waarborgt. De instrumenten om dit doel te bereiken zijn behalve een passende energiemix
ook een adequaat niveau van de productiecapaciteit, een evenwicht tussen vraag en aanbod,
een vermindering van de energie-intensiteit van de economie, enzovoort.

Ik ben niet bang te benadrukken dat kernenergie een belangrijke bron is voor de
elektriciteitsproductie, omdat zij bijdraagt tot meer energiezekerheid, vooral in landen met
beperkte voorraden van vaste brandstoffen. In de eindstemming heb ik me echter van
stemming onthouden, omdat hierin ook een voorstel was opgenomen tot de instelling van
een moratorium op nieuwe kernreactoren. Daar ben ik het beslist niet mee eens.

Paul Murphy (GUE/NGL). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor het amendement
gestemd waarin werd aangedrongen op een kernenergievrije toekomst voor Europa. De
ramp in Fukushima maakt nog maar eens duidelijk welke enorme gevaren kernenergie
inhoudt voor de mensheid en het milieu. Omdat er kans is op een grote ramp en er geen
veilige manier is om gebruikte splijtstof op te bergen is kernenergie geen veilige manier
om energie op te wekken.

De ramp benadrukt ook dat de levensbelangrijke taak van opwekking en distributie van
energie niet mag worden toevertrouwd aan particuliere woekeraars. Uiteindelijk is het
kapitalistische winstbejag, zonder oog voor menselijk leven, veiligheid of het milieu,
verantwoordelijk voor deze crisis.
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Ik roep op tot nationalisering van de energiesector met democratische controle door de
werknemers en democratisch bestuur. Op basis daarvan zouden we een rationeel en
duurzaam plan voor opwekking, distributie en verbruik van energie kunnen ontwikkelen
en iedereen goedkope en veilige energie kunnen bieden, terwijl bovendien het milieu zou
worden beschermd. De kern van dat plan moet bestaan uit een langetermijnprogramma
voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen die geleidelijk olie, gas kool en
kerncentrales moeten vervangen.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, na de
ramp van Fukushima moeten we allemaal eens goed gaan nadenken. Weer is alle aandacht
gericht op kernenergie, en ik vind dat we vooral moeten denken aan de toekomst, aan de
toekomst van onze kinderen. We hebben inderdaad energie nodig, maar dan wel schone
en veilige energie. Veiligheid is prima, maar volstaat niet. Een moratorium is niet voldoende;
we moeten een stap verder gaan.

De ramp van Fukushima leert ons dat er geen kerncentrales met een nulrisico bestaan.
Vooral laat deze ons zien dat we snel uit de kernenergie moeten stappen en onze aandacht
moeten richten op hernieuwbare, alternatieve energiebronnen. Europa heeft een nieuw
energiebeleid nodig om de bouw van nieuwe kerncentrales een halt toe te roepen. Deze
kerncentrales kunnen namelijk vreselijke gevolgen hebben voor de veiligheid, het milieu,
het klimaat en de toekomstige generaties. Wij moeten gewoon een heel andere kant uitgaan
om een veilige toekomst te kunnen creëren op basis van energiebesparing en het gebruik
van hernieuwbare bronnen.

Filip Kaczmarek (PPE) -    (PL) Mevrouw de Voorzitter, ik heb vóór de resolutie gestemd
die ook bedoeld was om onze solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de natuurramp
en het kernongeval dat daarna plaatsvond en om onze dankbaarheid en respect te uiten
voor alle personen die hun leven op het spel zetten om een nog grotere ramp te voorkomen.
Ik kijk vol bewondering naar de solidariteit, de moed en het doorzettingsvermogen waarmee
de Japanse bevolking reageert op deze ramp.

Ik ben het eens met de conclusie dat de Europese Unie de nucleaire veiligheid holistisch
moet benaderen. We mogen de lidstaten echter niet dwingen af te zien van maatregelen
voor hun eigen energiezekerheid. Daarom is het goed dat we de onrealistische en gevaarlijke
bepalingen uit deze resolutie hebben verworpen.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Italiaanse
delegatie van Italia dei Valori (Italië van de Waarden) heeft tegen de resolutietekst over
kernenergie gestemd, omdat het niet duidelijk ‘nee’ zegt tegen kernenergie.

Helaas zijn alle amendementen verworpen die de tekst hadden kunnen verbeteren en het
mogelijk hadden gemaakt om te kiezen voor een kernenergievrij Europa, dat onmiddellijk
bevrijd wordt van de bestaande kerncentrales en geen kerncentrales in de toekomst toestaat.
Een Europa zonder kernenergie is de enige mogelijke weg als we onze kinderen en de
volgende generaties een toekomst willen bieden waarin rampen als die van Fukushima en
Chernobyl zich niet meer kunnen voordoen.

Deze lessen leren ons dat er geen theoretische veiligheid kan bestaan. Daarom moeten we
duidelijk ‘nee’ zeggen tegen de optie kernenergie en investeren in onderzoek en innovatie
met betrekking tot andere bronnen die echt groen, hernieuwbaar en schoon zijn.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik heb vóór de ontwerpresolutie gestemd
en betreur het ten zeerste dat het Parlement er vandaag niet in is geslaagd om een uniform
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standpunt in te nemen. Daarbij richt ik me voornamelijk tot de leden die wellicht meer
wilden. Het zou mijns inziens beter zijn geweest om voor het compromis te stemmen,
want ik weet dat er in de Europese Unie sterk uiteenlopende meningen zijn over het
kernenergievraagstuk.

Juist omdat milieueffecten en gevolgen van ongevallen geen nationale grenzen kennen,
was het mijns inziens belangrijk geweest om de minimumeisen op te nemen en te
aanvaarden. Ten eerste hebben wij een uniforme veiligheidsstandaard in de Europese Unie
nodig. Ten tweede moeten we voorzorgsmaatregelen treffen voor mogelijke ongevallen
of rampen; we hebben met andere woorden een Europees rampenherstelplan nodig. Ten
derde mogen wij onderzoek naar hernieuwbare energie maar ook naar kernfusie en naar
de oprichting van opslagmogelijkheden en het hergebruik van kernbrandstoffen niet langer
verwaarlozen.

Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ook ik ben teleurgesteld over
het feit dat dit Parlement er niet in is geslaagd een evenwichtige en redelijke boodschap
over te brengen. Het lijdt geen twijfel dat de schade aan de kerncentrale van Fukushima
een ramp is, maar het uiteindelijke dodental zal niet in de duizenden of honderden lopen,
misschien niet eens in de tientallen.

De ernstigste aardbeving ooit in dat gebied zal naar schatting 30 000 tot 40 000 slachtoffers
eisen, omdat wegen, bruggen, spoorwegen en gebouwen zijn verwoest. Moeten we dan
ook maar alle soortgelijke bouwwerken in de EU afbreken, voor de zekerheid? Dat is mijn
vraag.

De schuldige in Japan is niet de nucleaire technologie, maar de locatie. Een paniekreactie
in Europa is daarom niet alleen belachelijk, maar kan ook het milieu schade berokkenen
omdat er geen geloofwaardige koolstofarm alternatief is voor kernenergie en fossiele
brandstoffen zullen dan floreren. Willen we dat echt?

Hannu Takkula (ALDE).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, iedereen in Europa is bezorgd
over veiligheid en dat is belangrijk. We moeten systemen bouwen die veilig zijn.

Ik moet wel zeggen dat er na Fukushima sprake is van een zekere overreactie. Dat is
anderzijds ook heel logisch. Ik herinner me de tijd toen de Estonia zonk: sommigen waren
van mening dat alle schepen verboden moesten worden, omdat ze gevaarlijk zijn. Dergelijke
individuele gedachten kunnen natuurlijk ontstaan. Nu moeten we echter beseffen dat
slechts een van de 54 kerncentrales de test niet heeft doorstaan waaraan de tsunami en de
aardbeving ze heeft onderworpen.

Desondanks moeten we de zaken nu rustig bekijken en beseffen dat we niet moeten
generaliseren op basis van individuele gevallen. In feite sterven jaarlijks 300 000 Europeanen
ten gevolge van emissies van fossiele brandstoffen en daar moeten we eerst naar kijken.
Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat nucleaire technologie veilig is en ik weet dat
we in Europa ook in de toekomst veilige centrales moeten bouwen. Er is echter absoluut
geen reden voor een dergelijke misplaatste hysterie.

Gay Mitchell (PPE). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil graag zeggen dat ik me heb
onthouden van alle stemmingen hierover, niet omdat dit onderwerp me niet ter harte zou
gaan, want dat doet het beslist wel, maar omdat ik besefte dat het moet worden genuanceerd
en dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn.
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Ik woon in Ierland, ik vertegenwoordig Dublin, dat aan de oostkust van Ierland ligt. Langs
de westkust van Groot-Brittannië staan vijf actieve kerncentrales, en ik maak daar geen
bezwaar tegen. Ik denk echter wel dat het voor de nucleaire veiligheid en het belang van
goede burenrelaties een goed idee zou zijn om een soort van gezamenlijk Brits-Iers – en
met Iers bedoel ik Noord- en Zuid-Iers – veiligheidstoezicht uit te oefenen op het
functioneren van deze centrales, zodat we op de hoogte zijn van eventuele risico’s. Verder
zouden we in geval van een ongeval kunnen deelnemen aan mogelijke evacuaties die nodig
zouden kunnen zijn voor mensen in Wales of Engeland, zodat we onze rol als goede buur
kunnen spelen.

In de lidstaten moet er goede samenwerking tussen buurlanden zijn, als zich daar dergelijke
faciliteiten bevinden. Daarom wilde ik deze stemverklaring afleggen.

Ontwerpresolutie RC-B7-0249/2011 (Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen)

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, in Syrië, Bahrein en Jemen proberen
mensen op te komen voor menselijke waardigheid, transparantie, grondrechten en het
recht op democratie.

De Europese Unie heeft de wil en het vermogen getoond om de burgerbevolking van Libië
te beschermen en de democratische revolutie te steunen. We moeten een dubbele moraal
vermijden en aantonen dat we in het buitenlands beleid van de Europese Unie in
overeenstemming met onze waarden optreden.

De situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is een ware toetssteen voor de nieuwe
Europese Dienst voor extern optreden. Een goed functionerende en rechtvaardige
samenleving heeft een eerlijke dialoog en wisselwerking tussen het maatschappelijk
middenveld en de beleidsmakers nodig. Er moet naar de bevolking worden geluisterd en
daar willen we Syrië, Bahrein en Jemen aan herinneren. We wakkeren geen revolutie aan.

De tevredenheid, de veiligheid en het welzijn van de burgers zijn de prioriteiten van een
staat die rechtvaardigheid respecteert. Met deze resolutie tonen we aan dat de Europese
Unie in haar buitenlands beleid achter de waarden staat waarvoor ze was opgericht.

Paul Murphy (GUE/NGL). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb me onthouden van
stemming over de toestand in Syrië, Bahrein en Jemen. De revolutionaire bewegingen die
in Tunesië zijn begonnen hebben miljoenen mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
geïnspireerd en aangemoedigd om mee te doen aan volksopstanden tegen gewelddadige
regimes die deze landen tientallen jaren lang op dictatoriale wijze hebben bestuurd.

Deze opstanden laten eens te meer zien hoeveel macht de arbeidersklasse en de armen
kunnen hebben om in verzet te komen en hun onderdrukkers te verslaan. Ik hekel de
hypocrisie van de EU-leiders en andere Westerse landen die de gewelddadige onderdrukking
door deze autoritaire leiders vandaag veroordelen, maar hun regimes gisteren steunden
en in stand hielden.

Het is nu van cruciaal belang dat de massa zich over de etnische en religieuze grenzen heen
verenigd om de corrupte elite te verdrijven en echte democratische samenlevingen op te
bouwen waarin fatsoenlijk werk en onderwijs is en een eind wordt gemaakt aan armoede.
Om dit te bereiken moeten de arbeidersklasse en de armen de leiding nemen over de
economie en welvaart in de regio en deze aanwenden in het belang van de meerderheid.
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Adam Bielan (ECR). -    (PL) Mevrouw de Voorzitter, we zijn recentelijk getuige geweest
van massale demonstraties in landen als Syrië, Bahrein en Jemen. De demonstranten eisen
democratisering van het openbare leven, het aftreden van dictatoriale leiders en ook, met
name in Syrië, het opheffen van de noodtoestand. Helaas gebruiken de autoriteiten van
die landen buitensporig geweld tegen de demonstranten, waardoor er vele doden zijn te
betreuren. Hiervan gaat een dreiging uit voor de hele regio en dat is bijzonder verontrustend.
Het gebruik van geweld tegen de eigen burgers schendt alle mogelijke wetten. Met scherp
schieten is ontoelaatbaar en dient krachtig te worden veroordeeld. Uit naam van de
mensenrechten, het recht op vreedzaam protest en de vrijheid van meningsuiting doe ik
een beroep op de regeringen van die landen om een einde te maken aan de repressie. Ik
roep de Europese instellingen en de relevante internationale organisaties op om diplomatieke
middelen in te zetten ter bescherming van de demonstranten. Ik hoop dat wij door het
aannemen van deze resolutie ook een bijdrage kunnen leveren aan de verdediging van de
fundamentele mensenrechten.

Hannu Takkula (ALDE).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, de Europese Unie weet natuurlijk
dat ze in haar beleid haar eigen fundamentele waarden ten uitvoer moet leggen.
Mensenrechten nemen een centrale positie in: wij moeten deze naar het Midden-Oosten
exporteren. Daar is echt behoefte aan een concept en een begrip van wat mensenrechten
betekenen. Dat is niet gemakkelijk, omdat de cultuur van het Midden-Oosten op andere
waarden is gebaseerd. Wij in Europa zijn opgegroeid met joods-christelijke waarden, terwijl
hun waarden voortkomen uit islamitische ideeën. In deze twee regio’s worden mensen
verschillend behandeld en is het idee over de mens anders.

In elk geval is in Syrië sinds 1963 de noodtoestand van kracht, die de executie van mensen
zonder proces mogelijk maakt. De volksopstand toont aan dat wij in Europa onze ogen
moeten openen en moeten inzien dat het enige succesverhaal in het Midden-Oosten zijn
enige democratische staat is, namelijk Israël, waar mensenrechten, vrijheid van
meningsuiting en democratie bestaan.

We moeten nu meer van dit soort invloed uitoefenen in Syrië, Bahrein en Jemen, zodat
deze landen mensenrechten voor iedereen gaan accepteren, ook de rechten van vrouwen
en kinderen, en op die manier het democratische pad inslaan. Ik ben echter niet naïef en
weet dat het in de islamitische wereld moeilijk is deze waarden te bevorderen, maar als
Europeanen moeten we toch proberen ze te exporteren en promoten.

Ontwerpresolutie B7-0226/2011 (Voortgangsverslag 2010 over IJsland)

Paul Murphy (GUE/NGL). -    (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb mij onthouden van
stemming over het voortgangsverslag 2010 over IJsland. Als gevolg van de financiële en
economische crisis veranderde IJsland van het op vier na rijkste land ter wereld in een door
crisis geteisterd land. Het bankensysteem stortte in, veertig procent van de gezinnen kon
zijn rekeningen niet meer betalen en gepensioneerden raakten hun spaargeld kwijt.

Vorig jaar verwierp in een referendum 93 procent van de IJslandse bevolking het idee om
meer dan 3,5 miljard euro te betalen aan de regeringen van Groot-Brittannië en Nederland.
Ondanks enkele wijzigingen kregen ze op 9 april min of meer dezelfde deal voorgeschoteld.
Ze mogen niet worden geïntimideerd om deze overeenkomst te aanvaarden; de
overeenkomst moet worden verworpen. Het is niet de verantwoordelijkheid van de IJslandse
bevolking om op te draaien voor de crisis. Werknemers, gepensioneerden en armen hebben
deze crisis niet veroorzaakt en mogen hier niet voor opdraaien; niet in IJsland, niet in
Griekenland, niet in Portugal, niet in Spanje, niet in Ierland of ergens anders. Die
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internationale speculanten die enorm profiteren van de deregulering van de financiële
markten moeten betalen.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik ben altijd blij als nieuwe leden
toetreden tot de Europese Unie en daarom heb ik ook voor deze ontwerpresolutie gestemd.
Ik zou echter willen dat alle problemen duidelijk op tafel worden gelegd tijdens de
toetredingsonderhandelingen en van tevoren worden behandeld en opgelost. Problemen
die op grond van misplaatste vriendelijkheid niet worden opgelost, verdwijnen niet vanzelf.
Het is dikwijls een moeilijker en langgerekter proces om deze problemen later op te lossen
en dit leidt tot wederzijdse teleurstelling. Nogmaals, ik ben altijd blij als een nieuw lid
toetreedt tot de Europese Unie, maar elk lid heeft niet alleen rechten, maar ook plichten.

Ontwerpresolutie B7-0225/2011 (Voortgangsverslag 2010 over de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië)

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, mijn excuses voor het incident voor
de stemming. U had helemaal gelijk.

De Europese Unie heeft de Balkanlanden de kans geboden om toe te treden. Ik beschouw
dat als de enige garantie voor vrede in die regio, zoals ook Martti Ahtisaari voor mij heeft
gezegd.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar beveelt de Commissie aan om
toetredingsonderhandelingen met Macedonië te beginnen. De Europese Unie mag zich in
het toetredingsproces niet verschuilen achter de twist over de naam Macedonië. Er moet
natuurlijk wel worden voldaan aan de lidmaatschapscriteria en er moeten hervormingen
worden doorgevoerd.

Er is een geschil over de naam Macedonië, maar het is niet de eerste keer dat een nieuwe
lidstaat onopgeloste problemen met zich meebrengt. Wij moeten dus allemaal in de spiegel
kijken. Waarom zouden we Macedonië anders behandelen? De vooruitgang in Macedonië
hangt in eerste instantie van Macedonië zelf af, maar de Europese Unie mag niet de deur
sluiten om politieke redenen zoals het geschil over de naam van het land.

Martin Kastler (PPE). -    (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik heb eveneens vóór dit verslag
en vóór deze resolutie gestemd - vóór Macedonië. Er is echter één detail en dat detail moeten
we noemen als we echter eerlijk willen blijven. Wij kunnen volkeren en etnische groepen
in andere landen niet vertellen dat zij hun taal een andere naam moeten geven, omdat hun
naam andere landen niet aan staat. Dat is vastgelegd in het internationale recht en ook in
dit geval moet wij als Europeanen zorgen dat we eerlijk blijven hierover.

Ik was bovendien bijzonder geërgerd over het feit dat helaas een amendement is
aangenomen waar ik tegen had gestemd en waarin werd gesteld dat Macedonisch niet
Macedonisch mag worden genoemd. Macedonië is een land met grote vooruitzichten in
Europa, vooral ook omdat het grote economische vooruitzichten heeft op de Balkan, een
regio die echte problemen kent, economisch opbloeit en met geestdrift de onderhandelingen
voert, wat bijzonder positief is.

Gezien deze positieve houding wil ik mijn dank uitspreken aan alle collega's die voor deze
resolutie hebben gestemd, en aan al degenen die binnen de delegatie van het Europees
Parlement hebben samengewerkt met het parlement aldaar. Wij moeten deze vooruitzichten
duidelijk maken aan de mensen daar die bij Europa willen horen. Laat we daar samen aan
werken.
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Ontwerpresolutie RC-B7-0256/2011 (De situatie in Ivoorkust)

Adam Bielan (ECR). -    (PL) Mevrouw de Voorzitter, de meer dan vier maanden durende,
gewelddadige strijd om de macht tussen de vertrekkende en de nieuw gekozen president
van Ivoorkust is een ontkenning van alle beginselen voor het functioneren van de moderne
wereld. Enkele honderden mensen zijn gedood tijdens de bloedige gevechten. Meer dan
een miljoen inwoners van Ivoorkust hebben hun huis moeten verlaten en vele vluchtelingen
zoeken nog steeds naar onderdak in de buurlanden. We moeten er alles aan doen om de
schuldigen van de misdrijven ter verantwoording te roepen. Boven alles is het noodzakelijk
om op te helderen of er sprake is geweest van volkerenmoord en misdaden tegen de
menselijkheid. Het is verder van vitaal belang dat gestopt wordt met alle vormen van
geweld, zodat er orde en veiligheid is voor de burgers. De plaatselijke bevolking en de
buitenlandse waarnemers mogen niet langer worden geïntimideerd en de resultaten van
vrije verkiezingen moeten worden gerespecteerd. Alle acties van de gewezen president die
in tegenspraak zijn met de wil van de natie moeten we daarom aan de kaak stellen en de
bevoegde internationale organen moeten het onrechtmatig grijpen van de macht, het
aanzetten tot geweld en het schenden van de mensenrechten veroordelen.

Ontwerpresolutie B7-0198/2011 (Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
- de oostelijke dimensie)

Ville Itälä (PPE).   − (FI) Mevrouw de Voorzitter, ik heb vol overtuiging voor deze resolutie
gestemd. Ik vind het vooral zeer belangrijk dat we een duidelijk en krachtig standpunt
innemen ten aanzien van Wit-Rusland, dat een evidente schandvlek op de kaart van Europa
is. We moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Wit-Rusland de democratische
weg inslaat.

Met betrekking tot de stemming wil ik vooral wijzen op amendement 1 op paragraaf 10,
dat is ingediend door de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten
in het Europees Parlement. Daarin wordt gezegd dat de partnerlanden van de Europese
Unie op de lange termijn de mogelijkheid hebben om lid te worden van de Europese Unie.
Ik heb er tegen gestemd, omdat ik niet van mening ben dat we het een automatisme moeten
laten zijn of moeten flirten met het idee dat elk land lid kan worden als het maar een partner
is. We weten wat het publiek vindt van een te snelle uitbreiding en daarom moeten dergelijke
voorstellen niet worden aangenomen. Daarom heb ik hiertegen gestemd.

Adam Bielan (ECR). -    (PL) Mevrouw de Voorzitter, de oostelijke dimensie van het
Europees nabuurschapsbeleid is een strategisch element van de internationale betrekkingen
van de Europese Unie. Verdere uitbreiding zal in die richting plaatsvinden. Daarmee wordt
het noodzakelijk om de uitgaven te verhogen teneinde de democratische structuren van
die landen verder te ontwikkelen. De steun voor initiatieven als Bielsat en het intrekken
van de hulp aan de gecontroleerde staatsmedia zijn van niet te onderschatten betekenis
voor de onafhankelijkheid van de media in Wit-Rusland. Ik roep op tot actieve
ondersteuning van de lokale democratische autoriteiten door middel van
partnerschapsprogramma's. Associatieovereenkomsten blijven een belangrijk instrument
voor de stimulering van de hervormingen. Hoe meer financiële en technische bijstand zij
leveren, hoe meer vruchten zij afwerpen. Ook vereist de verbreding van de intellectuele
basis door middel van studiebeursregelingen een grotere inzet van middelen. Daarom dring
ik aan op meer middelen voor de bevordering van de mensenrechten en de ontwikkeling
van het maatschappelijk middenveld. Een sterkere economische integratie beïnvloedt
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sociale en politieke veranderingen, en is daarmee een cruciale investering in de toekomst.
Daarom steun ik de resolutie.

Ontwerpresolutie B7-0199/2011 (Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
- de zuidelijke dimensie)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, 21
verwijzingen naar documenten, 21 toelichtingen en 63 paragrafen: ziehier in totaal 105
punten waarmee de verzoeken van het Parlement in de ontwerpresolutie worden
samengevat. Dat lijkt me te veel van het goede en zal niet effectief kunnen zijn. Wat dit
vraagstuk betreft is er echter geen voorstel gedaan voor de manier waarop de ontwikkeling
van de internationale handel kan bijdragen aan de stabiliteit, en daarmee aan de rust en de
vrede in de gebieden ten zuiden van de Middellandse Zee.

Internationale handel is inmiddels een soort nieuw buitenlands beleid geworden en kan
bijdragen aan de totstandbrenging van betere levensomstandigheden in de regio. De
Europese Unie mag niets achterwege laten dat de ontwikkeling van gezonde
handelsbetrekkingen kan bevorderen en moet de productie binnen de verschillende sectoren
stimuleren. Iedere vooruitgang op dit gebied draagt bij aan de bevordering van democratie
en mensenrechten, de bescherming van de waardigheid van vrouwen, de versterking van
veiligheid, stabiliteit en welvaart, de eerlijke verdeling van inkomen en rijkdom, en kan de
tragedie afwenden van de duizenden mensen die vluchten voor hongersnood en zonder
enige echte hoop emigreren.

Schriftelijke stemverklaringen

Verslag: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik ben vóór dit verslag tot wijziging van
Richtlijn 2000/75/EG. Zowel de Raad als het Parlement stemmen in met een wijziging van
de rechtsgrondslag, die nodig was omdat het voorstel van de Commissie al was ingediend
voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Naar mijn mening zijn de
amendementen gerechtvaardigd omdat de ziekte zich verspreidt en omdat wetenschappers
een vaccin hebben ontwikkeld dat niet de risico’s met zich meebrengt waar we bij het vorige
vaccin wel mee te maken hadden.

Mara Bizzotto (EFD),    schriftelijk. – (IT) Ik heb vóór het verslag van de heer Wojciechowski
gestemd waarmee aan de hand van een aantal interessante amendementen op de tekst van
de Commissie wordt getracht een achterhaalde wetgeving die niet langer aansluit op de
behoeften, bij te werken en flexibeler te maken. Hierdoor kunnen lidstaten efficiënter
gebruik maken van de vaccinatie tegen bluetongue, waardoor het aantal gevallen van deze
ziekte binnen de landbouwsector kan worden teruggedrongen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik ben verheugd over de
amendementen die in deze richtlijn zijn opgenomen en die de voorschriften met betrekking
tot vaccinatie versoepelen. Dankzij de nieuwe technologie zijn er nu ́ geïnactiveerde vaccins´
tegen bluetongue beschikbaar die geen risico’s met zich meebrengen voor niet-gevaccineerde
dieren. Het wordt nu algemeen aanvaard dat vaccinatie met geïnactiveerde vaccins het
instrument bij uitstek is voor de bestrijding van bluetongue en de preventie van klinische
ziekten in de EU. Het wijdverbreide gebruik van deze vaccins tijdens de vaccinatiecampagne
in 2008 en 2009 heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gezondheidssituatie.
Ik wil er dan ook voor pleiten de in de huidige Richtlijn 2000/75/EG vastgestelde
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voorschriften inzake vaccinatie te wijzigen, om rekening te kunnen houden met de recente
technologische ontwikkelingen op het gebied van de vaccinproductie, om te zorgen voor
een betere bestrijding van het bluetonguevirus en om de last te verminderen die door die
ziekte voor de landbouwsector wordt veroorzaakt.

Diane Dodds (NI),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd. Ik geloof in het
beginsel dat de bevoegde autoriteit, namelijk de lidstaat, in staat moet worden gesteld om
te vaccineren tegen bluetongue. Ik ben echter tegen het beginsel dat de wetgeving
concordantietabellen moet bevatten over de omzetting in nationale wetgeving.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) In het verleden werden dieren tegen bluetongue
gevaccineerd met ´levende verzwakte vaccins´ waardoor vaccinatie aan een hele reeks
beperkingen werd onderworpen om te voorkomen dat het virus zich naar ongevaccineerde
dieren uitbreidde. Dankzij wetenschappelijke vooruitgang konden echter nieuwe,
geïnactiveerde vaccins worden ontwikkeld. In tegenstelling tot ́ levende verzwakte vaccins´
kunnen deze vaccins veilig en zonder enige beperking worden gebruikt, aangezien er geen
risico bestaat op ongewenste circulatie van een actief virus. Gezien de ernstige gevolgen
van bluetongue voor de veeteelt moeten alle maatregelen die vaccinatie makkelijker en
doeltreffender maken met beide handen worden aangegrepen, om boeren te beschermen
tegen het verlies van hun dieren en om uiteindelijk de voedselveiligheid te waarborgen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Bluetongue is een ziekte die vooral
herkauwers als schapen, geiten en runderen treft en die epidemische vormen kan aannemen
als de milieu- en klimatologische omstandigheden gunstig zijn, met name in de late zomer
en vroege herfst. Hoewel er geen melding is gemaakt van besmetting van mensen, is het
van groot belang dat deze ziekte wordt onderkend en dat er maatregelen worden genomen
om deze ziekte uit te roeien. In de EU werd de eerste melding van de ziekte gedaan in het
zuiden, waarna ook het midden en noorden van Europa met de ziekte te maken kregen.
Er werden verschillende vaccinatiecampagnes op touw gezet, die mede door de EU werden
gefinancierd. Toch leidde het gebruik van bepaalde vaccins niet tot de uitroeiing van de
ziekte, maar kon de ziekte juist door die vaccins blijven circuleren. Daarom is er nu een
type vaccin ontwikkeld dat de bestrijding en preventie van deze ziekte in de EU zekerstelt.
De huidige regelgeving beperkte echter het gebruik ervan, en daarom is een wijziging van
de huidige richtlijn op zijn plaats. Aangezien dit voorstel tot wijziging van Richtlijn
2000/75/EG van het Parlement en de Raad in overeenstemming is met de
diergezondheidsstrategie (2007-2013) en gericht is op een flexibelere benadering van het
vaccinatiesysteem, en aldus bijdraagt aan een verbeterde bestrijding van ernstige dierziekten,
heb ik vóór dit voorstel gestemd.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Dit verslag heeft tot doel Richtlijn
2000/75/EG te actualiseren. In deze richtlijn staat een aantal bepalingen met betrekking
tot maatregelen om bluetongue te bestrijden en uit te roeien. De afgelopen jaren is er
vooruitgang geboekt op het gebied van de vaccinatie van dieren. De risico’s van de
zogenoemde ´levende verzwakte vaccins´ vormen niet langer een bedreiging, omdat er nu
nieuwe, geïnactiveerde vaccins beschikbaar zijn. Bij deze geïnactiveerde vaccins bestaat,
anders dan bij ´levende verzwakte vaccins´ geen risico op ongewenste circulatie van het
vaccinvirus en dit vaccin kan dan ook veilig worden gebruikt buiten gebieden die aan
beperkingen zijn onderworpen, aldus het verslag.

Wij zijn van mening dat meer flexibiliteit bij de vaccinatie tegen bluetongue, met
inachtneming van de technologische ontwikkelingen in de vaccinproductie, kunnen
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bijdragen aan een betere bestrijding van de ziekte en een vermindering van de door deze
ziekte voor de landbouwsector veroorzaakte last. Wij zijn ook van mening dat de
amendementen op deze richtlijn zo snel mogelijk ten uitvoer moeten worden gelegd, zodat
de landbouwsector er optimaal van kan profiteren.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór dit verslag gestemd, daar bluetongue
een ziekte is die herkauwers treft (zoals rundvee, schapen en geiten). Sinds het begin van
de jaren 2000 traden in veel lidstaten, ook in Midden- en Noord-Europa, verscheidene
epidemische golven van de ziekte die aanzienlijke verliezen veroorzaakten in termen van
ziektegevallen, sterftegevallen en ontwrichting van het handelsverkeer in levende dieren.
Tot nu toe werden bepalingen inzake de beheersing en uitroeiing van bluetongue opgesteld
voor het gebruik van zogeheten ´levende verzwakte vaccins´, die de enige beschikbare
vaccins waren. Deze vaccins kunnen leiden tot het ongewenst circuleren van het vaccinvirus
in niet-gevaccineerde dieren. De afgelopen jaren zijn er echter nieuwe geïnactiveerde vaccins
beschikbaar gekomen. In tegenstelling tot de ´levende verzwakte vaccins´ brengen deze
geïnactiveerde vaccins niet het gevaar van ongewenste circulatie van het virusvaccin met
zich mee en zouden zij derhalve succesvol kunnen worden gebruikt buiten de gebieden
waar beperkingen met betrekking tot de verplaatsing van dieren van kracht zijn. Met dit
voorstel worden enkele beperkingen die in het licht van de recente ontwikkelingen op het
gebied van vaccinproductie overbodig zijn geworden, verzacht. De nieuwe voorschriften
helpen de lidstaten efficiënter gebruik te maken van vaccinatie om bluetongue onder
controle te brengen en de lasten voor de agrarische sector als gevolg van deze ziekte te
beperken.

Jarosław Kalinowski (PPE),    schriftelijk. – (PL) Dankzij de technologische ontwikkeling
zijn er inmiddels nieuwe vaccins tegen bluetongue op de markt verschenen die ten tijde
van het opstellen van de richtlijn van de Commissie nog niet beschikbaar waren. Ik deel
daarom het standpunt van de rapporteur dat actualisering van de voorschriften noodzakelijk
is, zodat veehouders makkelijker gezonde dieren kunnen produceren. Flexibilisering en
versoepeling van de voorschriften maken de veehouderij effectiever en zorgen voor een
betere bescherming van de dieren tegen ongewenste en gevaarlijke ziekten. Ik sta ook
volledig achter dit initiatief vanwege zijn karakter. Om de werking van het rechtstelsel te
verbeteren, moeten we het zoveel mogelijk vereenvoudigen en flexibeler maken. Het
bovengenoemde verslag draagt hieraan bij.

Elisabeth Köstinger (PPE),    schriftelijk. − (DE) Bleutongue is een verschrikkelijke dierziekte
die herkauwers treft en grote schade in de gehele veesector aanricht. De economische
schade en de verliezen als gevolg van het stilvallen van de handel hebben de landbouwsector
hard getroffen. Ook in Oostenrijk, waar de rundveehouderij een lange traditie kent, worden
vele landbouwbedrijven in hun bestaan bedreigd. Het is nu belangrijk om ondersteunende
maatregelen te treffen en de oude verordening te herzien alvorens de volgende epidemie
de kop opsteekt. De vaccinatievoorschriften moeten aan de technologische ontwikkelingen
worden aangepast om bleutongue op efficiëntere wijze te bestrijden en de lasten voor de
boeren te verminderen. Ik juich het vlugge optreden op EU-niveau toe en pleit voor een
snelle tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn. Als vertegenwoordiger van de agrarische
gemeenschap weet ik hoe belangrijk het is om in jaarcycli te denken. Door snel besluiten
te nemen kunnen wij al in de herfst over een regeling beschikken die bruikbaar en uniform
is maar bovenal het belang van de lidstaten en met name de veehouders dient.

Giovanni La Via (PPE),    schriftelijk. – (IT) Bluetongue is een ziekte die herkauwers treft.
Sinds het begin van de jaren 2000 zijn daardoor aanzienlijke verliezen veroorzaakt onder

07-04-2011Handelingen van het Europees ParlementNL56



de door de ziekte getroffen dieren. Europa kwam in actie met Richtlijn 2000/75/EG van
de Raad. Daarmee werd het probleem aangepakt aan de hand van voorschriften voor het
gebruik van ‘verzwakte vaccins’ waarmee de gevolgen van het verschijnsel effectief moesten
worden bestreden. De vaccins die tot dusver werden gebruikt – en dat waren de vaccins
waarop de genoemde richtlijn van toepassing was – brachten echter het risico met zich
mee dat het virus zich verspreidde onder niet-gevaccineerde dieren, en daarom werd
vaccinatie alleen toegestaan in speciaal aangewezen zones. In tegenstelling tot de vaccins
die op de markt waren toen Richtlijn 2000/75/EG werd ingevoerd, brengen de inmiddels
beschikbaar gekomen, nieuwe ‘geïnactiveerde vaccins’ niet dit gevaar met zich mee. Ik heb
vóór dit verslag gestemd, omdat de lidstaten aan de hand van de nieuwe bepalingen het
verschijnsel kunnen beheersen, zodat de negatieve gevolgen van deze ziekte voor een groot
aantal Europese veehouders kunnen worden teruggedrongen. Ik hoop dat dit ertoe zal
bijdragen dat deze spoedmaatregelen binnen de gestelde termijnen kunnen worden
aangenomen en reeds in de komende maanden kunnen worden toegepast.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór deze resolutie gestemd. Ik steun de
inhoud van het voorstel van de Commissie. Het zou een versoepeling betekenen van
sommige beperkingen, die gezien de recente ontwikkelingen in de productie van vaccins,
overbodig zijn geworden. De nieuwe regels zouden lidstaten helpen om op doeltreffender
wijze gebruik te maken van vaccinatie om bluetongue te bedwingen en de last op de
landbouwsector als gevolg van deze aandoening te verminderen.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) Voor de vaccinatie tegen bluetongue werden altijd
levende verzwakte vaccins gebruikt, waardoor er een reeks beperkingen met betrekking
tot de vaccinatie nodig was om verspreiding van het virus naar niet-gevaccineerde dieren
te voorkomen. Recente technologische vooruitgang heeft echter geleid tot de ontwikkeling
van nieuwe vaccins zonder levend virus. Deze nieuwe vaccins kunnen veiliger en zonder
beperkingen worden gebruik, aangezien er niet langer een risico bestaat op circulatie van
een actief virus. Gezien de ernstige gevolgen van bluetongue voor veeteeltbedrijven moeten
alle maatregelen die goede praktijken op het gebied van vaccinatie bevorderen, worden
goedgekeurd, om boeren te beschermen tegen het verlies van hun dieren, een schadepost
die voor deze bedrijven vaak de nekslag betekent.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Dierziekten kunnen boeren nog altijd in hun
bestaan bedreigen. Een van deze ziekten is bleutongue, waarvan we sinds 2000 herhaaldelijk
epidemieën in Noord-Europa hebben meegemaakt en die bijzonder ernstige schade kan
aanrichten. Met name rundvee en schapen worden getroffen door deze ziekte, die door
een virus wordt veroorzaakt dat door knutten, een muggensoort, wordt overgedragen.
Deze ziekte is eveneens bij geiten vastgesteld, maar het verloop van de ziekte is bij deze
dieren echter aanmerkelijk milder dan bij rundvee en schapen. De mogelijkheid om te
vaccineren is in 2000 voor het eerst toegestaan, maar daar waren wel strenge regels aan
verbonden, aangezien niet-gevaccineerde dieren ook door het vaccin besmet konden raken
met het virus.

Nu is er echter een nieuwe vaccinatiemethode waarbij dit gevaar niet aanwezig is, zodat
vaccinatie daardoor in een flexibelere vorm kan plaatsvinden. Ik heb vóór het verslag
gestemd, aangezien het mijns inziens goed en juist is om onze veestapel te beschermen
tegen ziekten. De flexibiliteit waarop is aangedrongen, zal de boeren de mogelijkheid bieden
om hun dieren te beschermen.
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Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) Sinds een aantal jaren doen zich regelmatig
voorvallen voor die verband houden met bluetongue, met name in Noord-Europa. Dit is
een dierziekte die bij herkauwers als rundvee, schapen of geiten voorkomt. De gevolgen
waren desastreus, zowel voor de veestapels als voor de boeren. Ik heb vóór dit verslag
gestemd, omdat erin wordt gepleit voor de invoering van een nieuw vaccin, dat in
tegenstelling tot zijn voorganger niet het risico met zich meebrengt dat gezonde dieren
besmet raken als gevolg van vaccinatie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het voorstel van de Commissie wat
vaccinatie tegen bluetongue betreft, dat met dit verslag is verbeterd, heeft tot doel de
voorschriften voor vaccinatie tegen bluetongue te versoepelen, in het bijzonder door het
gebruik van geïnactiveerde vaccins toe te staan buiten de gebieden die zijn onderworpen
aan beperkingen op de verplaatsing van dieren. De nieuwe voorschriften zullen de lidstaten
helpen het gebruik van vaccins ter bestrijding van bluetongue doeltreffender te maken en
de last die door deze ziekte voor de landbouwsector wordt veroorzaakt, te verminderen.
Sinds 2004 zijn er met de maatregelen inzake mobiliteit en verhandelbaarheid inderdaad
een hoop beperkingen aan de getroffen producten opgelegd, waardoor de normale
handelskanalen binnen het aan beperkingen onderworpen gebied werden gehinderd en
de kosten voor producenten opliepen. Om deze reden heb ik vóór het verslag over vaccinatie
tegen bluetongue gestemd.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór gestemd. Bluetongue
is een aandoening die herkauwers treft, zoals rundvee, schapen en geiten. Sinds het begin
van de jaren 2000 traden er in veel lidstaten, waaronder in Midden- en Noord-Europa,
verscheidene epidemische golven van de ziekte op die aanzienlijke verliezen veroorzaakten
in termen van ziektegevallen, sterftegevallen en ontwrichting van het handelsverkeer in
levende dieren. Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 bevat specifieke
bepalingen voor de bestrijding en uitroeiing van bluetongue, waaronder regels voor
vaccinatie. Deze regels waren ontwikkeld voor het gebruik van ‘levende verzwakte vaccins’,
de enige beschikbare vaccins op het moment dat de Richtlijn tien jaar geleden werd
aangenomen. Het gebruik van die vaccins kan leiden tot een ongewenste lokale circulatie
van het vaccinvirus bij niet-gevaccineerde dieren. Daarom staat Richtlijn 2000/75/EG
vaccinatie alleen toe in speciaal aangewezen gebieden waar het virus is opgetreden en waar
beperkingen op de verplaatsing van dieren gelden. De afgelopen jaren zijn echter
geïnactiveerde vaccins beschikbaar gekomen. In tegenstelling tot de ‘levende verzwakte
vaccins’ is er bij deze geïnactiveerde vaccins geen risico van ongewenste lokale circulatie
van het vaccinvirus en daarom kunnen deze ook succesvol worden gebruikt buiten gebieden
waarvoor beperkingen op de verplaatsing van dieren gelden.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Om bluetongue effectiever te kunnen bestrijden
en de lasten voor de agrarische sector te beperken moeten de huidige voorschriften voor
vaccinatie worden bijgewerkt. Het verslag waar we vandaag over stemmen streeft ernaar
de huidige voorschriften flexibeler te maken aangezien er momenteel geïnactiveerde vaccins
beschikbaar zijn gekomen. Deze kunnen succesvol worden gebruikt buiten de gebieden
waar beperkingen met betrekking tot de verplaatsing van dieren van kracht zijn. Het voorstel
is in lijn met de EU-diergezondheidsstrategie (2007-2013) “Voorkomen is beter dan
genezen”, die zowel voorziet in een flexibelere aanpak van vaccinatie als een verbetering
van de huidige maatregelen voor de strijd tegen de voornaamste ziektes bij dieren.

Brian Simpson (S&D),    schriftelijk. – (EN) De leden van de Labour Party in het Europees
Parlement (EPLP) staan vierkant achter het verslag. Dit heeft als doel Richtlijn 2000/75/EG
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te wijzigen om het gebruik van geïnactiveerde vaccins tegen bluetongue buiten gebieden
waarvoor beperkingen op de verplaatsing van dieren gelden, toe te staan. De nieuwe wet
maakt voor het eerst melding van het gebruik van een nieuw vaccin tegen bluetongue en
profiteert zo van de wetenschappelijke ontwikkelingen die zich sinds de inwerkingtreding
van de vorige regels hebben voorgedaan. Het nieuwe vaccin zal een ‘geïnactiveerde’ injectie
zijn en zal de vrees van boeren voor de traditionele ‘levende’ vaccins verminderen. De EPLP
is verheugd over het feit dat de EU deze nieuwe wet heeft voorgesteld. De boeren in het
Verenigd Koninkrijk zijn hier werkelijk bij gebaat. De wet stelt boeren gerust die bezorgd
zijn over de dodelijke ziekte en de bestaande vaccinatie nu het seizoen van bluetongue
nadert met het warme weer. Boeren zullen nu de beschikking hebben over een nieuw en
veiliger vaccin en meer controle hebben over hun eigen vaccinatieprogramma’s. Tot nu
toe was het zo dat boeren hun recht op het vaccineren van hun eigen dieren verloren als
het Verenigd Koninkrijk volledig vrij van bluetongue werd verklaard. Onder de nieuwe
wetgeving kunnen boeren voor hun eigen gemoedsrust blijven vaccineren en tegelijkertijd
zal de export gemakkelijker verlopen.

Catherine Stihler (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd. Het zal
bijdragen aan de bestrijding van bluetongue in de EU.

Derek Vaughan (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb gestemd vóór de wijzing van de regels
wat vaccinatie tegen het bluetonguevirus betreft. Daarmee moet het gebruik van
doeltreffendere vaccins mogelijk worden en de bureaucratie voor de boeren moeten worden
verminderd. De nieuwe wet zal echte voordelen opleveren voor de boeren in Europa en
vooral in Wales. Het Verenigd Koninkrijk zal vrij van bluetongue worden verklaard, maar
boeren zullen nog steeds hun dieren tegen deze dodelijke ziekte mogen vaccineren. Dat
de boeren meer bevoegdheden krijgen om hun eigen beslissingen over vaccinaties te nemen
is een welkome stimulans voor de landbouwsector in Wales en zal ervoor zorgen dat vee
kan worden uitgevoerd zonder de huidige beperkingen.

Ontwerpresolutie RC-B7-0236/2011 (Lering uit het kernongeval in Japan voor de
veiligheid van de kernenergie in Europa)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik ben vóór deze resolutie omdat het
belangrijkste doel ervan is burgers het hoogste veiligheidsniveau te garanderen na rampen
zoals de ramp die zich kortgeleden in Japan heeft voorgedaan. De technische aspecten van
het veilig opslaan van energie moeten zeer zorgvuldig worden bekeken, want een situatie
zoals we die nu zien kan, naast de materiële impact, nog veel ernstiger gevolgen hebben
op het gebied van volksgezondheid en milieu.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftelijk. − (LT) Ik heb tegen deze resolutie over de
lessen van het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa
gestemd. Ik heb tegen de hele resolutie gestemd omdat tijdens de stemming over paragraaf
5 van de resolutie de meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het
tweede deel ervan waarin verzocht wordt een moratorium in te stellen op de ontwikkeling
van kernenergie en de bouw van nieuwe kerncentrales in de Europese Unie.

Hoewel mijn fractie – de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) – tegen
heeft gestemd, werd deze bepaling aangenomen. Doordat we de stemming over deze uiterst
belangrijke kwestie verloren hebben, kon ik niet vóór de hele resolutie stemmen. Ik heb
daarom tegen gestemd, want anders had ik tegen de energiestrategie van mijn eigen land,
Litouwen,gestemd dat energieonafhankelijkheid als voornaamste doel heeft. Litouwen
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bereidt zich al enkele jaren voor op de bouw van een nieuwe kerncentrale, en al enkele
jaren worden daarvoor voorbereidende werkzaamheden verricht.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftelijk. – (IT) De kernramp in Fukushima heeft een reeks
gevolgen gehad voor het Europese politieke leven. De eerste les die de EU heeft geleerd uit
de ramp in Japan was dat zij snel in actie moest komen om de veiligheidscontroles in
kerncentrales door middel van stresstests te verscherpen. Elke kerncentrale, zowel binnen
als buiten Europa, is een potentieel vernietigingswapen. Ik denk dat niemand van ons de
ramp van Chernobyl op 26 april 1986 nogmaals wil meemaken.

De tweede les is dat wetenschap en technologie weliswaar enorme vooruitgang kunnen
boeken op alle gebieden, maar dat altijd rekening moet worden gehouden met een grote
beperking, namelijk de natuur en haar onvoorspelbaarheid. Juist omdat er gebeurtenissen
zijn die niet door de mens beheerst kunnen worden, moeten we onze energiebronnen
diversifiëren en daarbij ook gebruik maken van de ons ter beschikking staande hernieuwbare
energiebronnen.

Als kernenergie echter gekozen wordt als energiebron moeten de mensen eerst geïnformeerd
worden over de kosten, de voordelen en de gevolgen van een dergelijke keuze. Het is
belangrijk om te onthouden dat deze technologische keuze gelegitimeerd moet worden
door de volkswil en dat de mening van de mensen moet worden gehoord en gerespecteerd.

Pino Arlacchi (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tegen dit verslag gestemd vanwege de
verschillende gebreken ervan, te beginnen met de benadering van de nucleaire kwestie. Na
de ramp in Japan is het niet meer mogelijk om de kwestie van kernenergie alleen met oog
op de veiligheid te behandelen. De titel van het verslag is ‘Lering uit het kernongeval in
Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa’, maar er is geen specifieke les geleerd,
behalve dat wordt bevestigd dat het praktisch onmogelijk is om zowel de risico’s als de
gevolgen van een ernstig nucleair ongeval te beheersen. Een resolutie over dit onderwerp
kan niet gefocust zijn op de kwestie van nucleaire veiligheid zonder de belangrijkste
nucleaire voorzorgsmaatregel te behandelen, namelijk de exitstrategie voor kernenergie
zelf.

Sophie Auconie (PPE),    schriftelijk. – (FR) Wij moeten reageren op het kernongeluk in
Japan, maar dat wil niet zeggen dat we overhaaste conclusies moeten trekken. We moeten
ons rustig en onbevooroordeeld beraden over de toestand van de kernenergie in Europa
en over de middelen om maximale veiligheid te waarborgen. Ik steun in dat opzicht de in
de gezamenlijke resolutie opgenomen wens om de Europese centrales te onderwerpen aan
uitgebreide stresstests. Wat betreft de meer algemene kwestie van de energiebronnen in
Europa, herinner ik er aan dat wij daarin de doelstelling moeten betrekken om de
CO2-uitstoot tot 2020 met 20 procent te verminderen, evenals met de bescherming van
de energieonafhankelijkheid van de EU.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd, hoewel
niet alle amendementen van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en
Democraten werden aangenomen. De resolutietekst bevat erg belangrijke bepalingen
inzake de geplande kerncentrales in Kaliningrad en Wit-Rusland. In de resolutie wordt
opgemerkt dat voornoemde bouwwerken in de regio aanleiding zijn tot ernstige
bezorgdheid omtrent nucleaire veiligheidsnormen en de naleving van de desbetreffende
verplichtingen overeenkomstig internationale verdragen. Deze problematiek is niet alleen
van belang voor Litouwen, dat onmiddellijk aan Wit-Rusland en Kaliningrad grenst, maar
eveneens voor Europa in ruimere zin. Het document bevat ook belangrijke voorstellen om
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de strengste eisen aan nucleaire veiligheid te waarborgen en stresstests uit te voeren in de
al in de EU bestaande kerncentrales om de werkelijke veiligheidstoestand van deze centrales
te kunnen beoordelen.

Ivo Belet (PPE),    schriftelijk. − De EU-reactie op de ramp in Japan is de juiste: we hebben
snel gereageerd zonder te panikeren. We hebben meteen de weg vrijgemaakt voor een
grondige doorlichting onder Europees toezicht. Het is cruciaal dat 1. de stresstests gebeuren
door onafhankelijke experts, en dat 2. de resultaten van die tests naadloos worden
geïmplementeerd. Dat wil zeggen dat nucleaire installaties die niet aan de normen
beantwoorden, die onder de lat doorgaan, worden stilgelegd. Uiteraard moeten de centrales
elders in Europa, buiten de EU, aan dezelfde onafhankelijke tests worden onderworpen,
onder het toezicht van de Internationale Organisatie voor atoomenergie. Staten die niet
hieraan willen meedoen, verklaren zichzelf internationaal tot paria, ook op het vlak van
de internationale handel. Kernenergie is en blijft een overgangstechnologie, waar we helaas
nog tientallen jaren aan vasthangen. We zullen zelfs nieuwe investeringen moeten doen
om in onze energiebehoeften te voldoen en tegelijk onze klimaatambities hard te maken.
Gedurende die tijd moeten we er alles aan doen om het risico op ongelukken te herleiden
tot een niveau dat grenst aan nihil.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftelijk. – (FR) De kernenergielobby wacht nog mooie
tijden! We hoeven niet op de context van deze resolutie terug te komen, want die was
zonneklaar. Toch heeft het Europees Parlement geen standpunt over kernenergie. Dat is
heel jammer. Er lagen verschillende, duidelijk afgebakende kwesties op tafel: een moratorium
op de bouw van nieuwe kerncentrales, de uitvoering van onafhankelijke stresstests, de
ontwikkeling van duurzame vormen van energie en de inspanningen op het belangrijke
terrein van energie-efficiëntie. Maar de aanvankelijke goede voornemens om een
gezamenlijke resolutie op te stellen vielen al snel in duigen. Aangezien elke fractie een
standpunt vóór of tegen innam, werd het uiteindelijk onmogelijk om vóór dit ontwerp te
stemmen dat van elke politieke boodschap ontdaan is. Laten we wel wezen: ik had heel
wat meer van het Europees Parlement verwacht! De kernenergielobby wacht duidelijk nog
mooie tijden. Tegelijkertijd hebben vele leden van het Europees Parlement de mening en
het gevoel van de burgers over deze kwestie nog niet begrepen.

Jan Březina (PPE),    schriftelijk. – (CS) Tot mijn spijt moet ik constateren dat het Europees
Parlement (EP) de compromistekst van de resolutie over de veiligheid van kernenergie in
Europa, volgend op de kernramp in Japan, vandaag heeft verworpen. Ik vind het schandalig
dat het EP niet in staat is om zijn standpunt omtrent kernenergie aan het publiek over te
brengen. Door dit gebrek aan eenheid kan het EP in de komende onderhandelingen tussen
Europese instanties over de vorm van de stresstests van kerncentrales wel eens een
ondergeschikte rol spelen. De groenen en de socialisten konden het klaarblijkelijk niet
verkroppen dat hun voorstellen om het gebruik van kernenergie af te schaffen of om
kerncentrales te sluiten, die voor 1980 zijn gebouwd, het niet hebben gehaald.

Françoise Castex (S&D),    schriftelijk. − (FR) Ik heb tegen deze gezamenlijke
ontwerpresolutie gestemd. De compromisresolutie was een mooi uitgangspunt en ik heb
de amendementen gesteund die vóór een goed geplande en voorbereide geleidelijke
afschaffing van kernenergie waren, rekening houdend met de strijd tegen de opwarming
van de aarde. Ik heb ook vóór de amendementen gestemd waarin wordt gevraagd om te
investeren in onderzoek en innovatie, om energiebesparingen te bevorderen en duurzame
vormen van energie op grote schaal uit te breiden. Maar door de – incoherente – uitkomst
van de stemmingen, kon ik niet anders dan tegen de geamendeerde resolutie stemmen.
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Het is nu van het grootste belang om over al deze kwesties een diepgaand debat te voeren
en een energietransitie te bewerkstelligen in een geest van solidariteit waarbij rekening
wordt gehouden met de situatie in alle lidstaten.

Nessa Childers (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik ben teleurgesteld over de stemming over
deze resolutie. We debatteren over de lering die wij in Europa uit de crisis in Japan kunnen
trekken voor de nucleaire veiligheid in Europa. Ik ben er echter heilig van overtuigd dat
een veilige kerncentrale niet bestaat en dat de stresstests die dit jaar zullen plaatsvinden
ons afleiden van waar het werkelijk om gaat: de overgang naar een Europa dat zijn energie
haalt uit hernieuwbare energiebronnen. Volgens de meest recente studies is het duidelijk
dat het technisch mogelijk is om in 2050 95 procent van onze energievoorziening uit
hernieuwbare energiebronnen zoals wind, getijden, golven, zon en biomassa te halen. Met
die doelstelling in gedachte en aangezien we nu energiekeuzes maken voor de lange termijn,
zouden we de komende jaren de kerncentrales in Europa geleidelijk moeten sluiten.

Carlos Coelho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik vind het spijtig dat het Parlement geen lering
heeft getrokken uit wat er in Japan is gebeurd. Het blijven negeren van de enorme risico’s
die het gebruik van kernenergie met zich meebrengt, is niet de beste manier om het publiek
te dienen. De plenaire vergadering van het Parlement was niet in staat een resolutie aan te
nemen, wegens het weinig verheffende gekrakeel van de fracties die elkaar in een patstelling
hielden en elkaars voorstellen voortdurend verwierpen zonder ook maar tot iets
gemeenschappelijks te komen. Aangezien de gevolgen en risico’s van dergelijke rampen
grensoverschrijdend zijn en de veiligheid van mensen op het spel staat, had men hier veel
meer uit kunnen halen. De voor de hand liggende conclusies hadden moeten gaan over
het versterken van de nucleaire veiligheid, het testen van zwakke punten, het bevriezen
van nucleaire uitbreidingsprojecten in de EU en het doeltreffender investeren in schone
energie en energiebehoud. Als we de ogen sluiten voor wat er in Japan gebeurd is en net
doen alsof er niets aan de hand is, tonen we ons niet alleen ongevoelig, maar spelen we
ook met vuur. Tsjernobyl en Fukushima hebben de roep om meer openheid en meer
informatie over risico’s en rampen alleen nog maar sterker gemaakt.

Brian Crowley (ALDE),    schriftelijk. – (EN) Ik wil graag laten notuleren dat ik niet heb
deelgenomen aan de stemming over de individuele paragrafen van en amendementen op
de gezamenlijke resolutie. Hoewel ik altijd consequent tegen kernenergie ben geweest, heb
ik het gevoel dat het debat over kernenergie door beide kampen werd aangewend voor
hun extreme standpunten en dit heeft ervoor gezorgd dat er geen gemeenschappelijke
basis kon worden gevonden in het Parlement. Ik denk dat we moeten verzekeren dat alle
centrales worden gecontroleerd om te kunnen zorgen voor een maximale bescherming
van de centrales en, belangrijker nog, voor de veiligheid en zekerheid van de bevolking
van de gebieden waar de centrales staan. Uiteraard moeten we op duurzame wijze een
constante energievoorziening garanderen. We hebben de kans om naar alternatieve
energiebronnen te kijken. Als we die benutten kunnen we tevens het milieu beschermen.
Dit ideologische debat mag echter geen afbreuk doen aan de noodzaak om de Japanse
bevolking op elke mogelijke manier bij te staan bij het herstel van deze ramp. Daarom heb
ik mij onthouden bij de eindstemming.

Christine De Veyrac (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik betreur in hoge mate de manier waarop
politieke munt is geslagen uit de ramp die Japan heeft getroffen. Het Europees Parlement
heeft een kans voorbij laten gaan om een krachtige boodschap te sturen aan de lidstaten
en de Europese Commissie en duidelijk te maken dat de veiligheid van kerncentrales in
Europa en in de buurlanden verbeterd moet worden in het bijzonder door middel van
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stresstests. Want daarop moet het debat zich vandaag richten, zodat we de burger kunnen
waarborgen dat deze energievorm, die nog steeds het belangrijkste onderdeel is van de
totale energiemix van de meeste Europese landen – en dat de komende jaren ook wel zal
blijven, totdat zij kan worden vervangen door een duurzame en hernieuwbare, geen
CO2-uitstotende energiebron die kan voorzien in de behoeften aan elektriciteit van onze
samenleving – zo veilig mogelijk is.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Op 11 maart jongstleden werd Japan getroffen door
een enorme aardbeving, gevolgd door een tsunami die de grootste nucleaire crisis in de
geschiedenis van het land teweegbracht. Tijdens de tsunami liep de kerncentrale van
Fukushima ernstige structurele schade op, waardoor er vanaf dat moment acuut gevaar
dreigde voor een kernramp van ongekende omvang. Deze gebeurtenissen leidden tot een
golf van reacties in Europa. Commissaris Oettinger verzocht om het bijeenroepen van een
buitengewone vergadering van de Internationale Organisatie van Atoomenergie; de Duitse
bondskanselier besloot de beslissing om de levensduur van kerncentrales in haar land met
drie maanden te verlengen, uit te stellen, en de Oostenrijkse minister voor milieu, de heer
Berlakivich stelde voor Europese kerncentrales te laten testen. Het is van essentieel belang
dat alle mogelijke lessen van de Fukushima-ramp worden geleerd, met name wat betreft
de veiligheidsvoorschriften waaraan Europese kerncentrales moeten voldoen om hun eigen
veiligheid, en uiteindelijk die van de Europese bevolking te garanderen. Ik zou op dit
moeilijke moment nogmaals de gelegenheid te baat willen nemen om mijn welgemeende
condoleances over te brengen en mijn solidariteit te tonen aan hen die door de ramp in
Japan zijn getroffen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) De problemen die zich hebben
voorgedaan in de kerncentrale van Fukushima hebben de discussie over energie uit kernfusie
weer op de agenda gezet, aangezien 30 procent van de in de EU geconsumeerde energie
van deze bron afkomstig is. Er zijn echter landen waar de binnenlandse productie 80
procent bedraagt, zoals Frankrijk, en er zijn landen zonder kerncentrales, zoals Portugal
en Oostenrijk. Het is derhalve noodzakelijk dat de EU zorgt voor een programma waarmee
de veiligheid van haar kerncentrales kan worden gecontroleerd, met name door het
uitvoeren van zogenoemde stresstests. Deze tests zouden gebaseerd moeten zijn op een
streng en geharmoniseerd evaluatiemodel waarin alle mogelijke soorten risico’s in een
realistisch scenario op Europees niveau worden ondergebracht. Deze tests zouden tegen
het einde van dit jaar op onafhankelijke en gecoördineerde wijze plaats moeten gaan vinden
en alle bestaande en toekomstige kerncentrales in de EU moeten omvatten. Kernenergie
is tegenwoordig onmisbaar om de energievoorziening in Europa op peil te houden en
tegelijkertijd de CO2-uitstoot te beperken. Desalniettemin moeten we overstappen op meer
energie-efficiëntie en meer duurzame energie. De Commissie en de lidstaten moeten
investeren in de modernisering en uitbreiding van de Europese infrastructuur op het gebied
van energie, alsmede in de interconnectie van netwerken, om een betrouwbare
energievoorziening te garanderen.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Het garanderen van de veiligheid van
kerncentrales en het op elke mogelijke wijze voorkomen van ongelukken zijn de belangrijke
thema’s die in deze resolutie aan de orde worden gesteld. In deze resolutie worden de
lidstaten tevens verzocht om ´een moratorium in te stellen op de ontwikkeling en
inbedrijfstelling van nieuwe kernreactoren, althans gedurende de periode waarin de stresstest
worden uitgevoerd en beoordeeld´. We moeten er echter voor zorgen dat het tragische
ongeluk in Japan er niet toe leidt dat de lobby’s hiervan gebruik maken of dat de
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ontwikkelingen van dit moment in de toekomst weer worden teruggedraaid. De lessen
moeten serieus worden genomen en deze ervaring moet ons aan het denken zetten om
gebreken en tekortkomingen bij de ontwikkeling en inbedrijfstelling te diagnosticeren die
tot ongelukken bij andere installaties zouden kunnen leiden. Bij toekomstige ontwikkelingen
op energiegebied moet deze ervaring ook meetellen.

Deskundigen van de bevoegde organen van de lidstaten en ook van de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) dienen betrokken te zijn bij deze beoordeling, met
behoud van hun rol, bevoegdheid, autonomie en onafhankelijkheid. Aanbevelingen
hieromtrent dienen te komen van de IAEA als technisch, autonoom en onafhankelijk
orgaan, met gepaste ondersteuning van de EU, en niet andersom. Het is betreurenswaardig
dat deze resolutie als voorwendsel ter waarborging van het zogenaamde gemeenschappelijke
energiebeleid wordt gebruikt dat de liberalisering van de energiesector ten doel heeft.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Deze ontwerpresolutie had beter kunnen
zijn. Dit is de reden waarom zij werd verworpen, hoewel er enkele positieve aspecten in
stonden. We hebben ons daarom van stemming onthouden.

Het garanderen van de veiligheid van kerncentrales en het op elke mogelijke wijze
voorkomen van ongelukken behoren tot de belangrijke thema’s die in deze resolutie aan
de orde worden gesteld. Een resolutie waarin de lidstaten tevens worden verzocht om
´intussen een moratorium in te stellen op de ontwikkeling en inbedrijfstelling van nieuwe
kernreactoren, althans gedurende de periode waarin de stresstests worden uitgevoerd en
beoordeeld´.

We moeten er echter voor zorgen dat economische belangengroepen het tragische ongeluk
in Japan niet als springplank gebruiken om tegen het belang en de veiligheid van het publiek
in nieuwe kansen te scheppen.

Veeleer is het belangrijk om de gebreken en tekortkomingen bij de ontwikkeling en
inbedrijfstelling te diagnosticeren die bij andere installaties tot ongelukken zouden kunnen
leiden. Deskundigen van de bevoegde organen in de lidstaten en ook van de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) moeten betrokken worden bij deze beoordeling,
met behoud van hun rol, bevoegdheid, autonomie en onafhankelijkheid. De lessen moeten
serieus worden genomen en de resultaten van de beoordeling van deze ervaring moeten
bij de toekomstige ontwikkelingen van het energiebeleid meetellen. We zijn het niet eens
met de inmenging in het energiebeleid van de lidstaten en derde landen. De aanbevelingen
omtrent kernenergie moeten komen van de IAEA als technisch, autonoom en onafhankelijk
orgaan, met gepaste ondersteuning van de EU.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftelijk. − (SK) Japan heeft te kampen met de
grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog. De leiders van het land hebben de
vernietigende aardbeving, die gepaard ging met een tsunami en een kernramp veroorzaakte,
beschreven als de ergste crisis sinds het Amerikaanse leger de atoombommen gooide op
Hiroshima en Nagasaki. De natuurelementen hebben enorme, onherstelbare schade
aangericht, vooral in termen van mensenlevens en materiële schade. De situatie in de
kerncentrale in Fukushima blijft echter bedreigend. Om dergelijke risico’s in de toekomst
te voorkomen zouden we zogenaamde stresstests voor kerncentrales in de lidstaten van
de Europese Unie moeten overwegen. Die zouden moeten aantonen in hoeverre de centrales
tegen dergelijke rampen bestand zijn. Een situatie zoals zich heeft voorgedaan in Japan
zou op elke plek in Europa kunnen ontstaan. Daarom is het ook wenselijk om beter toezicht
te houden op de beveiligingssystemen van kerncentrales, zwakke punten te verbeteren en
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eventuele gebreken te herstellen. De lidstaten hebben er belang bij, en beschikken over de
middelen om te zoeken naar een oplossing van het kernenergieprobleem – of het nu gaat
om de verbetering van de veiligheid of de volledige ontmanteling van kerncentrales.
Samenwerking op Europees niveau is echter noodzakelijk. Hoewel er in Europa geen risico
bestaat op tsunami´s, zijn de bedreigingen van de eenentwintigste eeuw bijvoorbeeld
terroristische aanslagen, inbraak van hackers in de computersystemen van kerncentrales,
enzovoort. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het zeer de vraag of kerncentrales dergelijke
potentiële gevaren het hoofd kunnen bieden.

Adam Gierek (S&D),    schriftelijk. − (PL) Ik heb de resolutie niet gesteund, omdat zij naast
verboden, beperkingen en een algemene aversie tegen kernenergie niets positiefs te bieden
heeft. Ten tweede toont zij geen enkele uitweg uit de compleet nieuwe situatie voor het
totale energiebeleid. De paragrafen 19, 20 en 21 hadden bijvoorbeeld nieuwe ideeën en
denkrichtingen kunnen bevatten voor een geïntegreerde benadering van energie-efficiëntie,
vooral wat de primaire energiebronnen betreft. Daarvan hebben we de grootste reserves,
zeker wanneer het gaat om fossiele brandstoffen. Ten derde vereisen de radicale suggesties
uit de resolutie een nationaal referendum dat in mijn land plaats zal moeten vinden op
verzoek van de linkse partijen. Wellicht moet een dergelijk referendum op EU-niveau
worden georganiseerd. Ten vierde is mijn land gedwongen om de noodzakelijke
investeringen in kolencentrales stil te zetten vanwege de huidige gebrekkige EU-regelingen.
Diezelfde lobby vertelt ons nu dat we moeten stoppen met het investeren in nucleaire
technologie. Wat blijft er dan nog over? De resolutie wijst slechts op hernieuwbare
energiebronnen. In mijn land dekt de totale capaciteit uit dergelijke bronnen slechts 13
tot maximaal 20 procent van de noodzakelijke energiebehoefte. Misschien dat de situatie
voor Zweden anders ligt, omdat dat land beschikt over grote waterkrachtreserves, maar
Polen heeft die niet. De gebeurtenissen in Fukushima dwingen ons tot een herziening van
het totale energiebeleid van de Europese Unie.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftelijk. – (FR) De opwinding die zich van bepaalde fracties
meester maakte na het kernongeval in Fukushima, omdat zij daar politiek voordeel uit
hoopten te halen, is onaanvaardbaar. Ik herinner me niet dat de communisten in 1986
ook zo venijnig waren na de ramp in Tsjernobyl. En het klopt dat bij kernenergie altijd
risico’s blijven bestaan. Ons hele leven bestaat uit risico’s, en we moeten er alles aan doen
om die risico’s zo klein mogelijk te houden. Maar vooralsnog hebben we geen
geloofwaardige alternatieven. De lidstaten dwingen om van deze energie af te zien, de
bouw van nieuwe centrales te stoppen en de overige te sluiten, is volstrekt onverenigbaar
met het categorisch afwijzen van fossiele energie, onder het mom dat het gebruik ervan
zou bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Kernenergie of fossiele energie: u kunt wel voorkeur hebben voor het een boven het ander,
maar u kunt ze niet allebei uitsluiten. Waterkracht noch de huidige alternatieve
energiebronnen kunnen in onze behoeften voorzien. De landen die wel van kernenergie
hebben afgezien, maar niet van anderen de les lezen, zijn maar al te blij dat hun buren die
hun energie leveren, niet dezelfde keuze hebben gemaakt als zij! Stop die hypocrisie.

Estelle Grelier (S&D),    schriftelijk. – (FR) De parlementaire resolutie ´lering uit het
kernongeval in Japan´ bevatte zeer positieve punten op het gebied van veiligheid van
centrales. Daarin wordt bijvoorbeeld gepleit voor 'stresstests' die op Europees niveau
gecoördineerd moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke instellingen volgens de
meest veeleisende normen en volledig transparant. Net als alle andere leden van de Franse
socialistische delegatie heb ik de amendementen gesteund waarin wordt gepleit voor een
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zorgvuldig geplande en voorbereide geleidelijke afschaffing van kernenergie, rekening
houdend met de strijd tegen de opwarming van de aarde. Willen we kernenergie opgeven,
dan moet dit gepaard gaan met meer investeringen in onderzoek en innovatie om de
energieafhankelijkheid te verminderen en het aandeel duurzame vormen van energie in
de energiemix van de lidstaten van de Europese Unie te vergroten. Toch heb ik tegen het
voorstel in zijn geheel gestemd omdat hierin slechts standpunten aaneen zijn gerijgd,
waardoor het voorstel incoherent was geworden. Na een catastrofale gebeurtenis zoals die
in Fukushima is voor de kwestie van de toekomst van een zo gevoelige sector als kernenergie
meer nodig dan een haastig in elkaar gezette resolutie. We zullen nu alle tijd moeten nemen
die nodig is om een werkelijk constructief debat te voeren waarin alle relevante kwesties
aan de orde komen en alle meningen kunnen worden verwoord.

Mathieu Grosch (PPE),    schriftelijk. − (DE) Deze resolutie kan niet alle aspecten van het
debat over kernenergie tot in detail afdekken.

Ik ben er echter nog steeds van overtuigd dat het ons gezamenlijk doel moet zijn om deze
energiebron op progressieve wijze uit te bannen en meer gebruik te maken van
hernieuwbare energie.

In amendement 10 werd eveneens voorgesteld om bij kerncentrales in grensgebieden de
lokale en regionale autoriteiten te betrekken bij besluiten aan beide zijden van de grens.

Dit amendement is niet aangenomen. Enkele aspecten in de resolutie zijn weliswaar zonder
meer positief, maar amendement 10 was voor mij van doorslaggevend belang. Om die
reden heb ik besloten de resolutie niet langer te steunen en mij van stemming te onthouden.

Françoise Grossetête (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik ben blij dat het Europees Parlement
deze resolutie heeft verworpen.

De lering die wij moeten trekken na Fukushima zijn: het belang van invoering van stresstests,
het opstellen van nieuwe gemeenschappelijke veiligheidsnormen binnen de EU en onszelf
beschermen tegen alle denkbare scenario’s.

Het instellen van een moratorium op nieuwe kerncentrales tijdens de periode dat de
stresstest worden uitgevoerd binnen de EU is echter onaanvaardbaar. Dat zou de
ontwikkeling van een nieuwe generatie veel veiligere installaties afremmen.

Het gaat hier niet om de vraag of we de verdiensten van deze energie opnieuw ter discussie
moeten stellen, en ook niet om toe te geven aan idealistische, obscurantistische waarden
van degenen die deze energie willen opgeven.

Afzien van kernenergie betekent gegarandeerd bevordering van zeer vervuilende
kolencentrales, betekent weer in handen vallen van de oliemaatschappijen, met onzekere
olieprijzen en het enorme risico van een verzwakking van de economie, en daarom betekent
het ook het doodvonnis voor onze energieonafhankelijkheid!

Roberto Gualtieri (S&D),    schriftelijk. – (IT) Ik heb tegen de gezamenlijke ontwerpresolutie
gestemd, omdat het Parlement twee amendementen heeft verworpen die door de Fractie
van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees
Parlement waren ingediend en gingen over de ontwikkeling van middellange- tot
langetermijnstrategieën voor de geleidelijke afschaffing van kernenergie en de vaststelling
van bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie.
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De verwerping van de hele resolutie door het Parlement benadrukt dat het
kernenergievraagstuk niet langer alleen over meer veiligheid gaat. Het is belangrijk dat we
nu eens serieus gaan nadenken over het energievraagstuk en over investering in
hernieuwbare energieën. De tragische gebeurtenis in Japan laat ons duidelijk zien hoezeer
er behoefte is aan een grondig debat over kernenergie. In dit opzicht is de stemming van
het Europees Parlement een eerste stap in de richting van een koersverandering in de
beleidsbeslissingen op het gebied van energie zowel op Europees als internationaal niveau.

Carl Haglund, Marit Paulsen, Olle Schmidt en Cecilia Wikström (ALDE),    schriftelijk.
− (SV) De ramp in Japan heeft de mensen ongerust gemaakt over de veiligheid van nucleaire
energie. In de resolutie van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
benadrukten wij dat we de voorgestelde stresstests verplicht willen maken voor de lidstaten,
dat wij de uitvoering van de tests door onafhankelijke deskundigen wilden laten beheren
en dat de tests transparant moeten zijn.

Bij de stemming over de gezamenlijke resolutie onthielden wij ons van stemming omdat
daarin ook een moratorium was voorgesteld op de ontwikkeling van nieuwe kernreactoren
gedurende de periode waarin de stresstests worden uitgevoerd.

Eventuele problemen betreffen in de eerste plaats oudere kernreactoren, met verouderde
technologie, en niet nieuwe kerncentrales met nieuwe technologie. Wij willen de
ontwikkeling van een technologie die bijdraagt tot de EU-doelstelling voor de reductie van
koolstofdioxide-emissies niet verbieden.

Wij zijn tegen een verbod op het idee van nucleaire energie op zich. Na de ramp in
Tsjernobyl in 1986 voerde Zweden regels in waardoor het illegaal werd om de bouw van
kerncentrales voor te bereiden.

Wij zijn verder van mening dat Finland en Zweden moeten investeren in onderzoek naar
nucleaire energie en het voortouw moeten nemen in de ontwikkeling van kernreactoren
van de volgende generatie.

De conclusie die kan worden getrokken uit de ramp in Japan, is dat we kerncentrales niet
gedurende zo veel jaar in bedrijf mogen houden. Het ongeval kan veeleer worden gezien
als inspiratie om nieuwe kerncentrales te bouwen.

Sandra Kalniete (PPE),    schriftelijk. – (LV) Ik heb voor aanneming van deze resolutie
gestemd en vind het spijtig dat het Parlement geen overeenstemming kon bereiken over
één enkele ontwerpresolutie betreffende dit actuele onderwerp. Ik ben van mening dat
kernenergie een belangrijke en veilige energiebron in Europa moet blijven. Ik steun de
oproep tot grondige stresstests, die moeten worden uitgevoerd in zowel alle bestaande als
alle geplande kerncentrales, en tot bevredigende resultaten, die een allereerste voorwaarde
moeten zijn om kerncentrales open te houden. Ik deel de bezorgdheid die in deze
ontwerpresolutie wordt geuit met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe kernprojecten
in Wit-Rusland en Rusland (Kaliningrad oblast). Daardoor ontstaan ernstige zorgen over
de nucleaire veiligheidsnormen en de naleving van de in internationale verdragen
opgenomen verplichtingen. Ook ben ik het ermee eens dat de Europeanen, de lidstaten en
de Europese Commissie solidair moeten zijn in hun reactie op deze bezorgdheden. Daarom
moet onze Unie ervoor zorgen dat deze stresstests en de nucleaire veiligheidsnormen die
als resultaat daarvan zullen worden vastgesteld, niet alleen van toepassing zijn in de EU
maar ook op reeds gebouwde of nog in het planningsstadium verkerende kerncentrales
in de buurlanden van Europa.
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Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd. De nucleaire
catastrofe in Japan heeft ertoe geleid dat duizenden mensen de dood vonden of spoorloos
verdwenen en dat grote materiële schade werd aangericht. De nasleep ervan zal
langetermijngevolgen hebben voor de volksgezondheid. Zelfs nu nog ondervinden we de
gevolgen van Tsjernobyl, en daarom is het beleid inzake nucleaire veiligheid in EU- en
mondiaal verband meer dan ooit aan herziening toe. De ontwikkeling van nucleaire
projecten in Wit-Rusland en Rusland geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid omtrent
de nucleaire veiligheidsnormen en de naleving van de desbetreffende verplichtingen
overeenkomstig internationale verdragen, want deze problematiek is niet alleen van belang
voor de lidstaten die onmiddellijk aan Wit-Rusland en de regio Kaliningrad grenzen, maar
eveneens voor Europa in ruimere zin, met als gevolg dat de EU, inclusief de bevoegde
diensten in de Commissie, gezamenlijk, in een geest van solidariteit, moeten optreden. In
de resolutie over het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het
toekomstige cohesiebeleid wordt gesteld dat de EU-landen, met het oog op de voorgenomen
uitbreiding van het gebruik van kernenergie in het Oostzeegebied, de meest strikte
veiligheids- en milieunormen moeten hanteren, en dat de Europese Commissie toezicht
en controle moet uitoefenen om te verzekeren dat in de buurlanden dezelfde aanpak wordt
gevolgd en dezelfde internationale verdragen worden nageleefd, met name in de landen
die voornemens zijn kernenergiecentrales te bouwen aan de buitengrenzen van de EU. De
bouw van kerncentrales aan de buitengrenzen van de EU dient in overeenstemming te zijn
met internationale nucleaire veiligheids- en milieunormen. Vandaag wordt het belang van
energie-efficiëntie en energiebesparing, hernieuwbare en duurzame energie, en van een
Europawijd elektriciteitsnetwerk, alleen maar groter. Bovendien is het van belang te kunnen
beschikken over een modern, slim elektriciteitsnetwerk dat is berekend op de inbreng van
gedecentraliseerde energieproductiefaciliteiten.

Giovanni La Via (PPE),    schriftelijk. – (IT) Het ernstig ongeval in de Fukushima
Daiichi-kerncentrale van 11 maart 2011, dat werd veroorzaakt door de aardbeving en de
daaropvolgende tsunami, heeft grote schade aangericht en zal langetermijngevolgen hebben
voor de gezondheid door de besmetting van het milieu. De Internationale Organisatie voor
Atoomenergie heeft gewaarschuwd voor de toestand van verouderde kerncentrales en
daarom lijkt het noodzakelijk om maatregelen te treffen waarmee de veiligheidsniveaus
van centrales kunnen worden beoordeeld. Samenwerking en coördinatie tussen lidstaten
is essentieel, omdat crises van deze omvang gevolgen hebben voor niet alleen de landen
waar ze ontstaan, maar ook ver daarbuiten. De gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden
laten zien dat Europa, om dermate grote rampen te voorkomen, zeer strenge maatregelen
moet treffen waarmee de bestaande veiligheidsniveaus kunnen worden beoordeeld. Door
de bouw van nieuwe kerncentrales in Wit-Rusland en Rusland is de Commissie verplicht
in actie te komen en een dialoog te beginnen met deze landen om niet alleen de veiligheid
van de buurlanden maar van heel Europa te verzekeren.

Jörg Leichtfried (S&D),    schriftelijk. − (DE) In beginsel steun ik deze resolutie omdat
hierin wordt aangedrongen op een eerste stap in de richting van de sluiting van kerncentrales
in de gehele Europese Unie. Ten aanzien van de inhoud van de resolutie wil ik echter
opmerken dat er − zoals zo vaak bij dergelijke resoluties het geval is − te weinig wordt
geëist en het allemaal veel te langzaam gaat. Uiteindelijk krijgt dan het beginsel van de
kleinste gemeenschappelijke deler de overhand, en dat kan op den duur met zekerheid niet
tevredenstellend zijn. De enige juiste oplossing zou een volledige uitbanning van kernenergie
in de gehele Europese Unie zijn, en wel zo spoedig mogelijk. Daar zal ik mij met volle
kracht voor inzetten.
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Bogusław Liberadzki (S&D),    schriftelijk. − (PL) In april hebben we gestemd over een
gezamenlijke resolutie over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid
in Europa. Ik heb tegen die resolutie gestemd, omdat zij naast verboden, een moratorium
op de ontwikkeling van kernenergie en de suggestie om het gebruik van kernenergie
geleidelijk af te bouwen (hetgeen onrealistisch is), niets positiefs te bieden heeft en geen
enkele oplossing aandraagt voor de toekomst van de energie-industrie in het algemeen.
Na de ramp in Fukushima is de filosofie voor de toekomst van de energie-industrie in
Europa en Polen compleet veranderd. De energie-industrie in ons land, die voor 95 procent
is gebaseerd op steenkool, heeft al schade geleden door de aanvaarding van het klimaat-
en energiepakket. De investeringen in de bouw van twee kerncentrales zijn nu ook stilgelegd.
De resolutie benadrukt slechts de betekenis van hernieuwbare energiebronnen, die in Polen
slechts 13 tot maximaal 20 procent van onze behoefte dekken. Bovendien moet het
referendum over de kernenergie-industrie dat is voorgesteld door de linkse partijen nog
plaatsvinden in Polen, zodat de conclusies uit onderhavige resolutie voorbarig zijn. Ik ben
blij dat de afgevaardigden in meerderheid tegen de resolutie hebben gestemd.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik ben van mening dat we geen
onmiddellijke verstrekkende politieke beslissingen moeten nemen over de rol van
kernenergie in de energiemix op middellange en lange termijn. Het is belangrijk dat we
een helder beeld hebben, op basis van nauwkeurige gegevens, over de gebeurtenissen in
de kerncentrale van Fukushima. We moeten de voordelen van kernenergie niet uit het oog
verliezen, zoals een lage CO2-uitstoot, relatief lagere kosten en energie-onafhankelijkheid.
Tot nu toe was kernenergie de veiligste vorm van energie, statistisch gezien, met het laagste
aantal slachtoffers van ongevallen in vergelijking met andere energiebronnen (zoals gas
en olie). Het is ook van groot belang om de beslissingen van de lidstaten over de
samenstelling van hun eigen energiemix te respecteren. Kernenergie behoudt een belangrijke
rol in de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en de energiestrategie voor het
komende decennium.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik heb tegen de resolutie over de lessen
van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa gestemd. De reden daarvoor
is dat de resolutie oproept tot een moratorium op de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales.
Ik ben van mening dat de productie van kernenergie onder veilige omstandigheden van
het grootste belang is. Ik ben akkoord met het uitvoeren van stresstests, maar volgens mij
is een moratorium voor onbepaalde tijd niet passend. Deze periode kan zeer belangrijk
zijn voor de kerncentrales die nu in ontwikkeling zijn, met name vanuit
financieringsperspectief. De structuur van de energiemix is de verantwoordelijkheid van
de lidstaten. Daarom denk ik niet dat we een dergelijke beslissing op EU-niveau kunnen
opleggen.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tegen deze resolutie gestemd omdat de
aangenomen amendementen een tekst opleverden die onvoldoende aandacht besteedt aan
de nucleaire veiligheid.

Marisa Matias (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) De ramp in Fukushima heeft de wereld
eraan herinnerd dat kernenergie zonder gevaar niet bestaat. Het gevaar dat kernenergie
voor de mensheid vertegenwoordigt, is in het geheel niet te verdedigen, evenmin als het
grote gevaar dat van het geproduceerde afval uitgaat. We moeten daarom de veiligheid
verder waarborgen en de veiligheidstests verbeteren. Deze twee criteria dienen een
minimumvereiste te zijn voor het bereiken van een overeenkomst.
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Er bestaat nog geen exitstrategie met het oog op het veranderen van het Europese
energiebeleid, dat zich meer zal moeten bezighouden met het vastleggen van alternatieven.
Bovendien zal een geleidelijke stopzetting ons tot een snellere uitstap uit de
kernenergiesector in Europa in staat stellen. Ik heb tegen deze resolutie gestemd, omdat
ik van mening ben dat geen van de bovengenoemde voorwaarden is gewaarborgd.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL)    schriftelijk. – (FR) De ramp in Fukushima herinnert
de wereld eraan dat er bij kernenergie altijd risico’s blijven. Kernenergie vormt een
onaanvaardbaar gevaar voor de mensheid. Wij moeten dus verdergaan dan de veiligheid
verbeteren en veiligheidstests uitvoeren. We moeten direct een Europees plan opstellen
voor geleidelijke terugtrekking uit kernenergie. Terugtrekking uit kernenergie heeft tijd
nodig. Het is een misdaad tegen de mensheid als we niet nu direct beginnen met de
voorbereiding ervan. Ik zal deze resolutie niet steunen als de amendementen waarin om
een geleidelijke terugtrekking uit kernenergie wordt gevraagd, worden verworpen.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Deze ontwerpresolutie over nucleaire veiligheid
in Europa was meer dan noodzakelijk. Daarin worden alle gevaren genoemd die kernenergie
met zich meebrengt, en ik hoop dat deze resolutie de aanzet vormt tot een ingrijpende
verandering in het denkproces over het gebruik van kernenergie in Europa. De vele
amendementen die de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie heeft ingediend, waren
noodzakelijk om de uiteenlopende gevaren direct te benoemen en aan te dringen op een
spoedige uitbanning van het gebruik van kernenergie.

Aangezien ik ervan overtuigd ben dat de mens er nooit in zal slagen om de risico's van
kerncentrales volledig onder controle te krijgen, pleit ik voor een snelle uitbanning en heb
ik de amendementen dienaangaande gesteund. Daar de ontwerpresolutie uiteindelijk een
stap in deze richting is, heb ik vóór gestemd.

Vital Moreira (S&D),    schriftelijk. – (PT) Bij de stemming over de resolutie over de lessen
van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa heb ik om de volgende
drie redenen tegen het ontwerpamendement inzake de doelstellingen voor CO2-reductie
gestemd: a) de kwestie heeft niets uit te staan met nucleaire veiligheid; b) de vastgelegde
doelstellingen hechten een buitensporig belang aan de rol van de EU bij een unilaterale
CO2-reductie; c) een dergelijk ambitieuze – en in werkelijkheid onrealistische – CO2-reductie
zou alleen aanvaardbaar zijn, wanneer het werd gekoppeld aan een CO2-belasting op
importen, wat het concurrentievermogen van de Europese industrie sterk zou kunnen
beïnvloeden, en er ook toe zou kunnen leiden dat Europese bedrijven hun productie naar
landen zonder CO2-beperkingen verhuizen, met alle ernstige nadelen van dien voor de
economie en werkgelegenheid van de EU.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik heb gestemd tegen de gezamenlijke
ontwerpresolutie over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in
Europa, en wel om de volgende redenen: ten minste zeven van de ingediende amendementen
zijn wetenschappelijk gezien onrealistisch, grote delen van de tekst zijn slechts kreten
zonder enige substantie en degenen die zich tegen kernenergie uitspreken presenteren
geen alternatieve oplossingen. Tot slot wil ik zeggen dat ik het betreur dat het Europees
Parlement geen standpunt in deze kwestie heeft ingenomen. Het in te nemen standpunt
moet echter evenwichtig en pragmatisch zijn, en zich baseren op wetenschappelijk
vastgelegde feiten en realistische oplossingen.
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Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) Het is de hoogste tijd dat wij het in het
denkproces over het gebruik van kernenergie in Europa over een andere boeg gooien. Wij
moeten nu in actie komen, gevaarlijke reactoren sluiten en op de middellange termijn een
manier vinden om kernenergie volledig uit te bannen. We moeten definitief afstand nemen
van de waan dat de mens de gevaren van kernenergie onder controle heeft. Om die reden
heb ik voor deze ontwerpresolutie gestemd.

Alfredo Pallone (PPE),    schriftelijk. – (IT) Ik heb vóór deze resolutie over nucleaire
veiligheid gestemd, omdat we er na de recente gebeurtenissen in Japan niet meer onderuit
kunnen om het probleem met verantwoordelijkheid en objectieve criteria aan te pakken.
Ik acht het belangrijk dat de Europese regels met betrekking tot de veiligheid van
kerncentrales worden herzien, zodat absolute veiligheidsniveaus worden gegarandeerd
die kunnen worden vastgesteld met stresstests. Daardoor zullen namelijk eventuele risico’s
en beperkingen van het gebruik van kernenergie aan het licht worden gebracht. In de
resolutie wordt aangetoond dat men, ondanks alles, altijd van rampen kan leren en op
duidelijke en doeltreffende wijze kan reageren, teneinde herhaling ervan te voorkomen.
Ook wordt benadrukt dat het noodzakelijk is te kijken naar alternatieve energiebronnen,
zoals hernieuwbare energie, ofschoon kernenergie onmisbaar blijft vanwege de lage uitstoot
van koolstof.

Vincent Peillon (S&D),    schriftelijk. – (FR) Ik heb tegen de resolutie gestemd over de lering
uit het kernongeval in Japan voor de nucleaire veiligheid in Europa, omdat ik niet geloof
dat de kwestie van de toekomst van kernenergie – die van het grootste belang is voor onze
medeburgers – in een paar uur door ons Parlement kan worden opgelost door middel van
amendementen die zonder enig werkelijk debat zijn aangenomen. Alle kwesties moeten
op tafel komen en geen enkele mening mag opzij worden geschoven, en juist daarvoor
hebben we tijd nodig. Het gaat zowel om de geloofwaardigheid van ons Parlement als om
het welzijn van onze medeburgers die – terecht – niet zouden begrijpen dat wij vergaande
langetermijnkeuzes maken zonder die vooraf kalm en uitgebreid te bediscussiëren en
zonder rekening te houden met de verschillen in nationale situaties en de eisen van onze
gezamenlijke strijd tegen de klimaatverandering. Ten slotte wil ik zeggen hoe zeer het mij
spijt dat, door toedoen van extremisten van alle kanten, het Parlement zich niet heeft
kunnen uitspreken voor een onmiddellijke verbetering van de veiligheid van kerncentrales,
ofschoon er zich onder ons een consensus begon af te tekenen om de meest zware,
transparante en onafhankelijke controles te eisen.

Frédérique Ries (ALDE),    schriftelijk. – (FR) Ik ben kwaad dat het Europees Parlement
vanmiddag de resolutie over een zodanige belangrijke kwestie als de lessen die wij moeten
leren uit de kernramp in Fukushima, heeft verworpen. Voor onze instelling is er dus geen
vóór en na 11 maart 2011. Niettemin waren er krachtige signalen. Het was toch niet zo
moeilijk om overeenstemming te bereiken over enkele eenvoudige uitgangspunten:

– Steun aan de Commissie om samen met de lidstaten de zogenaamde stresstests uit te
voeren in de 43 kernreactoren die actief zijn in Europa.

– De indiening van een concreet tijdschema voor 15 april met betrekking tot de gekozen
criteria: onafhankelijke experts, voorrang aan de veiligheid van nucleaire installaties die
intrinsiek gevaarlijker zijn omdat ze zich in aardbevingsgevoelig of kustgebieden bevinden,
en veiligheidsrapporten voor het publiek.

– Onmiddellijke sluiting van de centrales die de stresstests niet doorstaan.
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De Europese burger verwacht van onze instelling dat we verantwoordelijk en verstandig
zijn, vooral over een zodanig controversieel onderwerp als atoomenergie. En misschien
is het per slot van rekening nog niet zo slecht dat de beslissing over energie, en dus ook
over al dan niet afzien van kernenergie, een exclusief nationale verantwoordelijkheid blijft.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tegengestemd. Ik ben
bijzonder blij dat de lobbyisten voor kernenergie uiteindelijk hebben gefaald. Het is volstrekt
onbegrijpelijk dat de fractie van de Europese Volkspartij en anderen tegen hebben gestemd,
waarbij ze zeggen dat een nulrisico niet bestaat; dat zij hebben gestemd tegen een geleidelijke
afbouw vanaf nu, tegen het streven naar een economie in 2050 die voor bijna honderd
procent draait op energie-efficiënte hernieuwbare energiebronnen, tegen een kernenergievrij
Europa, enzovoort. De uiteindelijke tekst was absoluut onaanvaardbaar en ik ben blij dat
de meerheid van het Parlement de groenen heeft gesteund door de gezamenlijke resolutie
te verwerpen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) De buitengewoon zware kernramp in de Fukushima
Daiichi-centrale op 11 maart jongstleden heeft duizenden levens geëist, en onvoorstelbare
materiële schade toegebracht aan de Japanse economie.

Deze catastrofe heeft ertoe geleid dat alle landen in de wereld hun standpunt over het
gebruik van technologie gebaseerd op atoomenergie heroverwegen. Helaas worden deze
keuzes in veel gevallen versneld door de recente tragische gebeurtenissen, en van meerdere
kanten horen we nu de roep om een totale en onmiddellijke ontmanteling van
kernenergiecentrales.

De EU heroverweegt al sinds enige tijd haar gehele eigen nucleaire veiligheidsbeleid, maar
we moeten er rekening mee houden dat kernenergie nog jarenlang deel zal blijven uitmaken
van het totale energiepakket van een aantal lidstaten. In de toekomst zal het misschien
mogelijk zijn om met hernieuwbare energie aan onze energiebehoefte te voldoen, maar
dat is nu nog niet mogelijk, en dat zal het ook nog lang niet zijn.

Ik ben voor strengere veiligheidsregels voor kerncentrales, zoals al is voorzien voor de
nieuwste generatie centrales. Het idee om van de ene op de andere dag met de productie
van kernenergie te stoppen vind ik echter een kortzichtige en zinloze keuze, die meer door
sentiment dan door reële overwegingen wordt gevoed en funest zou kunnen zijn voor de
economieën van de grote geïndustrialiseerde landen in de wereld.

Oreste Rossi (EFD),    schriftelijk. – (IT) Na de kernramp in Japan kunnen we niet anders
dan het Europees energieplan herzien. We moeten buitengewoon waakzaam zijn met
betrekking tot zowel de huidige, werkende kerncentrales als geplande centrales. De Europese
Unie heeft al aangekondigd om op alle centrales stresstests uit te voeren, ook in de
buurlanden waarmee de Unie banden onderhoudt.

Deze resolutie voorziet ook in een tijdelijk moratorium op de bouw van nieuwe centrales,
om een goede beoordeling te kunnen geven van de daaraan verbonden risico’s. We moeten
ons bewust zijn van het feit dat veel landen in de komende decennia hoe dan ook afhankelijk
zullen blijven van kernenergie, maar tegelijkertijd kunnen we niet toestaan dat er in Europa
centrales bestaan die de bevolking in gevaar brengen. Centrales die voor 1980 zijn gebouwd
moeten ontmanteld worden.

In sommige landen, zoals in Italië, wordt nu gekeken naar de keuze om al dan niet met
kernenergie op te houden, en het is noodzakelijk dat ook op Europees niveau keuzes
worden gemaakt. Het is onvoorstelbaar dat het Parlement zich niet heeft uitgesproken

07-04-2011Handelingen van het Europees ParlementNL72



over een onderwerp als dit, dat zo belangrijk is en de burgers bezig houdt. Alle resoluties
zijn verworpen, ook de gezamenlijke resolutie, waar wij vóór waren.

Marco Scurria (PPE),    schriftelijk. – (IT) De Italiaanse minister van Financiën, de heer
Tremonti, heeft enkele dagen geleden op een conferentie van industriëlen een nieuw concept
geïntroduceerd: ‘atoomschuld’. De landen die in kernenergie hebben geïnvesteerd, hebben
de grootste staatsschuld. Hoeveel kost het om de centrales van de eerste en tweede generatie
te sluiten? Hoeveel kosten de stresstests waarover we het vandaag zo veel hebben? En zodra
we vaststellen dat een centrale ‘gestrest’ is, hoeveel kost het ´ontstressen´ dan? En hoeveel
kost de verwerking van kernafval? Niemand heeft ons dat nog verteld.

Als Europese Unie zouden we kunnen beginnen met het bedenken van andere
mogelijkheden die wij aan de lidstaten zouden kunnen laten zien. En aangezien de
Commissie ons eerst moet voorzien van een routekaart, waarom beginnen we dan niet
met het bedenken van een ware investering in kernenergie van de vierde generatie, schone
kernenergie, fusie-energie? Of met het nadenken over een energiebestemmingsplan? We
wachten op de mededeling van de Commissie om een route uit te stippelen, zodat we
eindelijk een concrete richting kunnen bepalen voor het beleid van de Unie in deze sector.

Debora Serracchiani (S&D),    schriftelijk. – (IT) Het kernongeval in de Fukushima-centrale
heeft een enorme catastrofe veroorzaakt waarbij ook de gewonden die zich rondom de
centrale bevonden radioactief zijn besmet. Veel ziekenhuis weigeren deze gewonden op
te nemen als patiënten vanwege het besmettingsgevaar.

Hoewel de Japanse minister-president heeft aangekondigd de centrale in Fukushima te
zullen ontmantelen is de situatie nog steeds onopgelost: het koelsysteem van een van de
reactoren werkt nog steeds niet en er is een aanzienlijke verspreiding van radioactieve
stoffen in de omgeving. In het licht daarvan is het belangrijk dat we alle nodige hulp
garanderen, op humanitair en financieel vlak, en zo betrouwbaar mogelijke, internationale
veiligheidsregels opstellen, om er voor te zorgen dat rampen als die in Japan in de toekomst
niet meer voor kunnen komen.

Ik heb dus tegen de resolutie gestemd, omdat die geen amendementen bevat die de lidstaten
ertoe aansporen om strategieën op te stellen voor de stopzetting van kernenergie en om
de regionale en lokale autoriteiten aan overkant van de grens te informeren over deze
nationale programma’s, indien de uitvoering van deze strategieën ook grensoverschrijdende
effecten heeft.

Peter Skinner (S&D),    schriftelijk. – (EN) Hoewel dit een gevoelige periode is, net na de
enorme problemen met de nucleaire veiligheid in Japan, levert kernenergie nog steeds een
grote bijdrage aan de energievoorziening in Europa en de hele wereld. De standpunten die
zijn geuit door degenen in dit Parlement die een vroegtijdige sluiting van alle kerncentrales
willen en het beleid op dit gebied willen opgeven, maakten het erg moeilijk om te stemmen
voor bepaalde onderdelen uit dit verslag, niet zozeer vanwege de keuze tussen vóór of
tegen kernenergie, maar eerder om pragmatische redenen. Ik zou geen steun kunnen geven
aan ‘agressieve’ amendementen die schade hadden kunnen toebrengen aan het
energievoorzieningsbeleid dat bestaat uit een ‘gecombineerde’ aanpak teneinde de
CO2-uitstoot te verminderen en de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen uiteindelijk
te vergroten.

Bart Staes (Verts/ALE),    schriftelijk. − We zijn het vandaag niet eens geworden over deze
resolutie die de lessen moet trekken uit de kernramp in Fukushima. De Groenen pleiten al

73Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



jaren voor het uitfaseren van kernenergie omdat de risico’s voor mens en milieu
onaanvaardbaar groot zijn en bovendien alternatieven ruimschoots voorhanden zijn.
Fukushima heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. Het is triest dat de liberalen en
christen-democraten blijven geloven in hun nucleaire dromen. Zelfs als die, zoals vandaag
duidelijk is in Japan en Tsjernobyl, uitmonden in nachtmerries. En zelfs dan willen velen
niet wakker worden uit hun boze atoomdroom. De enige echte veilige kernenergie is geen
kernenergie.

Het amendement dat vroeg om uitfaseren van kernenergie werd weggestemd. Een
meerderheid van dit Parlement begrijpt blijkbaar nog altijd niet dat het technisch en
economisch perfect haalbaar is om mede via energie-efficiëntie over veertig jaar onze
stroom volledig duurzaam op te wekken met behulp van de zon, wind, aardwarmte, water
en biomassa. De kernenergielobby lijkt vooralsnog aan de winnende hand. Daarom mijn
nee-stem bij de eindstemming!

Catherine Stihler (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tijdens de eindstemming tegen de
resolutie gestemd omdat ik vind dat we dit onderwerp moeten behandelen in het kader
van de algemene EU-energiestrategie en niet in het kader van de Japanse kernramp.

Michèle Striffler (PPE),    schriftelijk. – (FR) Het kernongeval dat zich op dit moment
voordoet in Japan moet leiden tot een diepgaand debat over de huidige kerncentrales in
Frankrijk en Europa. Wij moeten stresstests gaan uitvoeren op alle kerncentrales die in
werking zijn, vooral als die zich in aardbevingsgevoelige gebieden bevinden. Ik denk vooral
aan de centrale van Fessenheim in de Boven-Rijn. Verder vind ik een moratorium voor
onbeperkte tijd op de ontwikkeling en inbedrijfstelling van nieuwe kernreactoren geen
economisch haalbare oplossing. Daardoor zou niet alleen een groot aantal banen in gevaar
kunnen komen maar ook onze energieproductie gevaarlijk wordt afgezwakt.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    schriftelijk. – (RO) Ik heb gestemd vóór deze resolutie van
het Europees Parlement over de lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid
in Europa. Het doel ervan is namelijk de verbetering van de nucleaire veiligheid in de EU
en niet het uitbannen van de productie en de toepassing van kernenergie. Daarom heb ik
gestemd tegen alle amendementen die gericht waren op het verwijderen van kernenergie
uit de Europese energiemix. Ik heb niet gestemd voor het instellen van een moratorium
op de bouw van nieuwe kernreactoren. Ik ben van mening dat, als een dergelijk moratorium
zou worden ingesteld, het alleen van toepassing zou moeten zijn op de periode van de
stresstests die de kernreactoren in de EU zullen ondergaan. De bouw van nieuwe reactoren
zou zodoende kunnen profiteren van de uitkomsten van de stresstests en leiden tot een
verhoging van de nucleaire veiligheid.

Op dit moment vormt kernenergie 30 procent van de Europese energiemix. De Europese
unie is in grote mate afhankelijk van de energiemix van de lidstaten voor het bereiken van
de 20-20-20-doelstelling. We kunnen niet besluiten om kernenergie uit te bannen zonder
vast te stellen welke duurzame energiebronnen beschikbaar zijn om aan de EU-vraag naar
energie in de komende jaren te voldoen tegen voor de burger betaalbare prijzen. De EU
moet investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie, vooral in gebouwen en in het
vervoer en in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Traian Ungureanu (PPE),    schriftelijk. – (EN) De nucleaire crisis in Japan heeft een tsunami
aan irrationele ideeën op gang gebracht. Kernenergie wordt nu gedemoniseerd en er heerst
een toenemende druk om volledig over te schakelen van kernenergie op zogenoemde
alternatieve energiebronnen. Deze denkschool grenst echter regelrecht aan bijgeloof. De
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kernreactor van Fukushima werd getroffen door een ongekende combinatie van rampen.
Dit bewijst dat de natuur onvoorspelbaar is en dat tsunami’s niet kunnen worden uitgesloten,
maar het bewijst niet dat kernenergie heeft gefaald. Kernenergie heeft een veel veiliger staat
van dienst dan andere energiebronnen. Terwijl olie aantoonbaar uitbuiting, afhankelijkheid,
oorlogen en dictaturen teweegbrengt, is kernenergie historisch gezien veel veiliger. Onze
grootste zorg met betrekking tot kernenergie moet inderdaad uitgaan naar risicobeoordeling
en uniforme veiligheidsprocedures op Europees niveau. Als deze criteria zijn vervuld en
worden nageleefd kan kernenergie het beleid van energieafhankelijkheid beëindigen of
sterk beperken. Hoewel natuurrampen niet kunnen worden voorkomen, vormt kernenergie
op zich geen ernstig risico. Het echte gevaar komt niet van goed onderhouden reactors,
maar van kernreactors in verkeerde politieke handen. Met andere woorden, kijk naar Iran,
niet naar Japan.

Derek Vaughan (S&D),    schriftelijk. − (EN) Naar mijn gevoel is deze resolutie een
voorspelbare reactie op de tragische situatie in Japan en is er onvoldoende tijd geweest
voor een debat over zaken die de veiligheid van kernenergiecentrales in de EU betreffen.
Kernenergie is een essentiële energiebron in heel Europa, waarbij sommige lidstaten niet
minder dan 75 procent van hun elektriciteit uit kernenergie halen. Bezinning op de
veiligheid van kernenergiecentrales moet de prioriteit hebben, inclusief stresstests van
bestaande centrales. Maar dit mag niet tot sluiting van bestaande energiecentrales leiden
waar er geen veiligheidszorgen zijn, of het openen van nieuwe nucleaire installaties ter
vervanging van verouderde centrales verhinderen. We hebben een volwassen debat over
deze zaken nodig om een uitgebalanceerde mix van hernieuwbare en andere koolstofarme
energiebronnen te garanderen en om ervoor te zorgen dat overal in Europa het licht blijft
branden.

Ontwerpresolutie B7-0237/2011 (Lering uit het kernongeval in Japan voor de
veiligheid van de kernenergie in Europa)

David Martin (S&D),    schriftelijk. − (EN) Na het verwerpen van de gezamenlijke
ontwerpresolutie heb ik voor deze tekst gestemd die, alhoewel niet perfect, een goed
compromis vormt tussen nucleaire veiligheid en een pragmatische benadering van dit
vraagstuk.

Ontwerpresolutie B7-0242/2011 (Lering uit het kernongeval in Japan voor de
veiligheid van de kernenergie in Europa)

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb voor deze resolutie van de
Verts/ALE-Fractie gestemd omdat alle andere resoluties over dit onderwerp waren
verworpen. Ik heb deze gesteund om mijn steun te uiten voor de veiligheidsaanbevelingen,
maar ik was niet gelukkig met de vrij extreme antinucleaire sentimenten die erin werden
uitgesproken.

Ontwerpresolutie B7-0243/2011 (Lering uit het kernongeval in Japan voor de
veiligheid van de kernenergie in Europa)

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tegen deze resolutie gestemd, die in mijn
ogen bijna naïef vóór kernenergie was.
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Ontwerpresolutie B7-0249/2011 (Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen)

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk . −  (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd. In
Bahrein, Syrië en Jemen hebben demonstranten uiting hebben gegeven aan gerechtvaardigde
democratische aspiraties en aan een sterk verlangen naar politieke, economische en sociale
hervormingen, gericht op het vestigen van een werkelijke democratie, bestrijding van
corruptie en nepotisme, eerbiediging van de rechtsstaat, de mensenrechten en fundamentele
vrijheden, vermindering van sociale ongelijkheden en verbetering van de economische en
sociale omstandigheden. De regeringen van deze landen hebben op deze gerechtvaardigde
aspiraties gereageerd met toenemende gewelddadige repressies, willekeurige arrestaties en
folteringen, die hebben geleid tot een groot aantal doden, gewonden en gevangenen. Staten
die geweld gebruiken tegen de eigen bevolking moeten daarvan rechtstreeks de
consequenties ondervinden in hun bilaterale betrekkingen met de Europese Unie. De EU
heeft talloze instrumenten tot haar beschikking en moet ze ook gebruiken om voor dergelijk
optreden te doen terugschrikken, bijvoorbeeld bevriezing van tegoeden, reisverbod,
enzovoort. De EU moet haar beleid ten aanzien van deze landen herzien en op een volledige
en effectieve manier gebruik maken van de bestaande steun in het kader van het Europees
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument, het Europees instrument voor democratie en
mensenrechten en het stabiliteitsinstrument, om de landen en het maatschappelijk
middenveld in het Midden-Oosten en in de Golf snel beter te kunnen helpen bij hun
overgang naar democratie en eerbiediging van de mensenrechten.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    schriftelijk. – (FR) Tunesië, Egypte en Libië stonden begin
2011 volop in het nieuws. Toch zijn de democratische aspiraties niet alleen aan die landen
voorbehouden. Ook in Bahrein, Jemen en Syrië zijn massabewegingen opgekomen. Jammer
genoeg hebben ook daar de zittende autoriteiten geantwoord met repressie en geweld. Dat
is onaanvaardbaar. Een staat die geweld gebruikt tegen de eigen bevolking moet daarvan
de consequenties ondervinden in zijn bilaterale betrekkingen met de Europese Unie. Met
deze resolutie ondersteunt het Europees Parlement het Syrische volk in zijn streven om de
sinds 1963 geldende noodtoestand werkelijk op te heffen, betuigt het zijn solidariteit met
de bevolking in de landen in kwestie en roept het de Europese Unie op haar betrekkingen
opnieuw te definiëren op grond van de vooruitgang die in de hervormingen wordt geboekt.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    schriftelijk. – (RO) Ik ben van mening dat de Europese
Unie meer dan ooit democratische waarden moet bevorderen en solidariteit moet tonen
met de mensen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied die streven naar een democratische
samenleving.

De situatie in de Arabische landen doet me denken aan de val van de communistische
regimes in Midden- en Oost-Europa. Ook wij hebben dergelijke gebeurtenissen meegemaakt
en wij begrijpen de eisen van deze volken. Het is daarom onze plicht om solidariteit met
hen te tonen.

De protesten van de afgelopen weken in deze landen laten duidelijk zien dat de
ondemocratische regimes niet aan de verwachtingen van de bevolking voldoen en dat zij
deze samenlevingen geen politieke stabiliteit of voorspoed kunnen bieden.

De hoge vertegenwoordiger en de Commissie moeten het gebruik van geweld tegen
demonstranten krachtig veroordelen en druk uitoefenen op de autoriteiten in Syrië, Jemen
en Bahrein opdat zij zich verbinden tot een opbouwende politieke dialoog met als doel de
situatie tot een goed einde te brengen.
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Verder ben ik van mening dat het sluiten van de associatieovereenkomst tussen de EU en
Syrië afhankelijk moet zijn van de bereidheid van de Syrische autoriteiten om hervormingen
door te voeren richting democratie. De Unie heeft dit instrument tot haar beschikking en
ik ben van mening dat zij dit zo veel mogelijk moet gebruiken ter ondersteuning van de
democratie in de Arabische landen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) De recente protesten in tal van
Arabische landen hebben aangetoond dat ondemocratische en autoritaire regimes niet op
geloofwaardige wijze voor stabiliteit kunnen zorgen en dat democratische waarden centraal
moeten staan in de economische en politieke partnerschappen. Ik roep de autoriteiten in
Bahrein, Syrië en Jemen op om zich te houden aan het internationaal recht inzake de
mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het is van vitaal belang dat zij onverwijld
in een open en constructieve politieke dialoog treden met alle democratische politieke
krachten en het maatschappelijk middenveld, zodat de weg vrij kan worden gemaakt voor
werkelijke democratie, de noodtoestand kan worden opgeheven en de tenuitvoerlegging
van werkelijke, ambitieuze en belangrijke economische en sociale hervormingen op gang
kan worden gebracht, wat voor de stabiliteit en de ontwikkeling op de lange termijn van
wezenlijk belang is.

Corina Creţu (S&D),    schriftelijk. – (RO) Bahrein loopt het risico het toneel te worden
van een conflict tussen Iran en Saoedi-Arabië. In deze situatie kunnen we het religieuze
element van de ontwikkelingen in de regio niet negeren. De shi´itische oppositie wordt
namelijk gesteund door Iran en de soennitische dynastie heeft de steun van de monarchieën
in de regio. Daarnaast moeten we vanwege de nauwe banden tussen Iran, Syrië, Hamas en
Hezbollah en de religieuze spanningen tussen de soennieten en alawieten in Syrië
voorzichtig zijn. Er bestaat namelijk een zeer groot risico dat de geweldsescalatie tot een
burgeroorlog in Syrië zal leiden, met bemoeienis van buitenaf. Het bloedbad in Hama in
1982, waarbij 20 000 Syrische slachtoffers vielen, is in dit opzicht een tragische
waarschuwing. Andere waarschuwingen zijn de mislukkingen in Somalië, Afghanistan en
Irak voor wat betreft de wijze waarop het Westen moet optreden in een regio waarvan de
bijzondere kenmerken niet genegeerd kunnen worden. Ik ben van mening dat we meer
diplomatie en minder gewapende middelen moeten inzetten, meer aandacht moeten
hebben voor de bescherming van de mensenrechten en die van burgers en minder voor
het electorale potentieel van buitenlandse interventie, en ook meer aandacht moeten hebben
voor de armoede en corruptie in deze landen, met name in Jemen.

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat ik de
gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstranten door de veiligheidstroepen
in Syrië, Bahrein en Jemen veroordeel. Ik wil mijn steun aan en solidariteit met de volkeren
van deze landen tot uitdrukking brengen, die gedreven door gerechtvaardigde democratische
aspiraties zeer veel moed en vastberadenheid tonen.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Syrië, Bahrein en Jemen werden op hun grondvesten
geschud door de protesten die met alle macht werden onderdrukt. Ik roep de regeringen
van deze landen op om een vruchtbare dialoog met de demonstranten op gang te brengen.
Het geweld tegenover deze mensen zal niet voor altijd kunnen verhinderen dat zij eisen
waarop ze naar hun mening recht op hebben. Het zal er alleen voor zorgen dat het langer
duurt voordat ze gebruik maken van deze rechten, voordat de standpunten radicaler worden
en verdergaande reacties in de toekomst worden aangemoedigd. Zelfs Machiavelli, die
lange theorieën ophing om uit te leggen waarom het beter was dat men beducht voor
iemand was, dan dat men van iemand hield, waarschuwde de prinsen van de wereld ervoor
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dat het niet nodig en zelfs schadelijk was zich gehaat te maken. Het zou voor de overheden
in deze staten beter zijn om concrete hervormingen door te voeren en ervoor te zorgen
dat hun onderdanen genieten van normen voor democratie, vrijheid en rechtsstaat die
kunnen wedijveren met de beste ter wereld.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Door het voorbeeld dat zij sinds haar
oprichting heeft gegeven, heeft de Europese Unie de historische plicht om zich tegen alle
schendingen van de mensenrechten uit te spreken en voor het recht van de volkeren op
zelfbeschikking te strijden, zowel door openlijke veroordeling alsook door
ontwikkelingshulp. De huidige situatie in Bahrein – die van strategisch belang is voor het
evenwicht in de Golfregio – en die hoewel ogenschijnlijk normaal, in werkelijkheid zeer
gespannen is, waarbij mensen nog steeds worden vastgehouden omdat ze gebruik hebben
gemaakt van hun recht op vrije meningsuiting. In Syrië zijn de protesten in verscheidene
steden met geweld onderdrukt, ondanks de oproep van de EU tot eerbiediging van de
rechten van vrijheid van meningsuiting en van vereniging. Tot slot is de situatie in Jemen
zeer verontrustend en al door de EU veroordeeld vanwege de onderdrukking van
demonstranten. Dit kan ons niet onverschillig laten. Ik ben het daarom eens met de in deze
resolutie voorgestelde maatregelen voor deze landen en hoop dat ze zo snel mogelijk tot
resultaten leiden, zodat de vernedering van de volkeren in deze landen ophoudt. Ik ben
ook zeer ingenomen met het initiatief waarin de VN-Commissie voor de rechten van de
mens wordt opgeroepen om deze schendingen van de grondrechten te veroordelen.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) In deze resolutie zien wij weer een voorbeeld
van de hypocrisie van de meerderheid van het Parlement. Ten eerste worden in één resolutie
zeer verschillende situaties en landen over één kam geschoren. Dit doen ze opzettelijk want
ze bieden een ‘overgangsdialoog’ aan om hun bondgenoten (Bahrein en Jemen) te helpen
en oefenen druk uit op het land dat niet hun belangen dient (Syrië). Er zijn duidelijke
verschillen te bespeuren ten opzichte van hetgeen in Libië is gebeurt, waar de dialoog werd
vervangen door militair geweld, waardoor iedere mogelijkheid tot een vreedzame oplossing
van het conflict in de kiem werd gesmoord. De doelen zijn duidelijk: het camoufleren van
de troepenbewegingen uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten naar Bahrein
ter ondersteuning van het daar heersende oligarchische systeem, met behulp van de
Verenigde Staten – een land dat belangrijke delen van zijn vloot voor de Perzische Golf in
Bahrein heeft gestationeerd – en de onderdrukking van de strijd van de Bahreinse bevolking
voor sociale verandering en democratie. Hetzelfde gebeurt bij Jemen, waar ze een bewind
verdedigen dat het volk en zijn strijd voor democratische verandering en betere
levensomstandigheden met geweld onderdrukt, om zo een bondgenoot in de zogenaamde
‘oorlog tegen het terrorisme’ te beschermen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Deze resolutie is een schoolvoorbeeld
van de hypocrisie van de meerderheid van het Parlement. Om te beginnen worden
verschillende situaties en landen in dezelfde resolutie op één hoop gegooid. Dit doen ze
opzettelijk want ze bieden een ‘overgangsdialoog’ aan om hun bondgenoten te helpen
(Bahrein en Jemen), en ze oefenen druk uit op het land dat niet hun belangen dient (Syrië).
Of het zin heeft te vragen waarom men geen voorstander was van een dialoog met Libië,
in plaats van het land te bombarderen?

De doelen zijn duidelijk: het camoufleren van de troepenbewegingen uit Saudi-Arabië en
de Verenigde Arabische Emiraten naar Bahrein ter ondersteuning van het daar heersende
oligarchische systeem, met behulp van de Verenigde Staten – een land dat belangrijke delen
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van zijn vloot voor de Persische Golf in Bahrein heeft gestationeerd – en de onderdrukking
van de strijd van de Bahreinse bevolking voor sociale verandering en democratie.

Hetzelfde gebeurt bij Jemen, waar ze een bewind verdedigen dat het volk en zijn strijd voor
democratische verandering en verbeterde levensomstandigheden met geweld onderdrukt,
om zo een bondgenoot in de zogenaamde ‘oorlog tegen het terrorisme’ te beschermen.

Nu zijn er pogingen om de inmenging van buitenaf in Syrië te verbergen: bemoeienis door
financiering en bewapening van zogeheten ‘vreedzame protesten’ in een land dat een
anti-imperialistisch standpunt inneemt en het beleid van Israël en de VS in de regio
veroordeelt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór dit document gestemd daar in
Bahrein, Syrië en Jemen, na soortgelijke ontwikkelingen in andere Arabische landen,
demonstranten uiting hebben gegeven aan gerechtvaardigde democratische aspiraties en
aan het sterke verlangen van het volk naar politieke, economische en sociale hervormingen,
gericht op het vestigen van een werkelijke democratie, bestrijding van corruptie en
nepotisme, eerbiediging van de rechtsstaat, de mensenrechten en fundamentele vrijheden,
vermindering van sociale ongelijkheden en verbetering van de economische en sociale
omstandigheden. Daarom moeten de EU en haar lidstaten de vreedzame democratische
aspiraties van de volkeren van Bahrein, Syrië en Jemen steunen, en de regeringen van deze
staten mogen niet reageren met toenemende gewelddadige repressie. Ernstige misdaden,
waaronder buitengerechtelijke executies, ontvoeringen en verdwijningen, willekeurige
arrestaties, foltering en oneerlijke rechtszaken zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór deze resolutie gestemd. Ik vind dat
de EU haar bilaterale betrekkingen met Syrië, Bahrein en Jemen opnieuw moet beoordelen
in het licht van de gewelddadige onderdrukking van demonstranten en gesprekken over
een toekomstige associatieovereenkomst met Syrië moeten worden opgeschort. Ik maak
me tevens zorgen over de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Bahrein en ik verlang
een onderzoek naar de dood van 54 betogers in Jemen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) Waar het om buitenlands beleid
gaat blijft de meerderheid van degenen die Europa regeren met twee maten meten. Deze
resolutie is daarvan een perfect voorbeeld. Hierin wordt – terecht – kritiek uitgeoefend op
Ali Asbullah Saleh en Bashar al-Assad, maar niet op de koning van Bahrein. De doden en
gewonde slachtoffers van de repressie van de regeringen van Jemen en Syrië worden wel
genoemd, maar die van Bahrein niet. Niets rechtvaardigt dergelijke blijken van respect. Ik
weiger deze hypocriete tekst te steunen, die onder het mom van veroordeling van de een,
de ander vrijuit laat gaan.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) Syrië, Bahrein en Jemen hebben ieder te maken met
volksopstanden die met geweld worden neergeslagen. Naar mijn mening is dit niet de beste
wijze om hiermee om te gaan, omdat geweld alleen maar meer geweld veroorzaakt. De
regeringen van deze landen moeten de dialoog zoeken met de leiders van de demonstraties
om een verstandhouding te bereiken die verder bloedvergieten en verdere doden zal
verhinderen. De autoriteiten in deze staten moeten nadenken over concrete hervormingen
die ervoor kunnen zorgen dat hun burgers, net zoals de mensen in andere landen, toegang
krijgen tot democratie, vrijheid en gerechtigheid.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd,
omdat ik van mening ben dat de Europese Unie langs diplomatieke weg moet proberen
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een proces van democratische en vreedzame verandering in Bahrein, Jemen en Syrië op
gang te brengen. Ik sta aan de kant van de mensen in deze landen die, net als wij allen,
willen dat er betere economische omstandigheden komen, dat de sociale ongelijkheden
minder worden, corruptie en nepotisme worden bestreden, democratische hervormingen
ten uitvoer worden gelegd en de fundamentele mensenrechten worden gewaarborgd.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Vóór. Ik ondersteun deze oproep
van het Europees Parlement, die de gewelddadige onderdrukking van vreedzame betogers
in Bahrein, Syrië en Jemen door veiligheidstroepen sterk veroordeelt en zijn deelneming
betuigt met de familie van de slachtoffers, zijn solidariteit uitspreekt met de bevolkingen
van deze landen, hun moed en vastberadenheid toejuicht en hun gerechtvaardigde
democratische aspiraties van harte ondersteunt. Het Parlement dringt er bij de autoriteiten
van Bahrein, Syrië en Jemen tevens op aan af te zien van het gebruik van geweld tegen
demonstranten en hun recht op vergadering en vrijheid van meningsuiting te respecteren.
Het veroordeelt de bemoeienis van de autoriteiten in Bahrein en Jemen bij de
beschikbaarstelling van medische behandelingen en het ontzeggen en beperken van de
toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen. Het benadrukt dat degenen die
verantwoordelijk zijn voor het verlies aan mensenlevens en het veroorzaakte letsel
rekenschap moeten afleggen en voor het gerecht moeten worden gebracht, en het doet
een beroep op de autoriteiten om onmiddellijk alle politieke gevangenen,
mensenrechtenverdedigers en journalisten en al degenen die vastzitten vanwege hun
vreedzame activiteiten in het kader van de protesten vrij te laten.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) De huidige situatie in verschillende Afrikaanse
landen, evenals in Bahrein, Syrië en Jemen, komt voort uit de legitieme aspiraties van het
volk, dat politieke, sociale en economische hervormingen en een ware democratie wil.
Zoals bekend zijn er in deze landen altijd al repressieve wetten geweest die de burgers
beperken in het uitoefenen van hun civiele en politieke rechten. Het sterke verlangen van
het volk naar politieke en sociale hervormingen is daar het gevolg van.

Helaas reageren de regeringen op deze legitieme verlangens met een gewelddadige
onderdrukking, en passen ze antiterrorismewetten toe om buitenrechtelijke executies,
martelingen, ontvoeringen en verdwijningen van meerdere betogers te rechtvaardigen.
Het aantal doden, gewonden en arrestanten in Syrië, Bahrein en Jemen is zeer groot. Het
buitensporige gebruik van geweld tegen de betogers heeft alle internationale verdragen
inzake politieke en civiele rechten geschonden.

Ik sta achter de rapporteur en veroordeel de gewelddadige onderdrukking van de vreedzame
betogers door veiligheidstroepen in deze landen, en ik steun hun legitieme democratische
aspiraties. We moeten ons volledig solidair verklaren met deze volkeren en de moed en
vastberadenheid die zij heel de wereld laten zien ondersteunen.

Traian Ungureanu (PPE),    schriftelijk. −  (EN) De situatie in Syrië, Bahrein en Jemen is een
onvoorspelbaar verlopend proces, geen bloedige maar onstuitbare ontwikkeling in de
richting van een democratie. Syrië en Jemen hebben lange tijd een autoritaire of regelrecht
dictatoriale achtergrond gehad, maar dat maakt de oppositie nog niet tot een volwaardig
democratisch alternatief. Vooral in Jemen, met zijn wetteloosheid en gefragmenteerde
samenleving, kunnen de krachten die zich hebben verenigd onder de paraplu van de
oppositie onderdak of ruimte bieden aan terroristische of radicale, antidemocratische
stromingen. In het verleden vormde 'stabiliteit' in het buitenlands beleid tegenover het
Midden-Oosten een excuus om niets te doen of de status-quo in stand te houden. Het was
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duidelijk een overschat concept, dat zich echter nu tot een onderschat concept begint te
ontwikkelen. De Europese belangen, en het democratisch belang in het algemeen, zijn het
meest gediend met een rationele en nuchtere aanpak. De noodzaak van democratie in
landen met een lange geschiedenis van onderdrukking mag een toekomstig democratisch
proces niet frustreren. Niet dat de regimes van Assad of Saleh overeind moeten worden
gehouden, maar dit houdt wel in dat de oplossing moet voortkomen uit een door
onderhandelingen tot stand gekomen exitstrategie en niet uit een gewelddadige en
onbeheersbare machtswisseling. Landen en regio's die van het ene onderdrukkingssysteem
in het andere kunnen rollen, hebben veel meer aan behoedzaamheid en verstandig beleid.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) Het Europees Parlement heeft
op 7 april gestemd over een resolutie waarin wordt gevraagd om herziening van de
betrekkingen van de EU met Syrië, Bahrein en Jemen om rekening te kunnen houden met
de volksopstanden in die landen. Als ik dacht dat dat werkelijk de bedoeling van de Europese
instellingen was, zou ik hiermee volmondig instemmen. Een belangrijk element van deze
resolutie is de oproep tot ‘opschorting van verdere onderhandelingen over de ondertekening
van de nog steeds hangende associatieovereenkomst tussen de EU en Syrië’ en het feit dat
‘een akkoord over een dergelijke overeenkomst afhankelijk moet worden gesteld van het
vermogen van de Syrische autoriteiten om de gewenste democratische hervormingen met
tastbaar resultaat door te voeren.’ Waarvan akte. Maar ik moet toch opmerken, en in de
resolutie wordt dat ook toegegeven, dat ‘de ondertekening van deze overeenkomst op
verzoek van Syrië sinds oktober 2009 is uitgesteld.’ Je kunt je dus afvragen wat deze
verklaring in de praktijk voorstelt. Om die reden heb ik mij bij de stemming over deze tekst
onthouden.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftelijk. – (FR) Uit deze stemming door het Parlement, die
volgt op verschillende, sinds de jasmijnrevolutie in Tunesië aangenomen resoluties, blijkt
wel dat niemand de reikwijdte en duur kan voorspellen van de golf van gebeurtenissen in
de Arabische wereld. Natuurlijk is de situatie in elk land verschillend, maar uiteindelijk zijn
die volksbewegingen de uitdrukking van een onwrikbaar verlangen naar democratie,
vrijheid en rechtvaardigheid. De Europese Unie mag niet toestaan dat de gerechtvaardigde
en vreedzaam geuite eisen van het volk met geweld de kop worden ingedrukt, wat helaas
blijkbaar het enige antwoord is van de in het nauw gedreven regimes. Europa moet zijn
stem krachtig laten horen, vooral bij monde van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter
van de Commissie, en zijn steun uitspreken voor de demonstraties van de burgers die eisen
dat de door de Europese Unie opgestelde en verdedigde grondrechten ook in die landen
worden gerespecteerd. Ons Parlement, dat als een tempel van democratie wordt beschouwd,
moet weer solidair zijn met deze volken en hen steunen in de overgang naar democratie.
Wij moeten onze betrekkingen met de landen in Noord-Afrika, in het Nabije en
Midden-Oosten herzien, zodat wij met succes een gebied van stabiliteit, vrede en welvaart
kunnen opbouwen.

Ontwerpresolutie RC-B7-0228/2011 (Vierde VN-conferentie over de minst
ontwikkelde landen)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze ontwerpresolutie gestemd.
Ik ben van mening dat het belangrijk is om de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp
te versterken, en dat er behoefte bestaat aan een samenhangend ondersteuningsbeleid op
gebieden als handel en ontwikkelingssamenwerking, klimaatverandering, landbouw,
enzovoort. De EU moet een gemeenschappelijk standpunt innemen ten opzichte van de
minst ontwikkelde landen (MOL), en mag niet toelaten dat economische en financiële crises
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de ontwikkeling van partnerschappen met de MOL in de weg staan. Met het oog op een
duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieugebied is het wezenlijk dat tijdens
deze conferentie een mondiaal compromis wordt bereikt over de aanpak van de specifieke
behoeften van de MOL, en over de hulp aan de MOL bij hun pogingen om de armoede te
bestrijden.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Met het oog op de conferentie van Istanbul in
mei heeft de EU haar steun aan het behalen van de millenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling in de ontwikkelingslanden benadrukt, en nogmaals bevestigd dat zij zal
zorgen voor specifieke steunprogramma’s. Hoewel we in enkele landen en gebieden
aanzienlijke verbeteringen hebben gezien, zijn we nog ver verwijderd van onze doelstelling
de armoede in de wereld te halveren. Nog steeds sterven elf miljoen kinderen jaarlijks aan
geneeslijke ziekten, van wie het grootste deel jonger is dan vijf jaar. Een op de vier personen
heeft geen toegang tot drinkwater. 114 miljoen kinderen krijgen nog steeds geen
basisonderwijs. Er zijn nog steeds rond de 600 miljoen analfabete vrouwen, en evenzoveel
personen hebben geen toegang tot de vooruitgang.

Het niet behalen van de in 2001 vastgestelde doelstellingen zal de geïndustrialiseerde
landen niet ontmoedigen. Integendeel, zij zullen de hulpbehoevende landen blijven
garanderen dat zij centraal staan op de internationale agenda, en sporen aan tot het
beschikbaar stellen van nieuwe financieringsmiddelen en de ontwikkeling van
samenwerkingsprogramma’s. Om deze landen opnieuw overeind te helpen en duizenden
mensen een toekomst te kunnen bieden, zijn engagement en grote politieke vastberadenheid
nodig evenals een consistente beschikbaarstelling van financiële middelen. Dit zijn
voorwaarden waaraan de EU kan voldoen.

Pino Arlacchi (S&D),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb gestemd tegen de gezamenlijke
ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de vierde VN-conferentie over de minst
ontwikkelde landen, omdat hierin onvoldoende aandacht wordt besteed aan de
ondoelmatige inzet van de internationale hulp. Niet alleen in de resolutie maar ook in de
verklaring van de Commissie tijdens het debat in het Parlement wordt voorbijgegaan aan
de huidige kritische bespreking van de internationale hulp die in de afgelopen vijftig jaar
aan de landen in het zuiden van de wereld is verleend, en aan de lering die uit mislukkingen
en successen in het verleden moet worden getrokken. Hoe heeft het zo gigantisch mis
kunnen gaan met de hulp aan Afrika? Hoe heeft het beleid van de Wereldbank op het gebied
van ontwikkeling en armoedevermindering zo gigantisch kunnen mislukken? Hoe heeft
het enorme schandaal met de verlening van buitenlandse hulp aan Afghanistan in de
afgelopen tien jaar kunnen plaatsvinden? Hoe kan het dat het armoedebestrijdingsbeleid
in China, Vietnam en Brazilië zo'n eclatant succes is gebleken? Als we deze moeilijke vragen
niet kunnen beantwoorden zullen we nooit in staat zijn die 60 miljard euro aan
ontwikkelingshulp ten goede te laten komen aan de minst ontwikkelde landen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. − (LT) Ik ga akkoord met deze resolutie. Op de
vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen moet meer nadruk liggen op de
samenhang van het ontwikkelingsbeleid, omdat dit een belangrijke factor is bij het
terugdringen van armoede. Afgezien van de bestaande knelpunten is de situatie in de MOL
verder verslechterd door de recente, wereldwijde crisis op het gebied van financiën, voedsel,
klimaatverandering en energie. Daarom moet deze VN-conferentie resultaatgericht zijn,
met duidelijke indicatoren en het doel het aantal MOL in 2020 met de helft te verminderen,
op basis van doeltreffende en transparante mechanismen voor controle en follow-up.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het is betreurenswaardig dat op het
moment 48 landen bij de minst ontwikkelde landen (MOL) zijn ingedeeld, en dat 75 procent
van de achthonderd miljoen inwoners van deze landen met minder dan twee dollar per
dag moeten rondkomen. Het langetermijndoel voor ontwikkelingssamenwerking moet
het scheppen van duurzame economische ontwikkeling en een eerlijke verdeling van
rijkdom zijn. Vrede en veiligheid zijn van vitaal belang voor de doeltreffendheid van het
ontwikkelingsbeleid, en de EU moet haar aanpak hier beter coördineren om de
stabiliteitsproblemen in de MOL op te lossen en pogingen ondersteunen die voorwaarden
scheppen voor de totstandbrenging van vreedzame, democratische en inclusieve staten.
Het is ook essentieel om prioriteit te geven aan voedselzekerheid, landbouw, infrastructuur,
capaciteitsopbouw, en met name aan economische groei en toegang tot technologieën,
en aan de menselijke en sociale ontwikkeling voor de MOL.

Corina Creţu (S&D),    schriftelijk. – (RO) Aangezien de vorige conferenties zich hebben
geconcentreerd op principes, hoop ik dat de vierde VN-conferentie gericht zal zijn op het
vaststellen van resultaten en het opstellen van duidelijke indicatoren voor het halveren van
het aantal minder ontwikkelde landen tot 2020. Van de 51 onderontwikkelde landen, waar
78 procent van de bevolking met minder dan 1,25 dollar per dag moet leven, hebben
slechts drie landen zich in de afgelopen jaren aan deze categorie ontworsteld. Dit is een
zorgwekkende situatie, omdat deze landen het meest kwetsbaar zijn voor situaties als de
financiële en de voedselcrisis en klimaatverandering. Deze landen hebben ook te maken
met extreme armoede, gebrek aan infrastructuur en toenemende werkloosheid.

De werkelijkheid laat helaas zien dat de internationale gemeenschap er niet in is geslaagd
om de beloften van het Actieprogramma van Brussel na te komen. Ik hoop dat we ons
tijdens deze conferentie, waar ik de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en
Democraten in het Europees Parlement vertegenwoordig, kunnen richten op het bereiken
van samenhang in ontwikkelingsbeleid en methoden voor het uitvoeren van innovatieve
financieringsmechanismen met als doel een effectievere hulpverlening aan die landen die
moeten worden aangemoedigd om passend beleid aan te nemen.

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd, omdat ik van
mening ben dat de vierde conferentie van de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde
landen maatregelen naar voren moet brengen die de integratie van deze landen in de
mondiale economie mogelijk maken en hun toegang tot de markten van de EU verbeteren.
De Europese Commissie dient te overwegen om de hulp aan deze landen op te voeren om
de kosten die met de liberalisering van hun markten samenhangen te minimaliseren.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ondanks de in de afgelopen jaren aan de minst
ontwikkelde landen geleverde technische en financiële bijstand is het van essentieel belang
te erkennen dat deze landen niet in staat zijn geweest om zich uit deze status op te werken,
en nog steeds met voortdurende tekortkomingen en armoede te kampen hebben. Het is
niet meer dan redelijk om in de resolutie op de buitengewone omstandigheden in Kaapverdië
te wijzen, omdat dit land er ondanks het gebrek aan middelen in is geslaagd om de
moeilijkheden waarmee het te kampen had te overwinnen en de levensomstandigheden
van zijn bevolking te verbeteren. Ik zou daarom graag de Kaapverdische bevolking, hun
regering en partijen hiermee willen feliciteren, omdat zij dit op verantwoordelijke en
achtenswaardige wijze hebben aangepakt. Dit Portugeestalige land kan op dit moment als
voorbeeld dienen voor de MOL. Er zijn weliswaar handelsbelemmeringen en problemen
bij beroepsopleidingen en toegang tot informatie, bij hulpbronnen en productie-eenheden,
maar we kunnen nooit genoeg benadrukken dat de onderontwikkeling van de MOL
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voornamelijk te wijten is aan incapabele besluitvormers en ineffectieve instellingen,
aangezien hun bevolking in andere opzichten zeer bekwaam is.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) De vierde conferentie van de Verenigde
Naties over de minst ontwikkelde landen (MOL-IV) zal dit jaar van 9 tot 13 mei in Istanbul,
Turkije plaatsvinden. De EU, die bij de ondersteuning van ontwikkelingslanden altijd het
goede voorbeeld heeft gegeven met behulp van armoedebestrijdingsprogramma’s – waarvan
de financiële toewijzingen de afgelopen paar jaar verdrievoudigd zijn –, is zeer sterk
betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomst. Ook het Parlement zal door een delegatie
worden vertegenwoordigd die weldoordachte voorstellen zal doen, ofschoon zij wegens
haar waarnemersstatus weinig zichtbaar zal zijn. Ik hoop dat dit een wezenlijke stimulans
zal zijn om de ‘strijd’ voor duurzame ontwikkeling en rechtvaardige groei in deze landen
te winnen. Aangezien alle landen verantwoordelijkheden hebben als het gaat om de
ondersteuning van de minst ontwikkelde landen (MOL) en het bereiken van de
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, ben ik het eens met de voorstellen die in
deze gezamenlijke resolutie zijn opgenomen. Ik zou graag willen zien dat de doelstelling
om het aantal MOL tot 2020 te halveren werd gehaald. MOL-IV dient concrete maatregelen
te ondersteunen waarmee antwoorden kunnen worden gevonden op de
ontwikkelingsbehoeften van de MOL, armoede kan worden bestreden en een fatsoenlijk
inkomen en bestaan kunnen worden verzekerd.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) In het kader van de vierde conferentie van
de Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen is het gepast om even stil te staan
bij de door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2000 aangenomen
milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling, en hun tenuitvoerlegging te beoordelen, met
name wat betreft de bestrijding van armoede en honger, de bevordering van gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, het verhogen en verbeteren van de
moeder/kind-gezondheidszorg, de bestrijding van HIV/AIDS, de ontwikkeling van
duurzaamheid inzake het milieu, en het tot stand brengen van basisonderwijs voor iedereen.
We beschikken over de middelen om de armoede te bestrijden. Deze zijn zelfs nog
toegenomen dankzij de voordelen van de wetenschappelijke en technologische
ontwikkeling. Toch kunnen we op mondiaal niveau een toename van de armoede
waarnemen. Dit is het gevolg van het heersende economische systeem: het kapitalisme is
van nature oneerlijk en ongelijk. We willen het belang van de alternatieve resolutie
benadrukken die door de Confederale fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
is ingediend evenals dat van de op de gezamenlijke resolutie ingediende amendementen,
– die jammer genoeg door de meerderheid werden verworpen – en die onder andere gericht
waren op kwesties als voedselsoevereiniteit, landbouwontwikkeling en de noodzaak om
een eind te maken aan de chantage die de EU met de zogenaamde economische
partnerschapsovereenkomsten pleegt op een aantal ontwikkelingslanden.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Het is van essentieel belang dat
ondersteuning wordt geboden aan de armste en meest fragiele landen van de wereld. Tot
deze groep behoren bijna vijftig landen, landen waarvan de bevolkingen te lijden hebben
onder de gevolgen van de opeenvolgende gebrekkige tenuitvoerlegging van de conclusies
van de successieve conferenties van de Verenigde Naties.

In de meeste gevallen is deze situatie te wijten aan het kolonialisme en aan de uitbuiting
van hun rijkdommen en bevolkingen. Noch is dit een onvermijdelijk noodlot, noch zijn
er onoverwinnelijke natuurlijke belemmeringen of beperkingen die deze landen arm maken.
Integendeel, enkele van deze landen zijn rijk, zeer rijk aan natuurlijke hulpbronnen.
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In andere gevallen is het de voortzetting van de kapitalistische uitbuiting die ervoor zorgt
dat ongelijkheden gecreëerd en in stand worden gehouden. Dit geschiedt via het onrecht
en de onmenselijkheid van een systeem dat in economisch en sociaal opzicht het heersende
stelsel op de wereld is en dat door asymmetrische verhoudingen in stand wordt gehouden.

Dit is het resultaat van vrije handel, van financiële deregulering, van illegale maar
gepermitteerde kapitaalvlucht naar belastingparadijzen en van oorlog en conflicten die
om meningsverschillen over natuurlijke hulpbronnen worden gevoerd.

Alleen door met de grondslagen van dit stelsel te breken en een werkelijk beleid van
samenwerking en ontwikkelingshulp op basis van solidariteit te voeren kunnen deze
volkeren zich emanciperen en deze landen zich ontwikkelen.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftelijk. − (SK) Meer dan veertig landen ter wereld
behoren tot de minst ontwikkelde landen. Ik sta positief tegenover het streven van de
Europese Unie om actief deel te nemen aan de VN-conferentie op het hoogste niveau en
verwacht dat daar concrete toezeggingen uit zullen voortkomen. De afgelopen tien jaar
hebben de armste landen een grotere vooruitgang geboekt dan in het voorafgaande
decennium. Desondanks blijven er meerdere problemen bestaan: toenemende
afhankelijkheid van de import van producten, armoede, een laag niveau van menselijk
kapitaal en kwetsbaarheid voor klimatologische veranderingen en natuurrampen. Die
problemen moeten van alle kanten worden aangepakt, maar twee punten zijn daarbij extra
van belang. Ten eerste hebben deze landen investeringen nodig in de productieve sectoren
van de economie. Ten tweede moeten we deze landen helpen democratische structuren
op te zetten die hen in staat stellen zelfstandig te besluiten over strategische prioriteiten
zonder inmenging van buitenaf. Een aparte kwestie die moet worden opgelost betreft de
onstabiele grondstoffenmarkten en de daaruit voortvloeiende problemen. Op de lange
termijn is diversificatie van de economie daar een oplossing voor. Op korte en middellange
termijn is het belangrijk om te sterke prijsfluctuaties, vooral op het gebied van
voedingsmiddelen, onder controle te houden. Gezien de positie van de Europese Unie is
het belangrijk te letten op de coherentie van het buitenlands beleid. Het document van de
Commissie van 16 februari is volledig maar zou een kritischer houding moeten weergeven.
We moeten toegeven dat niet alle activiteiten van de Europese Unie op het gebied van
handel of directe buitenlandse investeringen in overeenstemming zijn met het
ontwikkelingsbeleid. Ik ben van mening dat die activiteiten daaraan ondergeschikt zouden
moeten worden gemaakt.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór dit document gestemd daar sinds
de derde VN-conferentie over de minst ontwikkelde lande en het actieprogramma van
Brussel enkele positieve stappen zijn gezet, bijvoorbeeld het initiatief ́ alles behalve wapens´,
de verhoging van de officiële ontwikkelingshulp (ODA), die tussen 2000 en 2008 is
verdubbeld, en de toename van de directe buitenlandse investeringen van 6 tot 33 miljard
dollar, zodat 19 landen nu een groeicijfer hebben van 3 procent. De MOL-IV-conferentie
moet resultaatgericht zijn, met duidelijke indicatoren en het doel het aantal MOL in 2020
met de helft te verminderen, op basis van doeltreffende en transparante mechanismen
voor controle en follow-up. Ik zou de noodzaak willen benadrukken prioriteit te geven
aan voedselzekerheid, landbouw, infrastructuur, capaciteitsopbouw, inclusieve economische
groei, toegang tot technologieën en menselijke en sociale ontwikkeling in de MOL.

David Martin (S&D),    schriftelijk. − (EN) Ik heb voor deze resolutie gestemd. Ik geloof
dat op de MOL-IV-conferentie de nadruk moet liggen op de samenhang in het
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ontwikkelingsbeleid als belangrijke factor in een beleidsombuiging op het nationale en het
internationale vlak. Daarom pleit ik ervoor dat alle beleidsterreinen − zoals handel, visserij,
milieu, landbouw, klimaatverandering, energie, investeringen en financiën − worden
afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de MOL, ter bestrijding van armoede en ter
waarborging van een fatsoenlijk bestaan en levensonderhoud. Ik dring er bij de EU op aan
haar toezeggingen gestand te doen wat betreft markttoegang en schuldverlichting en ik
wijs nogmaals op het belang van het halen van het streefcijfer voor officiële
ontwikkelingshulp van 0,15 à 0,20 procent van het BBP voor de MOL, waarvoor
binnenlandse middelen moeten worden ingezet en, in aanvulling daarop, innoverende
financieringsmechanismen.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik ben van mening dat de vierde conferentie van de
Verenigde Naties over de minst ontwikkelde landen nieuwe maatregelen naar voren moet
brengen die de integratie van deze landen in de mondiale economie mogelijk maken en
hun toegang tot de markten van de EU verbeteren. Ondanks alle inspanningen zijn de
doelstellingen echter niet gehaald, ofschoon Kaapverdië uitmuntend heeft gepresteerd. Dit
land heeft successen behaald en de levenskwaliteit van zijn burgers op een niveau getild
dat boven dat van de andere minst ontwikkelde landen ligt.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftelijk. – (EL) De economische crisis in de ontwikkelde
wereld brengt handelsbeperkingen met zich mee die op hun beurt de minder ontwikkelde
landen economisch wurgen. Gezinnen die op de rand van absolute armoede leven hebben
moeten toezien hoe de levensmiddelenprijzen de afgelopen zes maanden met 15 procent
zijn gestegen. In vergelijking met 2009 zijn deze prijzen, volgens de gegevens van de
Wereldbank, in totaal met zelfs 29 procent gestegen. Daarom mag het onlangs gedaan
officieel verzoek van de arme landen tot opheffing van de uitvoerbeperkingen niet genegeerd
worden. De economische crisis maakt de onderhandelingen ongetwijfeld nog moeilijker
maar harde onderhandelingen over de rug van mensen die in absolute armoede leven is
tenminste in moreel opzicht betwistbaar.

In de onderhavige resolutie, waar ik vóór heb gestemd, wordt met klem gewezen op een
aantal beleidsmaatregelen op zowel nationaal als internationaal niveau waarmee deze
situatie ongedaan kan worden gemaakt. Daarbij gaat het om sectoren als handel, visserij,
milieu, landbouw, klimaatverandering, energie, investeringen en financiën.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het Europees Parlement wil met
deze resolutie ook zijn steentje bijdragen aan de vierde conferentie van de Verenigde Naties
over de minst ontwikkelde landen. Ik ondersteun deze bijdrage, omdat ik eveneens van
mening ben dat deze conferentie een samenhangend ontwikkelingsbeleid moet bevorderen
door op alle gebieden maatregelen te stimuleren, bijvoorbeeld maatregelen voor handel,
visserij, milieu, landbouw, klimaatverandering, energie, investeringen en financiering,
waarmee sterke ondersteuning kan worden gegeven aan de ontwikkelingsbehoeften van
de minst ontwikkelde landen (MOL) om de armoede te bestrijden en voor een fatsoenlijk
inkomen en levensonderhoud te zorgen. Als voorstander van deze resolutie, wil ik eveneens
benadrukken dat Kaapverdië in 2007 één van de drie landen is geweest die zich op eigen
kracht uit de MOL-status hebben opgewerkt. Dit is een land met zeer weinig hulpmiddelen,
dat echter wel in staat was om voor groei te zorgen en de armoede te bestrijden. Hiermee
wil ik het volk van Kaapverdië en zijn regering van harte feliciteren.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. −  (EN) Vóór. Het Europees Parlement,
in deze resolutie: 1. is van mening dat de MOL-IV-conferentie resultaatgericht moet zijn,
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met duidelijke indicatoren en het doel het aantal MOL in 2020 met de helft te verminderen,
op basis van doeltreffende en transparante mechanismen voor controle en follow-up; 2.
gelooft dat op de MOL-IV-conferentie de nadruk moet liggen op samenhang in het
ontwikkelingsbeleid als belangrijke factor in een beleidsombuiging op het nationale en het
internationale vlak; pleit er daarom voor dat alle beleidsterreinen – zoals handel, visserij,
milieu, landbouw, klimaatverandering, energie, investeringen en financiën – worden
afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van MOL ter bestrijding van armoede en ter
waarborging van een fatsoenlijk bestaan en levensonderhoud; 3. dringt er bij de EU op aan
haar toezeggingen gestand te doen wat betreft markttoegang en schuldverlichting; wijst
nogmaals op het belang van het halen van het streefcijfer voor officiële ontwikkelingshulp
van 0,15 à 0,20 procent van het BBP voor de MOL, waarvoor binnenlandse middelen
moeten worden ingezet en, in aanvulling daarop, innoverende financieringsmechanismen;

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Op dit moment zijn 48 landen als minst
ontwikkelde landen ingedeeld, met ongeveer 800 miljoen inwoners die moeten rondkomen
met minder dan twee dollar per dag. Tussen 2000 en 2010 is de
menselijke-ontwikkelingsindex voor de minst ontwikkelde landen met slechts 0,04 procent
gestegen. Met deze zwakke stijging raken de landen steeds verder verwijderd van de acht
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling die de VN in 2000 hebben vastgesteld.

Gelukkig zijn sinds de derde VN-conferentie enkele goede stappen gezet op het gebied van
officiële ontwikkelingshulp, zodat liefst 19 landen nu een groeicijfer hebben van 3 procent.
Ik deel de mening van de rapporteur als hij het belang van de vierde VN-conferentie
benadrukt. De belangrijkste doelstellingen moeten gericht zijn op ontwikkelingsbeleid,
landbouw en visserij, zodat concrete resultaten en innovatieve financiering kunnen worden
bereikt. Ik hoop dat de steun voor duurzame ontwikkeling zich ook vertaalt in steun voor
gezondheidszorg, onderwijs en bevordering van de democratie, en de mensenrechten en
de grondrechten steunen, want die vormen essentiële onderdelen van het
ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.

Joanna Senyszyn (S&D),    schriftelijk. – (PL) Momenteel zijn 48 landen ingedeeld als
minst ontwikkelde landen (MOL) en dit betekent dat elk vijfde land van de wereld tot deze
categorie behoort. De Algemene Vergadering van de VN heeft in het begin van de jaren
zeventig, dus bijna veertig jaar geleden, de categorie MOL in het leven geroepen. Sinds die
tijd is het aantal MOL verdubbeld en slechts drie landen (Botswana, Malediven en
Kaapverdië) hebben zich uit deze groep kunnen opwerken. Dit bewijst dat de armoede
zich verspreidt en dat de effectiviteit van de tot nu toe genomen maatregelen
verwaarloosbaar is. De economische crisis heeft deze kritieke situatie verder verergerd. De
gevolgen van de crisis hebben diepe sporen achtergelaten in de MOL en hun problemen,
die vooral voortkomen uit schulden, hoge voedsel- en brandstofprijzen en
klimaatverandering, verder verdiept. Uit volle overtuiging en mij bewust van haar belang,
heb ik daarom de resolutie over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen
gesteund.

Een diepgaande en complete analyse en diagnose van de situatie van de MOL is noodzakelijk,
evenals concrete voorstellen voor maatregelen die op de korte termijn moeten leiden tot
verbetering in de leefomstandigheden van de bewoners van die landen en op de lange
termijn tot het verlaten van de groep. Als lid van de Parlementaire Vergadering ACS-EU
wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen op het ontbreken van controlemechanismen
voor de ondernomen activiteiten. Het ontbreekt ons niet aan politieke wil en bereidheid
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om te helpen, maar we houden helaas onvoldoende toezicht op onze inspanningen,
waardoor ze niet bijster effectief zijn.

Michèle Striffler (PPE),    schriftelijk. – (FR) Als een van de auteurs van de resolutie over
‘de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (MOL)’ ben ik van mening
dat het absoluut noodzakelijk is dat het Europees Parlement laat zien dat het zich krachtig
wil inzetten voor de inwoners van de minst ontwikkelde landen. De toename van het aantal
landen dat in die categorie valt (van 25 in 1971 tot 48 in 2011) maakt het noodzakelijk
dat de internationale gemeenschap haar inspanningen verdubbelt om de doelstelling om
het aantal MOL-landen tussen nu en 2020 met de helft te verminderen, te halen. Vanuit
dit standpunt is het van het grootste belang om werkelijk samenhang te brengen in het
beleid dat rechtstreeks de MOL-landen aangaat, zoals ontwikkelingshulp, handel, visserij,
milieu, landbouw, klimaatverandering, energie, investeringen en financiën, met het doel
om de armoede in te dammen en een fatsoenlijk bestaan en levensonderhoud voor de
inwoners van de minst ontwikkelde landen te waarborgen.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) Ik heb vóór de resolutie van het
Europees Parlement gestemd over de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde
landen. In die resolutie bevestigt het Europees Parlement het principe van samenhang in
Europees beleid op het terrein van ontwikkelingshulp en -samenwerking. Dat wil zeggen
dat in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de minst ontwikkelde landen alle
beleidsterreinen – zoals handel, visserij, milieu, landbouw, klimaatverandering, energie,
investeringen en financiën – moeten worden afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften
van de minst ontwikkelde landen. Bovendien wordt in de resolutie het belang aangehaald
om het streefcijfer van 0,15 à 0,20 procent van het BBP voor ontwikkelingshulp voor de
minst ontwikkelde landen te halen, en wordt gewaarschuwd voor de kwalijke gevolgen
van aankoop van landbouwgrond, zoals onteigening van kleine boeren en onduurzaam
gebruik van grond en water. Het beginsel van de samenhang van het ontwikkelingsbeleid
wil voorkomen dat goede voornemens wel worden uitgesproken maar nooit opgevolgd,
en dat beleidsterreinen met elkaar in botsing komen. Nu moeten we het nog in praktijk
brengen.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftelijk. – (FR) Met deze stem wil ik graag nog eens mijn
grote betrokkenheid bij de bestrijding van armoede tonen, of het nu om de oorzaken of
de gevolgen gaat. Er is een meedogenloze kloof tussen de minst ontwikkelde landen en de
wereldeconomie waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat waarvan de bevolking het
slachtoffer wordt. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de achterstand in de realisering
van de millenniumontwikkelingsdoelen (MDG), waardoor gecoördineerd optreden van
de Europese Unie en de Verenigde Naties dringend wordt. De belangrijkste gebieden zijn
bekend: voedselveiligheid, toegang tot water en gezondheidszorg, en alfabetisering. De
oplossingen zijn ook bekend, maar ik betreur dat zelden aan de goede voornemens gevolg
wordt gegeven. Toch is het door te werken aan een betere verdeling van rijkdommen, door
begeleiding van deze landen op weg naar groei en democratie en door bestrijding van de
ongebreidelde speculatie op grondstofprijzen, dat deze uiterst kwetsbare landen in staat
worden gesteld om uit die vreselijke armoedespiraal te komen. Dat is niet alleen onze
verantwoordelijkheid, het is ook noodzakelijk voor de veiligheid van de Europese Unie,
want armoede is helaas vaak een bron van instabiliteit.
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Ontwerpresolutie B7-0226/2011 (Voortgangsverslag 2010 over IJsland)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat ik een
voorstander ben van de toetreding van IJsland tot de EU, vooropgesteld dat de regering
erin slaagt om zich te verzekeren van de ondersteuning van haar burgers voor dit nationaal
politiek engagement.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. − (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd. Ik ben
blij met het vooruitzicht IJsland in de EU op te nemen, daar IJsland een krachtige
democratische traditie en maatschappelijke cultuur heeft, waardoor we het gerust tot de
groep EU-lidstaten kunnen toelaten. Ik ben van mening dat de toetreding van IJsland tot
de EU de kansen van de Unie om een actievere en constructievere rol te spelen in
Noord-Europa en het Noordpoolgebied zal doen toenemen en daarmee zal bijdragen tot
multilateraal bestuur en duurzame beleidsoplossingen in dit gebied. IJsland participeert
nu al actief in de Noordse Raad, in het EU-beleid voor de noordelijke dimensie, in de
Euro-Arctische Raad voor de Barentszzee en in de Arctische Raad, dat het belangrijkste
multilaterale forum is voor samenwerking in het Noordpoolgebied. De toetreding van
IJsland tot de EU zal de Europese aanwezigheid in de Arctische Raad consolideren. IJsland
kan door zijn ervaring met hernieuwbare energie ook een waardevolle bijdrage leveren tot
het beleid van de EU, met name wat betreft het gebruik van geothermische energie, de
bescherming van het milieu en maatregelen tegen klimaatverandering.

Elena Băsescu (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik heb gestemd voor het voortgangsverslag 2010
over IJsland, dat is opgesteld door de heer Preda, omdat ik denk dat het moment is gekomen
om het Europees perspectief van dit land te beoordelen. Gedurende de onderhandelingen
met de EU hebben de IJslandse autoriteiten blijk gegeven van een werkelijke betrokkenheid
bij dit proces en een sterke politieke wil om te zijner tijd aan alle toetredingscriteria te
voldoen.

Ten eerste heeft IJsland een lange democratische traditie. De bescherming van de
mensenrechten en de samenwerking met leidende internationale organisaties zijn zeer
belangrijke punten op de IJslandse politieke agenda. Op economisch gebied hebben de
autoriteiten al een pretoetredingsstrategie opgesteld om de economie te diversifiëren en
uit de recessie te raken. Ik ben van mening dat IJsland in staat is om de verplichtingen aan
te gaan die het EU-lidmaatschap met zich meebrengen. Hierbij wil ik vermelden dat op dit
moment aan de voorwaarden van 10 onderhandelingshoofdstukken is voldaan. Tegen
deze achtergrond verwelkom ik het initiatief van de Europese Commissie om in juni te
beginnen met de toetredingsonderhandelingen met IJsland.

Dominique Baudis (PPE),    schriftelijk. – (FR) Dit verslag biedt een goed overzicht van de
huidige stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en IJsland. Sinds het
Verdrag van Parijs zijn er vriendschappelijke en nauwe betrekkingen en samenwerking
met dit land. IJsland werd hard getroffen door de economische, financiële en bancaire crisis.
Er moeten hervormingen worden doorgevoerd en die moeten wij aanmoedigen.

Sinds het begin van het toetredingsproces zijn wij een open en constructieve dialoog gestart
met de IJslandse regering, die trouwens ook heeft aangegeven tot de eurozone te willen
toetreden. De uitbreiding met IJsland biedt Europa de mogelijkheid om meer samenhang
te brengen in haar beleid in het Noordpoolgebied, vooral wat betreft visserij, zeevaart,
wetenschappelijk onderzoek en milieubeheer. Toch is Europa geen uitwijkhaven of een
remedie voor een conjuncturele crisis. IJsland moet zelf helder invulling geven aan een
werkelijk integratieproject binnen de rest van Europa.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik ben zeer ingenomen met het
vooruitzicht om een land met een krachtige democratische traditie en maatschappelijke
cultuur als nieuwe lidstaat van de EU op te nemen. IJsland heeft een goede reputatie op het
gebied van bescherming van de mensenrechten en het waarborgen van nauwe
samenwerking met internationale mechanismen voor de bescherming van de
mensenrechten. De toetreding van IJsland tot de EU zal de rol van de Unie als wereldwijde
voorvechter en beschermer van mensenrechten en fundamentele vrijheden verder
onderbouwen. Door zijn ervaring kan IJsland ook een waardevolle bijdrage leveren aan
het EU-beleid op het gebied van hernieuwbare energie, vooral waar het om de exploitatie
van geothermische energie, milieubescherming en de bestrijding van klimaatverandering
gaat. De toetreding van IJsland tot de EU zal de kansen van de Unie om een actievere en
constructievere rol te spelen in Noord-Europa en het Noordpoolgebied doen toenemen
en zal daarmee bijdragen tot multilateraal bestuur en duurzame beleidsoplossingen in dit
gebied.

Diane Dodds (NI),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb tegen dit verslag gestemd. Door de haast
die met de uitbreiding wordt gemaakt vrees ik dat het Parlement en de EU-instellingen
voorbijgaan aan kwesties die voor de lidstaten van strategisch belang zijn. Het is zeer
betreurenswaardig dat IJsland en de Faeröer hun voorgestelde vangsten van makreel in
2011 wederom hebben opgehoogd, wat ten koste gaat van de bestanden en de
levensvatbaarheid van onze pelagische visserij. Deze ongehoorde manier van doen geeft
wel aan dat er niets klopt van de bewering dat IJsland voorvechter is van een duurzaam
visserijbeheer. Vorig jaar zomer is ons, in antwoord op de onverzettelijke houding van
IJsland in dezen, verteld dat de Commissie overwoog de onderhandelingen over de
toetreding van dit land tot de EU op te schorten. Daar lijkt echter nog maar weinig schot
in te zitten. IJsland kan en mag niet tot de 'EU-club' toetreden als het de regels van deze
club zo schaamteloos aan zijn laars lapt. Zoals een krant kopte: zijn we serieus van plan
om IJsland, nu het zijn eigen wateren heeft leeggevist, aan de haal te laten gaan met onze
meest waardevolle visserij?

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór het voortgangsverslag 2010 over
IJsland gestemd, omdat ik van mening ben dat we de toetreding van één van de oudste
democratieën van Europa tot de EU moeten ondersteunen, op voorwaarde dat aan de
noodzakelijke vereisten wordt voldaan, zoals de afschaffing van de walvisjacht en de handel
in walvisproducten.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Van alle landen die zijn voorgesteld voor toetreding
tot de Europese Unie is IJsland hier het best op voorbereid, en in staat om de waarden en
beginselen over te nemen die het richtsnoer voor het handelen van de Unie zijn. Ik geloof
dat de Unie zal profiteren van de bijdrage van IJsland. Over het algemeen beschikt IJsland
over dezelfde, en in sommige gevallen zelfs hogere dan de door de Unie voorgeschreven
normen. Ik ben van mening dat de aanpassingen die nog moeten plaatsvinden niet van
dien aard zijn dat ze het toetredingsproces al te zeer zullen vertragen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Deze ontwerpresolutie gaat over het
voortgangsverslag 2010 over de vooruitgang van IJsland in richting van het lidmaatschap
van de Europese Unie. De toetredingsonderhandelingen met IJsland zijn in juli 2010 van
start gegaan. Ik acht het van essentieel belang dat de noodzakelijke voorwaarden worden
geschapen om het toetredingsproces van IJsland af te ronden en ervoor te zorgen dat de
toetreding van het land een succes wordt: dit is een land met een krachtige democratische
traditie en maatschappelijke cultuur, en de toetreding van IJsland tot de EU zal de rol van
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de Unie als wereldwijde voorvechter en beschermer van mensenrechten en fundamentele
vrijheden verder onderbouwen. IJsland maakt deel uit van de Europese Vrijhandelsassociatie
en beschikt over een markteconomie die een aantal voordelen voor de EU met zich
meebrengt, met name op het gebied van de hernieuwbare energie. Toch dient IJsland
werkelijk interesse te tonen en samen te werken bij de oplossing van onopgeloste
vraagstukken in de sector visserijbeheer. Volgens het ingediende verslag is er sprake van
enige vooruitgang, maar moet er nog veel gebeuren, met name in de visserijsector. Ik hoop
dat deze onopgeloste vraagstukken snel kunnen worden opgelost, zodat de toetreding van
IJsland een succes wordt.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Ons principieel standpunt ten aanzien van
de toetredingsprocessen van nieuwe landen tot de Europese Unie is bekend: wanneer dit
besluit wordt geveld, moet de wens van de desbetreffende bevolking hieraan ten grondslag
liggen en worden gerespecteerd. Wij wachten daarom af hoe het standpunt van de bevolking
van IJsland over de toetreding zal uitvallen, zodat we in de toekomst met dit standpunt
rekening kunnen houden. Niet alleen op grond van dit principe hebben we ons van
stemming onthouden, maar ook vanwege de essentiële aard van de uitbreidingsprocessen
van de EU, gezien de kapitalistische aard van het integratieproces en de doeleinden die
hiermee worden nagestreefd. Wanneer de perifere regio’s die voortkwamen uit de vorige
uitbreidingen eenmaal uitgeput zijn, is er behoefte aan verder groeien en moeten nieuwe
markten tot stand worden gebracht.

We zijn niet gelukkig met een aantal vereisten die de Europese Unie IJsland stelt, waaronder
de in dit verslag opgenomen vereisten. Zo wordt bijvoorbeeld geëist een aantal sectoren
te liberaliseren, met name de financiële sector, wat des te erger is, omdat dit één van de
sectoren is die verantwoordelijk waren voor de crisis in dit land en die alleen kon worden
afgewend door duidelijke staatsinterventie.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) We hebben ons van stemming onthouden
op grond van ons standpunt ten opzichte van de uitbreiding van de Europese Unie. We
wachten het standpunt van het volk van IJsland over de toetreding af, zodat we in de
toekomst met dit standpunt rekening kunnen houden.

Verder zijn we niet gelukkig met een aantal vereisten die de Europese Unie IJsland stelt,
waaronder de in dit verslag opgenomen vereisten. Zo wordt bijvoorbeeld geëist een aantal
sectoren te liberaliseren, met name de financiële sector, wat des te erger is, omdat dit één
van de sectoren is die verantwoordelijk waren voor de crisis in dit land en die alleen kon
worden afgewend door duidelijke interventie van de staat en de bevolking.

We wachten op de toekomstige ontwikkelingen, met name op de uitslag van het referendum
van 9 april 2011, voor een duidelijker standpunt ten opzichte van het lidmaatschap van
het land.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftelijk. – (FR) Ik wil graag uitleggen waarom ik mij tijdens de
stemming over deze tekst heb onthouden, zoals ik altijd doe wanneer er over een verslag
over toetredingsonderhandelingen met een Europees land wordt gestemd. Ik betwist
geenszins het recht van IJsland om toe te treden tot de Europese Unie maan ik denk wel
dat toetreding geen goed idee is. Dat lijkt trouwens de mening van de overgrote meerderheid
van de IJslandse bevolking te zijn. De beslissing om toetreding aan te vragen werd genomen
op een moment van paniek, na de ineenstorting van het IJslandse bankstelsel, om te kunnen
profiteren van de steun van Europa.
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Iedereen weet dat IJsland de euro wil invoeren zonder lid te worden van de Europese Unie,
wat belachelijk is als we weten wat de gevolgen daarvan zijn, en dat IJsland lid is van de
Europese Economische Ruimte en van het Schengengebied. Kortom het is in ieder geval
uiteindelijk aan het IJslandse volk om te beslissen. En ik hoop dat als zij nee zeggen, ze dan
worden gehoord.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit document gestemd omdat de
toetredingsonderhandelingen met IJsland in juli 2010 zijn geopend en het van essentieel
belang is dat de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen om het toetredingsproces
van IJsland af te ronden en ervoor te zorgen dat de toetreding van het land een succes
wordt. IJsland kan door zijn ervaring met hernieuwbare energie een waardevolle bijdrage
leveren tot het beleid van de EU, met name wat betreft het gebruik van geothermische
energie, de bescherming van het milieu en maatregelen tegen klimaatverandering. De
toetreding van IJsland tot de EU zal de kansen van de Unie om een actievere en
constructievere rol te spelen in Noord-Europa en het Noordpoolgebied doen toenemen
en daarmee bijdragen tot multilateraal bestuur en duurzame beleidsoplossingen in dit
gebied. Daarnaast is het essentieel dat de EU-burgers heldere, volledige en op feiten
gebaseerde informatie krijgen over de gevolgen van toetreding van IJsland. Hierop moet
worden toegezien, en ik acht het even belangrijk te luisteren naar en in te gaan op de zorgen
en vragen van de burgers en hun standpunten en belangen in aanmerking te nemen.

Giovanni La Via (PPE),    schriftelijk. – (IT) De resolutie over het voortgangsverslag 2010
over IJsland, waarover we vandaag in het Parlement stemmen, kon niet anders dan op mijn
overtuigde steun rekenen. In het afgelopen jaar heeft IJsland aangetoond zich op meerdere
fronten aan te willen passen aan de Europese politiek en aan de beginsels waarop deze
steunt. De sterke democratische en maatschappelijke traditie, de vooruitgang die geboekt
is bij het verbeteren van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en de buitengewone
aandacht voor de economie, die aan steeds meer van de door Europa gestelde eisen voldoet,
maken dat de toetreding van IJsland tot de EU alleen maar positief kan uitpakken, ook
vanwege het feit dat het de rol van de Unie in de Arctische Raad zal versterken. De
bescherming van de mensenrechten, de verbetering van het wetgevend kader met betrekking
tot de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie, en de omvangrijke investeringen
in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, met als doel de jeugdwerkloosheid te bestrijden,
geven blijk van de inspanningen van het land en de wil om zich aan te passen aan Europa.
Het IJslandse volk heeft het laatste woord, door middel van een referendum, en we hopen
dat het volk zich positief uitspreekt over de toetreding tot de grote Europese familie.

David Martin (S&D),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb voor deze resolutie gestemd, waarin het
volgende wordt verwoord: "spreekt zijn voldoening uit over de overeenkomst die tot stand
is gekomen tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van IJsland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk over de Icesave-kwestie, met name inzake het garanderen van
terugbetaling van de kosten voor de betaling van minimumgaranties voor spaarders in
vestigingen van Landsbanki Hf. in het VK en in Nederland; is verheugd dat het IJslandse
parlement de overeenkomst op 17 februari 2011 met een drie vierde meerderheid heeft
goedgekeurd; neemt nota van het besluit van de IJslandse president om de wet aan een
referendum te onderwerpen en hoopt dat er een eind zal komen aan de inbreukprocedure
die de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 26 mei 2010 tegen IJsland heeft
ingeleid".

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) In deze tekst wordt de weigering
van de IJslandse bevolking om de schulden terug te betalen die door private banken zijn
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aangegaan, veroordeeld, ofschoon de overgrote meerderheid tegen terugbetaling stemde.
Zij worden verplicht de criteria van Kopenhagen rigoureus toe te passen. De programma’s
van het IMF voor het land worden toegejuicht. De Commissie wordt voorgesteld om in
IJsland een campagne te houden, naar het voorbeeld van de campagne in Ierland, met het
oog op het nationale referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Ik stem tegen
dit herhaald machtsvertoon tegen de IJslandse bevolking, en de grove logica van liberale
normalisering die uit deze tekst spreekt.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) IJsland heeft concrete stappen ondernomen om in
de toekomst tot de EU toe te treden, en heeft van alle toetredingskandidaten de beste
vooruitzichten om aan de vereisten inzake toetreding te voldoen. De onlangs naar voren
gekomen kwestie met betrekking tot de betaling van financiële middelen aan Nederland
en het Verenigd Koninkrijk voor verliezen die burgers van deze landen bij de ineenstorting
van een IJslandse bank hebben geleden, zou nog roet in het eten kunnen gooien voor de
toetreding van het land.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) IJsland werkt als lid van de Europese Economische
Ruimte, de Schengenovereenkomsten en de Dublinverordening reeds nauw samen met
de EU. Op het gebied van de mensenrechten behaalt IJsland eveneens uitstekende resultaten.
Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, waardoor IJsland
internationaal gezien een goede positie inneemt op deze gebieden. Alvorens we echter van
toetreding van IJsland tot de EU kunnen spreken, moet de IJslandse bevolking hier mee
instemmen.

Het zou raadzaam zijn om een einde te maken aan alle propaganda van de EU om de
IJslandse bevolking te overtuigen van de voordelen van toetreding. Economisch gezien is
IJsland er volgens een OESO-rapport van mei 2010 in geslaagd om zijn economie te
consolideren en ondanks de financiële crisis is het inkomen per hoofd van de bevolking
nog steeds een van de hoogste ter wereld. Om die reden steun ik dit project.

Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) Om te beginnen wil ik duidelijk stellen dat voor
een mogelijke toetreding van IJsland tot de Unie de instemming van de IJslandse burgers
vereist is. Dit besluit moet aan de bevolking worden overgelaten en mag niet verder door
de EU worden beïnvloed. Wat betreft het voortgangsverslag kan IJsland de internationale
vergelijking goed doorstaan op vele gebieden en is het op andere gebieden zelfs
toonaangevend: daarbij denk ik aan het inkomen per hoofd van de bevolking, onderwijs,
onderzoek en ontwikkeling, en aan de eerbiediging van de mensenrechten. Om die reden
heb ik voor deze ontwerpresolutie gestemd.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) IJsland is één van de oudste Europese
democratieën. Van de landen die toetreding willen tot de Europese Unie is IJsland met
zekerheid het best voorbereide land, niet alleen omdat het democratische beginselen en
waarden heeft die vergelijkbaar zijn met die van de lidstaten van de Unie, maar ook omdat
het dezelfde of een hogere ontwikkelingsstandaard heeft. Ik heb voor het voortgangsverslag
2010 gestemd, omdat ik van mening ben dat wanneer aan de noodzakelijke
toetredingsvereisten is voldaan, waarbij ik met name de afschaffing van de walvisjacht en
de handel in walvisproducten zou willen benadrukken, de EU van de toetreding van dit
land kan profiteren.

Het vraagstuk van de toetreding van dit land moet echter worden bekeken in het licht van
het gemeenschappelijk beleid, met name in het licht van het gemeenschappelijk
visserijbeleid. Vanwege het relatieve gewicht van de visserijsector voor de IJslandse economie
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zouden problemen kunnen rijzen bij de harmonisering van het beleid dat met deze sector
samenhangt.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. −  (EN) Vóór. In deze resolutie wordt
door het Parlement het volgende verwoord: waardeert het vooruitzicht een land met een
krachtige democratische traditie en maatschappelijke cultuur als nieuwe lidstaat op te
nemen; onderstreept dat de toetreding van IJsland tot de EU de rol van de Unie als
wereldwijde voorvechter en beschermer van mensenrechten en fundamentele vrijheden
verder zal onderbouwen; prijst IJsland om zijn goede reputatie op het gebied van
bescherming van de mensenrechten en het waarborgen van nauwe samenwerking met
internationale mechanismen voor de bescherming van de mensenrechten; spreekt zijn
steun uit aan de lopende werkzaamheden ter verbetering van het wetgevend kader met
betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie; spreekt in dit
verband zijn waardering uit voor het IJslandse Initiatief voor moderne media, dat IJsland
en de EU in staat stelt een sterke positie in te nemen met betrekking tot de wettelijke
bescherming van de vrijheid van meningsuiting en informatie.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) IJsland is een van de landen die sinds 2010 in
aanmerking komen om toe te treden tot de Europese Unie. Ik heb voor deze
ontwerpresolutie gestemd omdat ik ervan overtuigd ben dat dit land een krachtige
democratische traditie en een maatschappelijke cultuur heeft, en de toetreding van het
land zal de rol van de EU als wereldwijde voorvechter en beschermer van mensenrechten
en fundamentele vrijheden verder onderbouwen.

Catherine Stihler (S&D),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat ik
voorstander ben van toetreding van IJsland tot de EU.

Ontwerpresolutie B7-0225/2011 (Voortgangsverslag 2010 over de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb voor deze resolutie gestemd, waarin
de tenuitvoerlegging wordt aanbevolen van een stabilisatie- en associatieovereenkomst
met de EU en teleurstelling wordt geuit dat de Raad niet van plan is om, zoals door de
Commissie aanbevolen, toetredingsonderhandelingen te starten. Ik zou mijn bezorgdheid
tot uitdrukking willen brengen over de groeiende etnische spanningen en vooral over het
gebrek aan politiek overleg en persvrijheid. De politieke partijen moeten ophouden het
nationale parlement te boycotten en een dialoog aangaan met de instellingen. Ik betreur
ook dat het geschil met Griekenland de weg van het land naar de EU blijft blokkeren. De
bilaterale kwesties moeten in de geest van goed nabuurschap door de betrokken partijen
worden opgelost, waarbij bovenal rekening moet worden gehouden met de Europese
belangen.

Pino Arlacchi (S&D),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb gestemd vóór deze ontwerpresolutie ter
afsluiting van het debat over de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie over
het voortgangsverslag 2010 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
(FYROM). Ik vind het een zeer evenwichtige resolutie. Hierin wordt bezorgdheid geuit over
de huidige politieke situatie in FYROM, waaronder de boycot van het nationale parlement
door de oppositiepartijen, alsook over het gevaar dat deze ontwikkelingen een negatieve
impact op de EU-agenda van het land kunnen hebben. Daarnaast wordt het land gefeliciteerd
met de verjaardag van de Ohrid-kaderovereenkomst, die de hoeksteen van de interetnische
betrekkingen in het land blijft, en wordt de regering verzocht een brede dialoog tussen de
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etnische gemeenschappen te bevorderen. Ook ben ik ingenomen met de positieve woorden
in de resolutie over de voortdurende inspanningen van FYROM ter stabilisering van de
regio.

Sophie Auconie (PPE)  , schriftelijk. – (FR) Als lid van de delegatie van het Europees
Parlement voor de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië volg ik aandachtig de
vooruitgang van dit land en bij de aanvraag voor toetreding tot de Europese Unie. Ook al
moet er nog veel gebeuren op het gebied van politiek, rechtspraak, overheidsbestuur,
bestrijding van corruptie en vrijheid van meningsuiting, heeft de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië significante vooruitgang geboekt op het gebied van decentralisatie,
onderwijs en hervorming van het gevangeniswezen. De bilaterale problemen tussen dit
land en Griekenland mogen dan ook geen belemmering vormen voor de opening van de
toetredingsonderhandelingen. Ik heb vóór het openen van de onderhandelingen gestemd.
Verder wil ik erop wijzen dat in dit land in juni vervroegde verkiezingen worden gehouden,
en ik roep dan ook alle politieke partijen op om hun krachten te bundelen en onderling
nauw samen te werken teneinde de toetreding van hun land tot de Europese Unie te
verzekeren.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit verslag gestemd. De Europese
Raad heeft de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in 2005 de status van
kandidaat-lidstaat verleend, maar tot dusver geen datum vastgelegd voor het openen van
onderhandelingen, ondanks de aanzienlijke vooruitgang die het land heeft geboekt op weg
naar EU-lidmaatschap. Ondanks deze vooruitgang is er echter nog altijd politieke instabiliteit
in Macedonië, hetgeen een belemmering kan vormen voor het Europese integratieproces.
Door een gebrek aan dialoog tussen de regering en de oppositiepartijen lukt het niet om
overeenstemming te bereiken over de tenuitvoerlegging van structurele hervormingen.
De hervorming van de rechterlijke macht is nog niet helemaal voltooid, de media en het
openbaar bestuur zijn gepolitiseerd, en het onopgeloste vraagstuk van de integratie van
etnische groepen verhindert dat Macedonië verder vooruitkomt en de nodige hervormingen
doorvoert om de beginselen van de rechtsstaat en de democratie te waarborgen. Ik denk
dat de Macedonische regering de oppositiepartijen meer bij de besluitvorming moet
betrekken en moet zorgen voor een open en constructieve dialoog over alle problemen
waar het land op dit moment voor staat.

Elena Băsescu (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik heb gestemd voor het voortgangsverslag 2010
betreffende de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië. Ik ben namelijk van mening
dat het EU-perspectief cruciaal is voor de stabiliteit van de Balkan. Tegen deze achtergrond
is samenwerking met Griekenland van het grootste belang.

Het geschil over de naam van de voormalige Joegoslavische republiek speelt een belangrijke
rol in de discussies over de toetredingsonderhandelingen, omdat het een van de obstakels
vormt waardoor de onderhandelingen niet kunnen beginnen. Een goede verstandhouding
tussen de buurlanden is essentieel bij het transitieproces richting lidmaatschap van de EU.
Daarom moeten de Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Griekenland een
oplossing vinden over de naamkwestie. Tot nu toe is Griekenland een betrouwbare
gesprekspartner gebleken met betrekking tot de andere hoofdstukken. Het is de hoogste
tijd dat beide landen tot overeenstemming komen, zodat de toekomstige
toetredingsonderhandelingen de steun van alle EU-lidstaten krijgen. Wat dat betreft kan
de roep om neutrale externe bemiddelaars nuttig zijn, zoals het betrekken van de
secretaris-generaal van de VN in het geschil.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Overeenkomstig de vorige resoluties
van het Parlement, vind ik het betreurenswaardig dat de Raad niet het besluit tot het openen
van toetredingsonderhandelingen heeft genomen, zoals nu al voor het tweede
opeenvolgende jaar door de Commissie werd aanbevolen. Het uitbreidingsproces van de
EU is een zeer sterk instrument voor vrede, stabiliteit en verzoening in deze regio. Ik ben
vooral bezorgd over het aanhoudende hoge werkloosheidsniveau, met name onder jongeren,
in vele andere landen in de regio. Ik zou bij de regering willen aandringen op spoedige
uitvoering van doeltreffendere maatregelen ter verbetering van de openbare investeringen
die gericht zijn op werkgelegenheidsbeleid en het tewerkstellen van de werknemers in
hoogwaardige, stabiele en fatsoenlijke banen. Ik ben echter zeer verheugd over de recente
goedkeuring van de wet inzake energie met het oog op de liberalisatie van de
elektriciteitsmarkt van het land die strookt met de desbetreffende Europese richtlijnen. Ik
juich de goedkeuring van de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling toe, maar
dring aan op meer inspanningen om de milieuwetgeving ten uitvoer te leggen en hiervoor
voldoende middelen uit te trekken. Ik dring aan op nauwere samenwerking bij
grensoverschrijdende milieuvraagstukken op basis van de EU-normen, met name op het
gebied van waterkwaliteit, afvalbeheer en natuurbescherming.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    schriftelijk. – (EL) De Confederale Fractie Europees
Unitair Links/Noords Groen Links is principieel vóór uitbreiding van de Europese Unie
met de landen van de Westelijke Balkan, mits de volkeren van deze landen dat wensen. Ik
heb mij echter tijdens de stemming over dit verslag onthouden omdat hierin problematische
punten staan. Deze houden onder meer verband met de voorgestelde economische
hervormingen en de manier waarop de naamkwestie wordt behandeld. Zoals de tot nu toe
met uitbreidingen opgedane ervaringen bevestigen, moeten de samenwerking met de
landen van de Westelijke Balkan en hun toetredingsproces, zeer zeker in deze tijden van
economische crisis, bijdragen aan duurzame ontwikkeling en aan het economisch en
sociaal welzijn van de burgers van zowel de uitbreidingslanden als de Unie.

In het verslag wordt echter gepleit voor opties als het sturen van militaire eenheden naar
Afghanistan en andere landen, of voor de bevordering van economisch beleid als
privatiseringen waardoor recessie ontstaat met alle gevolgen van dien: stijging van de
werkloosheid, sociale ongelijkheid en beknotting van de sociale rechten. Bovendien moet
bij het toetredingsproces het internationaal recht en de internationale procedures worden
nageleefd. Wat de naamkwestie in dit bijzondere geval betreft zou met het verslag de
eerbiediging en versterking van het onder het beschermheerschap van de VN geplaatst
proces voor het vinden van een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, moeten worden
bevorderd.

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat hierin
nogmaals de aanbeveling wordt gedaan dat de Raad een besluit neemt om de
toetredingsonderhandelingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te
openen. De Raad heeft deze staat in 2005 de status van kandidaat-land verleend, maar
heeft sindsdien geen datum voor het openen van onderhandelingen vastgelegd, ondanks
de wezenlijke vooruitgang die dit land op weg naar de EU heeft geboekt.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Er zijn een aantal vertragingen geweest bij het
integratieproces van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ondanks deze
vertragingen heeft Macedonië vooruitgang geboekt bij zijn pogingen om het communautair
acquis over te nemen en zijn instellingen, zoals door de EU aanbevolen, te voorzien van
betrouwbare structuren en goede praktijken. De politieke crisis die het land heeft geteisterd,
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laat duidelijk zien dat er nog veel moet worden gedaan voordat het land werkelijk aan alle
criteria voor toetreding voldoet. Ik zou Griekenland en de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië willen verzoeken te pogen hun meningsverschillen bij te leggen en
te laten zien dat zij trouw zijn aan de grootmoedige grondbeginselen van de EU, waaraan
op dit moment iedereen zoveel behoefte heeft.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Deze ontwerpresolutie gaat over de
voortgang die de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in het verleden jaar bij
de integratie in de EU heeft gemaakt. Op 16 december 2005 heeft de Raad het besluit
genomen om de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië de status van
kandidaat-land voor toetreding te verlenen. In 2008 werden de beginselen, prioriteiten en
voorwaarden voor de toetreding vastgelegd, die door de Commissie worden gecontroleerd.
Hoewel de beoordeling positief is uitgevallen, zijn er enkele kwesties die moeten worden
verbeterd, zoals de dialoog met Griekenland over de status van de nieuwe lidstaat, de
hervorming van het openbaar bestuur en de rechterlijke macht, de bestrijding van
georganiseerde misdaad en corruptie, de vrijheid van meningsuiting en de institutionele
samenwerking. De huidige politieke situatie, waaronder de boycot van het nationale
parlement door de oppositiepartijen, kan een nadelige invloed hebben op de prioriteiten
van het land ten aanzien van de EU. De betrokken partijen moeten de bilaterale problemen
in een geest van goed nabuurschap oplossen. Alle spelers moeten meer inspanningen
leveren en blijk geven van verantwoordelijkheidsbesef en vastberadenheid bij het oplossen
van alle lopende kwesties die het toetredingsproces voor het kandidaat-land en het eigen
beleid van de EU in de regio hinderen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit document gestemd omdat de
Europese Raad in 2005 de status van kandidaat-lidstaat heeft verleend aan de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, maar tot dusver geen datum heeft vastgelegd voor
de opening van de onderhandelingen, ondanks de aanzienlijke vooruitgang die het land
heeft geboekt op weg naar EU-lidmaatschap; omdat bilaterale problemen geen belemmering
mogen vormen en niet als zodanig in het toetredingsproces mogen worden gebruikt,
alhoewel deze wel vóór toetreding moeten zijn opgelost; en omdat de voortzetting van
het toetredingsproces zou bijdragen aan de stabiliteit van de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië en de interetnische dialoog verder zou versterken. Bilaterale
problemen moeten door de betrokken partijen worden opgelost in een geest van goed
nabuurschap en rekening houdend met de algemene belangen van de EU. Alle
hoofdrolspelers en betrokken partijen moeten meer inspanningen leveren en blijk te geven
van verantwoordelijkheidsbesef en vastberadenheid bij het oplossen van alle lopende
kwesties, die niet alleen een belemmering vormen voor het toetredingsproces van het
kandidaat-land en het eigen beleid van de EU in de regio, maar ook gevolgen kunnen hebben
voor de interetnische betrekkingen, de regionale stabiliteit en de economische ontwikkeling.
Met dit document dringen we er bij de verantwoordelijke autoriteiten op aan de
media-onafhankelijkheid en -vrijheid te versterken door voor alle media dezelfde normen
te hanteren en de transparantie van media-eigendom te verbeteren. Ik ben bezorgd over
de onvoldoende dialoog tussen de regering en de oppositiepartijen en over een algemeen
klimaat van wantrouwen en confrontatie. De hervorming van de rechterlijke macht moet
worden doorgezet om ervoor te zorgen dat deze professioneel, doeltreffend en onafhankelijk
van politieke druk opereert. Bovendien moet de strijd tegen corruptie worden opgevoerd
en het ondernemersklimaat worden verbeterd.
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Sandra Kalniete (PPE),    schriftelijk. – (LV) Het uitbreidingsproces van de EU is een krachtige
stimulans om het proces van vrede, stabiliteit en verzoening in de Balkan aan te moedigen.
Macedonië heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de democratisering, hetgeen
rechtstreeks te danken is aan de politieke wil om volledig lid te worden van de familie van
Europese landen. De Europese Commissie heeft deze vooruitgang geëvalueerd en heeft de
Europese Raad, nu al voor het tweede achtereenvolgende jaar, opgeroepen om
toetredingsonderhandelingen met Macedonië te starten. De Raad heeft hier, ook al voor
het tweede achtereenvolgende jaar, niet toe besloten. Dit wekt de indruk dat er ongegronde
struikelblokken voor het starten van deze onderhandelingen zijn, die onder andere bestaan
uit wederzijdse twistpunten, waaronder de betrekkingen met Griekenland. Deze geschillen
mogen het toetredingsproces voor Macedonië niet in de weg staan, des te meer omdat
continuering van het toetredingsproces de stabiliteit zou bevorderen en de dialoog tussen
de etnische gemeenschappen in Macedonië nog verder zou versterken.

Macedonië moet uiteraard nog veel doen om zijn overheids- en justitiële instellingen te
hervormen, om de georganiseerde misdaad en corruptie met succes te bestrijden, en om
democratische dialogen in de samenleving te ontwikkelen. De aanvaarding van elke nieuwe
lidstaat in de EU, dus ook van Macedonië, zal natuurlijk alleen plaatsvinden wanneer er
aan alle vereisten is voldaan, en alleen met de ondubbelzinnige instemming van de
EU-instellingen en EU-lidstaten. Dit is precies de reden waarom het belangrijk is het proces
van toetredingsonderhandelingen te starten, dat naar mijn overtuiging positieve
veranderingen in Macedonië en de algehele regio zal stimuleren.

Giovanni La Via (PPE),    schriftelijk. – (IT) Deze ontwerpresolutie over het
voortgangsverslag 2010 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
is vandaag in het Parlement bij overgrote meerderheid en met de steun van meerdere fracties
aangenomen. Ik waardeer de inspanningen van dit land om zich aan te passen aan de
Europese standaard. De hervorming van de rechterlijke macht, de strijd tegen corruptie en
de hervormingen van het openbaar bestuur en het gevangeniswezen zijn enkele van de
belangrijkste behaalde resultaten, met het oog op eerbiediging van het ‘acquis
communautaire’. De aandacht die is besteed aan de erkenning van de lokale autonomie,
de goedkeuring van een antidiscriminatiewet en de inspanningen op het vlak van
gendergelijkheid zijn prijzenswaardig. De vrijheid van meningsuiting en de
onafhankelijkheid van de media zijn echter nog steeds problemen. Ook de groeiende
spanningen tussen verschillende etnische groepen binnen het land zijn zorgwekkend.
Ondanks de goede resultaten acht ik het dus noodzakelijk dat we aandacht blijven besteden
aan de delicate en beproefde institutionele kwestie. Tot slot hoop ik dat dit proces van
toenadering tot Europa zich zal consolideren door middel van gericht handelen om de nog
bestaande leemtes op te vullen.

Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftelijk. −  (EN) Ik heb vóór de resolutie gestemd om
mijn waardering te uiten voor de vorderingen van Macedonië op de weg naar Europese
integratie, en benadruk de resterende doelstellingen die nog moeten worden verwezenlijkt
ten behoeve van zijn burgers. Het is van essentieel belang om een positief signaal af te
geven aan Macedonië over de toekomst van dit land binnen de Europese Unie teneinde het
Europees momentum te behouden en de in gang gezette politieke dialoog te bevorderen.
Het geschil tussen Macedonië en Griekenland over de naam is een bilaterale kwestie die de
opening van toetredingsonderhandelingen niet in de weg mag staan. In het kader van de
op 13 september 1995 gesloten interimovereenkomst tussen de Helleense Republiek en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, heeft Griekenland verklaard geen
bezwaar te hebben tegen het gebruik van Macedonië voor internationale instellingen, wat
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eveneens van toepassing is op de onderhandelingen tussen de EU en Macedonië. In de
Commissie buitenlandse zaken heb ik een bijdrage geleverd door middel van amendementen
met betrekking tot het openbare bestuur, het gerechtelijk systeem en maatregelen tegen
corruptie.

De aanneming door de regering van een nationale strategie voor de hervorming van het
openbare bestuur en de oprichting van de subcommissie van de stabilisatie- en
associatieovereenkomst zijn positieve stappen om de professionaliteit en capaciteiten van
het openbare bestuur te waarborgen. Ik benadruk dat de eenmaking van de jurisprudentie
en de publicatie van alle gerechtelijke uitspraken van groot belang zijn om de rechtspraak
voorspelbaar te maken en het vertrouwen van het publiek in het systeem te verzekeren.

David Martin (S&D),    schriftelijk. − (EN) Ik heb vóór het verslag over Macedonië gestemd
en ben verheugd over de aanhoudende inspanningen om corruptie te bestrijden, wat onder
meer blijkt uit de uitvoering van de tweede serie GRECO-aanbevelingen en de
inwerkingtreding van de wijzigingen in het wetboek van strafrecht. Ik moedig de autoriteiten
aan de uitvoering van wetgeving ter bestrijding van corruptie voort te zetten en de
onafhankelijkheid, de doeltreffendheid en de financiering van de rechterlijke macht te
verbeteren. Corruptie is echter nog steeds wijdverspreid en ik wijs erop dat verdere krachtige
inspanningen nodig zijn om corruptie uit te roeien.

Ik benadruk de dringende noodzaak van effectieve en onpartijdige handhaving van de
anticorruptiewetgeving, met name de wetgeving inzake de financiering van politieke
partijen en inzake belangenconflicten. Ik herinner eraan dat het belangrijk is dat het
rechtssysteem vrij van politieke inmenging kan functioneren en ik ben verheugd over de
inspanningen om de efficiëntie en transparantie van het rechtssysteem te vergroten. Ik
benadruk de noodzaak een overzicht op te stellen van vervolgingen en veroordelingen op
basis waarvan de vooruitgang kan worden gemeten en dring aan op eenmaking van de
jurisprudentie, teneinde de rechtspraak voorspelbaar te maken en het vertrouwen van het
publiek te verzekeren.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    schriftelijk. – (EL) In de Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië zijn schendingen van de onafhankelijkheid van de pers en de
rechtspraak, maar ook overtredingen van het stedelijk ontwikkelingsplan Skopje 2014
schering en inslag. Tegelijkertijd is de politieke dialoog zo goed als tot stilstand gekomen.
Als daar het ongunstig intern klimaat en de onopgeloste naamkwestie aan toe worden
gevoegd, dan wordt duidelijk dat het Europees perspectief van het land serieus op de proef
wordt gesteld.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) In deze resolutie wordt de Voormalig
Joegoslavische republiek Macedonië gevraagd alles in het werk te stellen om zijn economie
en elektriciteitsmarkt te liberaliseren. Het land krijgt les in democratie en zelfs in
journalistiek. Ik stem tegen deze arrogante en grove tekst.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
heeft te maken met een aantal hindernissen op haar weg naar toetreding tot de EU. Ondanks
de vooruitgang bij het overnemen van het gehele communautair acquis, waardoor de
instellingen van het land betrouwbare structuren en beste praktijken hebben gekregen, ligt
er nog een behoorlijk stuk weg voor de boeg. Er moet nog veel gebeuren, wat duidelijk
wordt uit de politieke crisis waaronder de staat gebukt gaat.
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Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Op 9 april 2001 ondertekende Macedonië als
eerste land op de Westelijke Balkan een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU.
De stand van de sinds 2001 uitgevoerde hervormingen kan in vele opzichten positief
worden beoordeeld. Ten aanzien van de rechterlijke macht zijn wetten aangenomen
waarmee zowel onafhankelijkheid van politieke druk als doeltreffendheid kan worden
gegarandeerd. De verbetering van de transparantie van de rechtspraak, met name door het
wegwerken van achterstanden bij de meeste rechtbanken, is eveneens toe te juichen. De
in het land geboekte vooruitgang in de richting van een goed functionerende
markteconomie is reeds zichtbaar, maar er valt nog een heleboel te doen. Het geschil met
Griekenland over de naam blokkeert de weg van het land naar toetreding tot de EU en zal
hopelijk zo spoedig mogelijk worden opgelost. Aangezien het verslag op een aantal punten
absoluut niet evenwichtig is, heb ik mij van stemming onthouden.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik heb voor het voortgangsverslag
2010 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië gestemd. Het
toetredingsproces van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft aanzienlijke
vertraging opgelopen, ondanks de politieke, sociale en economische vooruitgang die het
land heeft geboekt. Ik hoop dat de bestaande meningsverschillen en regionale problemen
kunnen worden opgelost in het gemeenschappelijk belang van Europa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. −  (EN) Vóór. Het Europees Parlement
onderschrijft in deze resolutie de beoordeling van de Commissie in het voortgangsverslag
2010 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en betreurt dat de
Raad nog geen besluit heeft genomen over het starten van toetredingsonderhandelingen
zoals voor het tweede jaar op rij door de Commissie aanbevolen en overeenkomstig eerdere
resoluties van het Parlement. Het Parlement is evenwel bezorgd over de huidige politieke
situatie, waaronder de boycot van het nationale parlement door de oppositiepartijen,
alsook over het gevaar dat deze ontwikkelingen een negatieve impact op de EU-agenda
van het land kunnen hebben, en herhaalt zijn eerdere aanbeveling aan de Raad om de
onderhandelingen onmiddellijk op te starten.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat ik van
mening ben dat het moment is aangebroken om te beginnen met echte onderhandelingen
over toetreding van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de EU. Sinds
de Europese Raad van 16 december 2005 aan dit land de status van kandidaat-land voor
toetreding tot de EU toekende, zijn er op dit gebied geen noemenswaardige stappen
voorwaarts gezet. Dit is vooral te wijten aan een aantal problemen binnen de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, in het bijzonder aan de boycot van het nationale
parlement door de oppositiepartijen, maar er zijn ook andere problemen, zoals de
aanwezigheid van vrije en onafhankelijke media, die een noodzakelijke voorwaarde is voor
de ontwikkeling van een stabiele democratie, die zo spoedig mogelijk moeten worden
opgelost, zodat beide partijen de weg van de uitbreiding naar het oosten van de EU opnieuw
kunnen bewandelen.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    schriftelijk. – (EL) Ik heb tegen het verslag gestemd omdat
ik, zoals ik al eerder heb gezegd in de plenaire vergadering, van mening ben dat deze
resolutie, gelet op de ernstige aantijgingen in de Sunday Times aan het adres van de
rapporteur, de heer Thaler – de oorspronkelijke indiener van de tekst die op 16 maart, dat
wil zeggen alvorens voornoemde onthullingen werden gepubliceerd, in de Commissie
buitenlandse zaken ter stemming werd voorgelegd – weliswaar het vermoeden van onschuld
geniet, nu er een nieuwe rapporteur is benoemd, maar niet het vermoeden van
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geloofwaardigheid. Mijns inziens was het verkeerd en schadelijk voor de integriteit en
geloofwaardigheid van het Parlement om over deze resolutie te stemmen voordat het
onderzoek dat werd geopend in dit belangenverstrengelingsdossier is afgesloten.

Ontwerpresolutie B7-0256/2011 (De situatie in Ivoorkust)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik ben voor deze resolutie omdat de
crisissituatie in Ivoorkust snel dient te worden beëindigd, aangezien ze al een groot aantal
doden heeft geëist. De internationale gemeenschap erkent de democratische overwinning
van de heer Ouattara, en moet nu haar inspanningen verdubbelen om hem te helpen de
macht op vreedzame wijze over te nemen. Aangezien het hier een ernstige situatie betreft
die niet alleen de rechtsgeldige electorale keuze van het volk in gevaar brengt, maar ook
leidt tot schendingen van de mensenrechten, moet de EU op diplomatieke wijze handelen
en alle middelen die haar ter beschikking staan inzetten om de situatie weer in normaal
vaarwater te brengen, en het allerbelangrijkst, om nog meer doden te voorkomen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd, omdat
Ivoorkust de afgelopen vier maanden in een diepe politieke crisis is gestort door de weigering
van zittend president Laurent Gbagbo om de macht over te dragen aan de rechtmatige
president, Alassane Ouattara, ondanks het feit dat deze de presidentsverkiezingen van
november 2010 gewonnen heeft en de internationale gemeenschap hem na bevestiging
van de stembusuitslag door de Verenigde Naties als winnaar heeft erkend. Volgens
VN-bronnen zijn er in Ivoorkust sinds december 2010 honderden doden gevallen maar
het werkelijke aantal slachtoffers zou nog wel eens veel hoger kunnen zijn, aangezien het
geweld dat plaatsvindt in het binnenland, niet altijd de pers bereikt. Er worden doelbewust
aanvallen gepleegd op VN-vredeshandhavers en -instellingen. Ik ben het ermee eens dat
er snel internationale politieke actie moet worden ondernomen om de humanitaire situatie
in Ivoorkust aan te pakken en een nieuwe migratiecrisis in die regio te voorkomen. De
Commissie en de lidstaten moeten hun inspanningen coördineren met andere internationale
donoren om de dringende noden van de bevolking van Ivoorkust en omringende landen
te lenigen. Ik steun de sancties, waaronder een visumverbod en bevriezing van tegoeden,
die door de VN-Veiligheidsraad, de Afrikaanse Unie en de Raad van de Europese Unie zijn
opgelegd aan alle personen en entiteiten die de autoriteit van de rechtmatige president niet
erkennen, en ik ben het ermee eens dat deze sancties van kracht moeten blijven totdat de
macht weer in handen is van de rechtmatige autoriteiten.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik veroordeelt ten stelligste de pogingen
van voormalig president Gbagbo en zijn aanhangers om de wil van de Ivoriaanse bevolking
te usurperen, en ik sluit mij aan bij de oproep aan de heer Gbagbo om onmiddellijk de
macht af te staan. Het is betreurenswaardig dat het volk van Ivoorkust een dergelijk hoge
tol moet betalen om eerbied af te dwingen voor de democratische wil die het bij de
presidentsverkiezingen in november 2010 tot uiting heeft gebracht. Ik zou graag mijn
volledige ondersteuning willen uitspreken aan president Ouattara, zijn regering en de
bevolking van Ivoorkust bij het vervullen van hun taken op het gebied van verzoening,
herstel en duurzame ontwikkeling. Ik wil oproepen tot het openen van onderhandelingen
met als doel de orde, vrede en veiligheid van het land te herstellen en aldus de moeilijke
taak van nationale hereniging op gang te brengen.

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór de resolutie over de situatie in Ivoorkust
gestemd, waarin de gewelddadige pogingen van de voormalige president, de heer Gbagbo,
om zich onrechtmatig de macht toe te eigenen worden veroordeeld, en waarin wordt
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benadrukt dat hij de macht onmiddellijk moet afstaan aan de democratisch gekozen
president, de heer Ouattara, zodat de vrede en de democratie in het land kunnen worden
hersteld.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ondanks het geweldige droombeeld van
Félix Houphouët-Boigny is Ivoorkust op het moment een land dat wordt verscheurd door
de strijd tussen Gbagbo en Ouattara, die onbeperkt door dreigt te gaan. Het volk van
Ivoorkust heeft met zorg en ontzetting naar de militaire opmars van de desbetreffende
groepen gekeken en is bang voor de ineenstorting van de veiligheid en de verdere
destabilisering van het land. Ivoorkust is het zoveelste voorbeeld van het gevaar dat uitgaat
van dictatoriale leiderschappen die lange tijd aan de macht waren en die een institutioneel
vacuüm en een gebrek aan democratische praktijken en uitoefening van vrijheden
achterlaten wanneer ze van het toneel verdwijnen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het voorbeeld dat de Europese Unie
sinds haar oprichting is geweest, geeft haar de historische plicht om zich tegen alle
schendingen van de mensenrechten uit te spreken en voor het recht van de volkeren op
zelfbeschikking te strijden, zowel door het aan de kaak stellen van misstanden alsook door
ontwikkelingsprogramma’s. We zijn onlangs getuige geweest van een opleving van geweld
en slachtpartijen in Ivoorkust, waar het democratiseringsproces niet door alle Ivorianen
wordt aanvaard. Het Parlement heeft verscheidene resoluties over de politieke situatie in
dit land aangenomen, waaronder in het bijzonder de resolutie van 16 december 2010 zij
genoemd. Andere Europese en internationale instellingen, zoals de VN-Veiligheidsraad en
de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS), hebben hun
veroordeling uitgesproken over de schendingen van de mensenrechten die volgden op de
weigering van de afgezette president Gbagbo om de door de VN bevestigde
verkiezingsresultaten te erkennen, hetgeen leidde tot een golf van geweld in het land met
honderden doden en ongeveer één miljoen vluchtelingen. Ik ben het eens met de hier
voorgestelde maatregelen en stem daarom voor dit voorstel. Ik ben namelijk van mening
dat het Parlement moet pleiten voor een buitenlands beleid dat is gebaseerd op waarden
en niet alleen op economische belangen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) We hebben niet voor deze resolutie
gestemd, en we blijven bezorgd over de oorlogssituatie in Ivoorkust, over de economische
verlamming van het land en het hoge niveau van geweld dat de mensen treft en tot een
humanitaire crisis heeft geleid.

We weten dat de redenen voor de ernstige situatie in dit land al heel lang bestaan. Daarbij
gaat het met name om de armoede en sociale ongelijkheid die de erfenis zijn van het vroegere
kolonialisme of van de sinds jaren door het IMF opgelegde structurele aanpassingsplannen.

Deze laatste vier maanden vol leed, die volgden op de verkiezingen, hebben aangetoond
hoe betreurenswaardig het is dat de internationale gemeenschap, met inbegrip van de EU,
onvoldoende gebruik heeft gemaakt van diplomatieke kanalen om de crisis met vreedzame
politieke middelen op te lossen. Met name de rol van Frankrijk is onzalig, omdat dit land
de voorkeur heeft gegeven aan militaire interventie boven diplomatieke kanalen.

We dringen er daarom bij alle partijen op aan dat er een eind wordt gemaakt aan de oorlog
en het geweld en verzoeken de EU dringend dienovereenkomstig te handelen.

Bruno Gollnisch (NI),    schriftelijk. – (FR) Deze resolutie is een staaltje van kwade trouw.
Men heeft het voor elkaar gekregen om hierin niets negatiefs te zeggen over het kamp van
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mijnheer Ouattara, terwijl de Verenigde Naties ter plekke bezig zijn de omvang van door
hem gepleegde gewelddaden te onderzoeken. Toch krijgt de heer Ouattara, een moslim
van niet–Ivoriaanse afkomst en opgeleid bij het IMF in Washington, alleen maar steun van
u. In de resolutie wordt het optreden van de VN-missie in Ivoorkust (UNOCI) de hemel in
geprezen, terwijl de VN zelf de hulp van Frankrijk moest inroepen om de missie en vooral
de bescherming van de buitenlandse burgers veilig te stellen.

Wat een mooie demonstratie van efficiëntie en bruikbaarheid! Gezien het belang dat u
hecht aan naleving van de verkiezingsuitslagen, zou het goed zijn als u net zoveel belang
zou hechten aan naleving wanneer Europese landen de verdragen verwerpen die u hun
oplegt. Sterker nog, u steunt alleen de uitslagen die u van pas komen. Een dergelijke
kortzichtige zwart-witbenadering kan niet worden goedgekeurd, net zomin als een resolutie
die nog slechter geïnformeerd is dan de artikelen in de Europese kranten waarop zij
schijnbaar is gebaseerd.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit document gestemd, omdat
Ivoorkust de afgelopen vier maanden in een diepe politieke crisis is gestort door de weigering
van zittend president Laurent Gbagbo om de macht over te dragen aan de rechtmatige
president, Alassane Ouattara, ondanks het feit dat deze de presidentsverkiezingen van
november 2010 gewonnen heeft en de internationale gemeenschap hem na bevestiging
van de stembusuitslag door de Verenigde Naties als winnaar heeft erkend. Alle diplomatieke
inspanningen om tot een vreedzame oplossing te komen voor de politieke patstelling die
na de verkiezingen is ontstaan, waaronder die van de Afrikaanse Unie, de Economische
Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten en de president van Zuid-Afrika, zijn op niets
uitgelopen. Sinds half februari zijn zowel in de hoofdstad als in het westen van het land
gevechten opgelaaid. Alarmerende berichten spreken van een toenemende inzet van zware
artillerie tegen burgers. Er zijn in Ivoorkust wreedheden gepleegd die gelden als misdaden
tegen de menselijkheid, waaronder gevallen van seksueel geweld, gedwongen verdwijningen,
buitengerechtelijke executies en excessief, willekeurig gebruik van geweld tegen burgers.
Het Parlement roept president Ouattara dan ook op om zich in te zetten voor vrede en
nationale verzoening.

Giovanni La Via (PPE),    schriftelijk. – (IT) De ernstige politieke en institutionele crisis die
in Ivoorkust al maanden voor onrust zorgt, is uitgemond in een reeks gewelddadigheden
waar geen einde aan lijkt te komen. Ik veroordeel de poging van voormalig president
Gbagbo om het legitieme resultaat van de verkiezingen, waarin hij van Alassane Ouattara
verloor, met geweld ongedaan te maken. In Ivoorkust heerst nu al enkele maanden lang
een situatie van stadsguerrilla, waarin aanhangers van de aftredende president vechten
tegen burgers. Ik geloof dat Europa juist in dit soort situaties, waarin de fundamentele
mensenrechten en het ideaal van democratie serieus in gevaar zijn, haar stem duidelijk
moet laten horen door dergelijke praktijken te veroordelen en haar sterke afkeur en
verontwaardiging te tonen.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik sta achter deze resolutie waarin het Europees
Parlement alle politieke krachten in Ivoorkust dringend verzoekt om de wil van het volk
te respecteren, die vrij tot uitdrukking is gekomen in de uitslag van de
presidentsverkiezingen van 28 november 2010. Deze uitslag is bekendgemaakt door het
MEI en gewaarmerkt door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van
de VN, en Alassane Dramane Ouattara wordt erin erkend als de gekozen president van
Ivoorkust. In de resolutie vraagt het EP in het bijzonder alle Ivoriaanse partijen om alle
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vormen van illegale dwang en schendingen van de mensenrechten na te laten, te verhinderen
en de burgers ertegen te beschermen.

In de resolutie veroordeelt het Europees Parlement in de meest krachtige bewoordingen
de pogingen van ex-president Gbagbo en diens aanhangers om de wil van het Ivoriaanse
volk te usurperen door aan te zetten tot geweld en de integriteit van het verkiezingsproces
te ondermijnen. In dit opzicht benadrukt het dat de uitslag van democratische verkiezingen
volledig gerespecteerd dient te worden door alle deelnemers, inclusief de verslagen
kandidaten, en het benadrukt dat zowel de vrede als de stabiliteit in Ivoorkust in gevaar
komen als deze uitslag niet gehandhaafd wordt.

Nuno Melo (PPE),    schriftelijk. – (PT) Respect voor de democratie is een onvervreemdbaar
beginsel van de EU. Daarom moeten we de gebeurtenissen in Ivoorkust streng veroordelen.
Het gebruik van geweld tegen burgers in Ivoorkust door de heer Gbagbo, nadat hij de
verkiezingen verloren heeft, is onaanvaardbaar. Hij moet dan ook onmiddellijk aftreden
en de macht overdragen. De verantwoordelijken mogen niet ongestraft blijven en we
moeten alles doen wat in onze macht ligt om deze mensen te identificeren en te vervolgen,
zo nodig internationaal, voor misdaden tegen de burgerbevolking waarbij de EU de nodige
steun kan geven aan de onderzoeken.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Na de verkiezingsuitslag in Ivoorkust was
president Gbagbo − die op democratische wijze is weggestemd − niet bereid zijn nederlaag
te aanvaarden. Pogingen tot onderhandelingen noch internationale kritiek hebben het
gewenste resultaat bereikt, zodat er een crisis met gewelddadige conflicten is ontstaan. Het
is belangrijk om internationale druk te blijven uitoefenen, onder andere door de
mensenrechtenschendingen en schendingen van het humanitair recht ten scherpste te
veroordelen en sancties op te leggen.

Inspanningen ten behoeve van ontvoerde burgers, onder wie zich ook EU-burgers bevinden,
zijn eveneens belangrijk. Deze resolutie gaat echter uitsluitend in op de gruweldaden van
de troepen van de verslagen president Gbagbo en niet op de aantijgingen jegens de troepen
van de nieuw gekozen president Ouattara. Als het gaat om gewelddaden mag het geen
verschil maken wie deze heeft begaan.

Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) De ernstige mensenrechtenschendingen en
gewelddaden van de verslagen president Gbagbo moeten door de EU ten scherpste worden
veroordeeld. Als er geen einde komt aan de schendingen van het humanitair recht, moeten
er concrete sancties volgen. Het is echter ook belangrijk dat gewelddaden van beide zijden
worden gestraft, met andere woorden ook de gewelddaden waarvan de nieuwe president
Ouattara wordt beschuldigd. Voor de slachtoffers van gewelddaden maakt het immers
geen verschil wie opdracht heeft gegeven tot het geweld. In die zin is de resolutie mijns
inziens te eenzijdig.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Gezien de politieke crisis en de
ernstige sociale gevolgen die het land hiervan ondergaat, verwelkom ik de toezegging die
de EU bij monde van commissaris Georgieva heeft gedaan om te helpen bij het oplossen
van de humanitaire crisis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Voor. Ik sluit me aan bij degenen
die: 1. betreuren dat de politieke patstelling na de verkiezingen niet vreedzaam opgelost
is en dat alle politieke inspanningen daartoe vruchteloos zijn gebleven; 2. het tragische
verlies van mensenlevens en eigendommen tijdens het geweld na de verkiezingen
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veroordelen en de heren Gbagbo en Ouattara verzoeken om ervoor te zorgen dat de
mensenrechten en de rechtsstaat geëerbiedigd worden; en 3. de heren Ouattara en Gbagbo
verzoeken om hun verantwoordelijkheid te nemen teneinde in het land geweld en
represailles na de gevechten te voorkomen en om zich actief in te zetten voor een vreedzame
democratische overgang.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) In de afgelopen vier maanden is Ivoorkust in een
diepe politieke crisis gestort. De weigering van aftredend president Laurent Gbagbo om
zijn macht af te staan aan Alassane Ouattara, de winnaar van de presidentsverkiezingen
van november 2010, heeft een spiraal van geweld veroorzaakt in het hele land, die niet
lijkt te stoppen. Sinds midden februari zijn de gevechten zowel in de hoofdstad als in het
westen van het land verergerd, en de alarmerende nieuwsberichten over het toenemende
gebruik van zwaar geschut op de burgers blijven binnenkomen. De diplomatieke
inspanningen van de internationale gemeenschap hebben vooralsnog nergens toe geleid.
Het is hoog tijd onze veroordeling uit te spreken over de pogingen van voormalig president
Gbagbo en zijn aanhangers om de wil van het Ivoriaanse volk op gewelddadige wijze te
usurperen. Laurent Gbagbo moet onmiddellijk aftreden en de macht overdragen aan
Alassane Ouattara, de rechtmatig verkozen president.

Michèle Striffler (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ivoorkust is sinds vier maanden in een diepe
politieke crisis gestort als gevolg van de weigering van ex-president Laurent Gbagbo om
de macht over te dragen aan de rechtmatig gekozen president Alassane Ouattara. Deze
situatie heeft buitengewoon rampzalige humanitaire gevolgen. Door de gewelddadigheden
na de verkiezingen zijn al meer dan een miljoen mensen ontheemd en gevlucht. Bovendien
zou deze massale toestroom van vluchtelingen de onmiskenbare spanningen in die regio
weer kunnen doen oplaaien. Die crisis kan dus nog wel even aanhouden. Ook al waardeer
ik de beslissing van de Commissie om de humanitaire hulp te vervijfvoudigen, waardoor
de Europese steun op 30 miljoen euro uitkomt, is het van het grootste belang dat de
Europese Unie alles in het werk stelt om de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te helpen en
hun wijzigende behoeften in de gaten te houden.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik wilde steun geven aan deze resolutie,
waarin een duidelijke veroordeling wordt uitgesproken over de gewelddadigheden jegens
de burgerbevolking die zijn begaan door de loyale milities van de vertrekkende Ivoriaanse
president Laurent Gbagbo. Beëindiging van het conflict via diplomatieke wegen zou beter
zijn geweest, maar de omvang die het geweld in Abidjan heeft bereikt, naast de onbuigzame
en zelfdestructieve houding van de afgezette president, vroegen om een interventie van de
Verenigde Naties met als doel de burgers te beschermen en de machtsovername door de
rechtmatige president Alassane Ouattara te bevorderen. Deze resolutie versterkt dan ook
de interventie van de onder VN-mandaat opererende Franse militairen waarmee wordt
bijgedragen aan de naleving van het recht en de verkiezingsuitslagen en aan de bescherming
van het leven van de burgers en Europese inwoners. Wanneer de rechtsstaat hersteld zal
zijn, kunnen de rechtmatige Ivoriaanse autoriteiten, met steun van de internationale
gemeenschap, ervoor zorgen dat de kandidaat die bij de laatste presidentiële verkiezingen
in Ivoorkust verloor, Laurent Gbagbo, samen met alle ambtenaren die zijn beschuldigd
van schending van de mensenrechten, strafrechtelijk worden vervolgd voor hun optreden.
Ten slotte moet de EU mijns inziens doorgaan met haar inspanningen om Ivoorkust
langetermijnsteun te geven, nationale verzoening te bevorderen en te helpen bij de opbouw
en stabilisatie van het land.
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Ontwerpresolutie B7-0198/2011 (Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
- de oostelijke dimensie)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik stem vóór dit verslag omdat er belangrijke
doelstellingen in staan, zoals visumliberalisering, vrijhandelsakkoorden, contacten met
het maatschappelijk middenveld, het niet gebruiken van geweld in geval van betrokkenheid
van de EU bij conflicten, alsmede zelfbeschikking en territoriale integriteit.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. – (LT) Sinds het Europees nabuurschapsbeleid
(ENB) van start is gegaan, heeft het tot een verbetering van de betrekkingen met
partnerlanden geleid. Het Oostelijk Partnerschap (OP) biedt een waardevol politiek kader
voor de verdieping van de betrekkingen met en tussen partnerlanden, op basis van het
beginsel van gedeeld eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. De prioriteiten van
het OP zijn onder andere de totstandkoming van democratie, goed bestuur en stabiliteit,
economische integratie en convergentie met het EU-beleid, met name wat betreft milieu,
klimaatverandering en energiezekerheid. De tenuitvoerlegging van het ENB stuit op een
aantal obstakels. Daarom moet de herziening van het ENB onder meer gericht zijn op
duidelijk omschreven prioriteiten voor de te nemen maatregelen, duidelijke criteria en
differentiatie op basis van prestaties. Het ENB moet gegrondvest blijven op de beginselen
van democratie, rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden, en moet de politieke, sociale en economische hervormingen van onze nauwste
partners ondersteunen.

Elena Băsescu (PPE),    schriftelijk. – (RO) Ik heb gestemd vóór het initiatief van de
Commissie en de Raad tot herziening van het Europees nabuurschapsbeleid – de oostelijke
dimensie. Dit beleid heeft dankzij zijn flexibiliteit resultaten bereikt en moet nu worden
aangepast aan de nieuwe werkelijkheid in Europa. Juist daarom moet het beter worden
aangepast aan de bijzondere omstandigheden van ieder land dat is opgenomen in het
programma.

Ik ben van mening dat de belangrijkste overweging de betrokkenheid van de partnerlanden
moet zijn, niet de geografische ligging. Hervormingen in een land draaien om mensen. De
landen in het oosten en zuiden moeten dezelfde kansen krijgen. Het is dus nodig om het
nabuurschapsbeleid opnieuw in evenwicht te brengen. De voormalige Sovjetstaten hebben
ook behoefte aan de EU, hetgeen ondersteund werd door Joe Biden bij zijn recente bezoek
aan Chişinău. Ik wil erop wijzen dat de Republiek Moldavië de voornaamste hervormer is
in het Oostelijk Partnerschap.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftelijk. – (LT) Ik heb voor deze resolutie gestemd, want
de herziening van de oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid behelst
belangrijke doelen als democratische processen, goed bestuur en stabiliteit, economische
integratie, milieu, klimaatverandering en energiezekerheid. Het Europees Parlement is van
mening dat de bestrijding van corruptie, met name binnen de rechterlijke macht en de
politie, een topprioriteit zou moeten zijn voor de EU in de ontwikkeling van haar
betrekkingen met de oostelijke partners. Bovendien moet de bestrijding van internationale
georganiseerde criminele netwerken worden opgevoerd, evenals de politiële en justitiële
samenwerking met de bevoegde EU-agentschappen. Het is van groot belang dat de
maatschappelijke organisaties hun werk actief voortzetten, met name op het terrein van
mensenrechten, het ondersteunen van democratische processen en het waarborgen van
de mediavrijheid. Ik wil graag het belang benadrukken van vrijheid van meningsuiting en
van vrije en onafhankelijke media, met inbegrip van het internet, voor de ontwikkeling
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van democratieën. Ten slotte wil ik het belang benadrukken van vakbonden en de sociale
dialoog als onderdelen van de democratische ontwikkeling van de oostelijke partners.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    schriftelijk. – (RO) Het verslag van de Commissie over het
ENB geeft niet alleen de voordelen weer van het nabuurschapsbeleid, maar ook de
uitdagingen. Het ENB moet worden herzien en er moet een nieuwe benadering worden
gekozen voor de manier waarop de Europese Unie reageert op de vooruitgang die
nabuurlanden boeken bij de economische hervormingen. Daarbij moet zij financiële en
politieke steun bieden en deze aanpassen aan de behoeften van ieder land afzonderlijk.

Het Oostelijk Partnerschap biedt een politiek kader voor het bestendigen van de relaties
tussen de EU en haar oostelijke buren en voor voortgezette sociaaleconomische
hervormingen in de partnerlanden.

De voortgang van ieder land moet worden gemeten aan de hand van een vergelijkende
analyse op basis van vooraf opgestelde criteria, waarbij echter wel rekening dient te worden
gehouden met de specifieke kenmerken van ieder land. “Een Europees perspectief, met
inbegrip van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie” zou een drijvende
kracht kunnen zijn voor hervormingen in deze landen. Het Parlement moet een belangrijke
rol spelen bij het vaststellen van de beoordelingscriteria en het versterken van vrijheid en
democratie in de naburige partnerlanden.

Mário David (PPE),    schriftelijk. – (PT) In de eerste plaats wil ik mijn collega, de heer Siwiec,
feliciteren met het uitstekende werk dat hij heeft verricht en met de samenwerking, of beter
nog, de synthese van ideeën die wij hebben weten te bereiken over de algemene beginselen
van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB). Naast wat ik al gezegd heb over de resolutie
over de zuidelijke dimensie, waar ik als rapporteur verantwoordelijk voor ben, wil ik erop
wijzen dat het belangrijk is voor beide dimensies van het ENB-beleid in de toekomst een
’bottom-up’ benadering te bevorderen. Daarnaast wil ik benadrukken dat bij de
implementatie van het ENB door de EU een maximale doelmatigheid alleen gegarandeerd
kan worden als de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen en het maatschappelijk
middenveld wordt versterkt. Ik hoop bovendien dat de EU geen kortetermijnstabiliteit zal
voorstaan ten koste van een onvoorwaardelijke bescherming van het publiek belang en
de individuele en collectieve vrijheid, met speciale verwijzing naar vrouwenrechten, waar
ik ook in mijn toespraak al naar heb verwezen. Hoewel ik enorm blij ben met de resultaten
die zijn bereikt met deze twee verslagen, betreur ik enigszins het feit dat het Parlement en
de Commissie deze gelegenheid niet ten volle hebben benut om een onderscheid te maken
tussen de landen die betrokken zijn bij het ENB-beleid ten oosten van de EU en de landen
ten zuiden van de EU die kandidaat zijn om ENB-partners te worden.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) In de resolutie over de oostelijke dimensie van het
Europees nabuurschapsbeleid wordt aanbevolen om bij gelegenheid van de volgende
strategische evaluatie van het ENB een sterker onderscheid te maken tussen staten op basis
van hun respectieve ambitie en toezeggingen, mits deze gepaard gaan met concrete stappen
en tastbare vooruitgang. De specifieke kenmerken van elke partner moeten in overweging
worden genomen, inclusief zijn doelen en potentieel. Fundamentele Europese waarden,
waaronder democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten en
fundamentele vrijheden, onafhankelijke rechterlijke macht en bestrijding van corruptie,
vormen de basis waar het ENB op rust en deze waarden moeten de belangrijkste maatstaf
zijn bij de beoordeling van de rol van de oostelijke partners. Persvrijheid en bestrijding van
corruptie moeten voor de EU een prioriteit zijn bij de opbouw van de betrekkingen met
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deze landen, en dit moet worden weerspiegeld in het overkoepelend raamwerk voor
institutionele ontwikkeling.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) De doelstellingen van de EU zijn erg
breed en gericht op uitbreiding naar buurlanden teneinde te komen tot een groot gebied
van vrij verkeer van mensen en goederen. Binnen deze context speelt het Europees
nabuurschapsbeleid (ENB) een vitale rol met zijn strategie voor ontwikkeling en groei.
Verschillende instrumenten en resoluties zijn hiervoor in het leven geroepen, met name
het Europese nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en de fundamentele keuzen
van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Ik ben daarom blij met de
aanneming van dit verslag en de voorgestelde maatregelen, in het bijzonder de versterking
van de financiering en samenwerking in verschillende sectoren en de planning van een
volgende top van het oostelijk partnerschap gedurende de tweede helft van 2011. Ik wil
wijzen op de noodzaak dat de EU de dialoog opvoert met organisaties uit het
maatschappelijk middenveld in deze landen teneinde vrije handel aan te moedigen en
stabiliteit te bevorderen, uitwisseling van ervaringen en mobiliteit tussen de lidstaten en
deze landen aan te moedigen en een multilaterale dialoog te bevorderen.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb voor deze resolutie gestemd omdat de
herziening van de oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB)
fundamentele doelen nastreeft, zoals democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de markteconomie, duurzame ontwikkeling
en goed bestuur. In het verslag wordt benadrukt dat het ENB nog altijd een kader van
strategisch belang biedt voor de verdieping en de versterking van de betrekkingen met
onze nauwste partners door hun politieke, sociale en economische hervormingen te
ondersteunen. Ook wordt hierin het belang benadrukt van het beginsel van gedeeld
eigenaarschap in het ontwerp en de uitvoering van programma's en maatregelen. Het
Oostelijk Partnerschap is tot stand gebracht als politiek kader voor de vooruitgang van de
oostelijke dimensie, die erop gericht is de betrekkingen tussen de EU en haar oostelijke
buren te verdiepen en te versterken, door de politieke vereniging, de economische integratie
en de aanpassing van de wetgeving te bevorderen, en tegelijkertijd de politieke en
sociaaleconomische hervormingen in de partnerlanden te ondersteunen. Ik wil graag
benadrukken dat economische hervormingen gepaard moeten gaan met politieke
hervormingen en dat goed bestuur alleen tot stand kan worden gebracht door een open
en transparant besluitvormingsproces dat op democratische instellingen is gebaseerd. Het
is van bijzonder belang dat de regionale samenwerking in het Zwarte-Zeegebied verder
wordt bevorderd en dat het EU-beleid ten aanzien van het Zwarte-Zeegebied wordt versterkt,
met name door een volledig uitgewerkte EU-strategie voor de Zwarte Zee te lanceren en
voor de nodige financiële en personele middelen voor de uitvoering ervan te zorgen.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb het oostelijk nabuurschapsbeleid
van de Europese Unie altijd aangemoedigd en dit blijkt uit mijn eerdere activiteiten. Ik sta
achter de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid, vooral omdat de mensenrechten
en politieke beginselen in sterkere mate geïntegreerd moeten worden in de analyse van de
situatie in derde landen. De positieve ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten
en de democratisering in sommige partnerlanden worden erin benadrukt, evenals enkele
negatieve ontwikkelingen in andere landen, met name Wit-Rusland. Ik vind het ook
belangrijk dat speciale aandacht geschonken wordt aan de mobiliteit van studenten,
academici, onderzoekers en zakenmensen door voor voldoende middelen te zorgen en
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bestaande studiebeursregelingen te verbeteren. Om al deze redenen steun ik de herziening
van het Europees nabuurschapsbeleid.

Petru Constantin Luhan (PPE),    schriftelijk. – (RO) De herziening van het
nabuurschapsbeleid moet doorgaan om de specifieke problemen op te lossen waar de
regio’s aan de grens met de EU mee te maken hebben. Ik ben van mening dat er een
aanzienlijke bestuurlijke capaciteit nodig is om dergelijke uiteenlopende problemen te
kunnen aanpakken. Afgezien van de demografische uitdagingen, klimaatverandering,
economische concurrentiekracht en kwaliteit van leven hebben de regio’s die grenzen aan
niet-lidstaten te maken met een aantal gevolgen van niet goed opgeloste problemen. Het
gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop met natuurrampen wordt omgegaan. Optreden in
noodsituaties is zeer moeilijk als buurlanden niet de capaciteit hebben om te reageren.
Geen enkele regio kan geheel zelfstandig de situatie volledig het hoofd bieden. Daarom
heb ik voorgesteld dat de aan EU-grens gelegen regio’s die grenzen hebben met ten minste
twee niet EU-landen, beschouwd worden als ´platformregio’s´ en als zodanig worden
ondersteund. Het nabuurschapsbeleid moet rekening houden met de capaciteit van de
EU-regio’s aan de buitengrenzen om veel complexere problemen aan te pakken. Hier moet
de bijbehorende financiële steun worden verleend.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb voor deze resolutie gestemd en spoor de
landen in de regio aan nauwer met elkaar samen te werken en op alle relevante niveaus
een intensievere en voortgezette dialoog te voeren over kwesties als vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid en met name grensbeheer, migratie en asiel, bestrijding van georganiseerde
misdaad, mensenhandel, illegale immigratie, terrorisme, witwassen van geld en drugshandel,
alsmede politiële en justitiële samenwerking. In de resolutie herinnert het Europees
Parlement eraan dat goede nabuurschapsbetrekkingen voor alle ENB-landen een van de
belangrijkste voorwaarden vormen voor vorderingen op weg naar EU-lidmaatschap.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) Het ons beloofde nieuw Europees
nabuurschapsbeleid is gewoon van hetzelfde laken een pak, met daarbovenop een paar
sprankjes democratische luciditeit. Wat de oostelijke dimensie betreft, is het compleet:
vrijhandelszones, steun voor het Nabucco- en het AGRI-project en uitbesteding van het
´beheer van migratiestromen´. Er is niets veranderd. Ik heb tegen gestemd. De EU is noch
een staat, noch een democratie, maar gedraagt zich wel al als een imperialistische macht.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Aanvankelijk werden de drie landen in de
zuidelijke Kaukasus uitgesloten van het Europees nabuurschapsbeleid en werden ze slechts
opgenomen binnen de actieradius van het nabuurschapsbeleid. Actieplannen voor de
verdieping van de bilaterale betrekkingen zijn een belangrijk instrument van het Europees
nabuurschapsbeleid, die voor elk land afzonderlijk werden afgesproken, aangezien elk
land in de praktijk zijn eigen weg volgt. Met name de regio van de zuidelijke Kaukasus
wordt gekenmerkt door een reeks conflicten, die zelfs volgens deskundigen in een aantal
gevallen zeer moeilijk op te lossen zijn.

Het is in dit verband belangrijk om steeds opnieuw duidelijk te maken dat het
nabuurschapsbeleid van de EU niet automatisch leidt tot toetreding (zoals bij het
uitbreidingsproces). Dit betreft veel meer aspecten ten aanzien van het veiligheidsbeleid
en een verbetering van de stabiliteit. Dit komt onvoldoende tot uitdrukking in de resolutie
en daarom heb ik tegen gestemd.

Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) Het Europees nabuurschapsbeleid is een
instrument om stabiliteit te verzekeren, vreedzame en democratische structuren te
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bevorderen en de bilaterale betrekkingen met de landen rondom de EU te verdiepen. Met
name in de landen van de zuidelijke Kaukasus valt er nog het een en ander te doen,
voornamelijk omdat de regio herhaaldelijk door conflicten wordt getroffen. Het Europees
nabuurschapsbeleid is geen voorstadium van het uitbreidingsbeleid, en dat mag het ook
niet zijn. Dat is mijns inziens niet duidelijk gemaakt en om die reden kan ik de resolutie
niet steunen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het Europees nabuurschapsbeleid
(ENB) is een effectief instrument gebleken voor buitenlands beleid. Het bevordert de
versterking van de betrekkingen met derde landen en dat levert enkele tastbare voordelen
op. Het uiteindelijke doel van een effectief nabuurschapsbeleid is het waarborgen van vrede.
Het oostelijk partnerschap is een beleidskader dat belangrijk is voor het verdiepen van de
betrekkingen met en tussen partnerlanden op basis van het beginsel van gedeelde plichten
en verantwoordelijkheden. Ik heb vóór deze resolutie gestemd omdat ook ik geloof dat
het versterken van de betrekkingen tussen alle landen, zoals hier wordt aanbevolen, vraagt
om een groter gemeenschappelijk engagement en verdere vooruitgang in de richting van
goed bestuur en democratische normen.

Paulo Rangel (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik heb gestemd vóór deze resolutie waarin opnieuw
wordt bevestigd dat het noodzakelijk is het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) te herzien
op basis van de fundamentele waarden en beginselen van de EU en een sterkere
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de lokale gemeenschappen. In de
resolutie wordt het belang benadrukt van de oostelijke dimensie van het ENB als instrument
ter versterking van de betrekkingen van de EU met buurlanden aan de oostgrenzen met
het oog op de ondersteuning van politieke, sociale en economische hervormingen in die
landen. Bovendien wordt het belang onderstreept van een sterkere betrokkenheid van
Europa bij gedeelde waarden en beginselen als democratie, de rechtsstaat, eerbiediging van
de mensenrechten en goed bestuur in de context van Europese integratie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Voor. Ik sluit me aan bij diegenen
die verheugd zijn over de vorderingen die in het kader van het ENB gemaakt zijn in de
betrekkingen tussen de EU en haar buurlanden en de waarden, beginselen en toezeggingen
herbevestigen waarop het ENB is gebaseerd, waaronder democratie, de rechtsstaat, de
eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de markteconomie,
duurzame ontwikkeling en goed bestuur; van oordeel zijn dat het ENB nog altijd een kader
van strategisch belang biedt voor de verdieping en de versterking van de betrekkingen met
onze nauwste partners door hun politieke, sociale en economische hervormingen te
ondersteunen, en het belang benadrukken van het beginsel van gedeeld eigenaarschap in
het ontwerp en de uitvoering van programma’s en maatregelen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie moet de Unie bijzondere betrekkingen ontwikkelen met haar
buurlanden, die erop gericht zijn een ruimte van welvaart en samenwerking tot stand te
brengen. Zoals is aangetoond heeft het Europees nabuurschapsbeleid sinds het van start
is gegaan tot een verbetering van de betrekkingen met partnerlanden en tot enkele tastbare
voordelen voor het algemeen welzijn geleid. Er zijn echter nog meer uitdagingen. We
moeten ons nu richten op de prioriteiten voor ons optreden en daarbij doeltreffendere
criteria hanteren, vooral met betrekking tot het Oostelijk Partnerschap. Het partnerschap
met de oosterse nabuurlanden biedt een zeer interessant politiek kader voor het Europees
welzijn, met een actieplatform gericht op vier thema’s: democratie, goed bestuur,
economische integratie en convergentie met het Europese beleid. Door de conflicten die
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in deze landen zijn ontstaan wordt de economische, sociale en politieke ontwikkeling
jammer genoeg sterk ondermijnd, en worden de regionale samenwerking en de veiligheid
ernstig belemmerd, zoals is gebleken tijdens de recente opstanden in Tunesië en Egypte.
Ik pleit voor een strategische herziening van het Europees nabuurschapsbeleid, volgens
de waarden van de Unie die niet stroken met repressieve regimes, zodat we de legitieme
democratische aspiraties van de oosterse volkeren kunnen helpen.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    schriftelijk. – (PL) Sinds het van start is gegaan heeft
het Europees nabuurschapsbeleid geleid tot tastbare voordelen voor alle partijen. Het biedt
een kader voor samenwerking dat van strategische betekenis is om de politieke, sociale en
economische hervormingen van onze nauwste partners te ondersteunen. Het Oostelijk
Partnerschap concentreert zich op de ontwikkeling van democratie, goed bestuur en
stabiliteit, economische integratie en de ontwikkeling van nauwere banden met het
EU-beleid. Sinds de start van het ENB zijn in vele partnerlanden positieve ontwikkelingen
waargenomen op het gebied van de naleving van de mensenrechten, de democratisering
van het openbare leven en de economische hervormingen. Alleen Wit-Rusland neemt
slechts in beperkte mate deel aan de samenwerking met de EU. Verdere deelname van het
land aan het ENB dient afhankelijk te zijn van zijn bereidheid om de grondbeginselen van
democratie en vrijheid na te leven.

Er moet aandacht worden besteed aan de bestrijding van corruptie en aan het rechtskader
voor en het verloop van verkiezingen, zodat deze in overeenstemming worden gebracht
met de normen van het internationale recht. We moeten de Parlementaire Vergadering
Euronest steunen en haar rol bij het versterken van de democratie en de ontwikkeling van
de samenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap onderstrepen.

Bogusław Sonik (PPE),    schriftelijk. – (PL) De resolutie van het Europees Parlement over
de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid is een antwoord op de uitdagingen
die in de afgelopen maanden in onze buurlanden naar boven zijn gekomen, zowel in de
oostelijke als in de zuidelijke dimensie. Deze gebeurtenissen hebben aangetoond dat de
huidige betrokkenheid van de EU bij de buurlanden onvoldoende is. De door het Parlement
voorgestelde wijziging van het motto van "eerst stabiliteit" in "democratie en mensenrechten
boven alles" in het EU-beleid is noodzakelijk. We moeten ophouden te doen alsof de status
quo, namelijk de instandhouding van autoritaire regimes, beter is voor Europa en haar
veiligheid. Het is tijd voor solidariteit met onze buren.

Ondanks hun verschillen delen onze buurlanden een aantal gezamenlijke kenmerken: de
vrijheid is beperkt of volledig afwezig en de modernisering heeft geen succes opgeleverd.
Het lijkt onvermijdelijk dat we extra, royale middelen uittrekken voor de opbouw van een
stabiel EU-nabuurschap. Het ENB moet daarom gebaseerd blijven op het beginsel van
conditionaliteit, bilaterale en multilaterale samenwerking en uitgebreid worden met het
streven naar institutionele integratie, visumliberalisering, het openstellen van de Europese
markt en ondersteuning van het maatschappelijk middenveld. Het is de moeite waard om
in dit verband de rol van Polen in herinnering te roepen. Deze pleitbezorger van de
opeenvolgende uitbreidingen van de EU heeft twee jaar geleden de lidstaten opgeroepen
om in partnerschap met Zweden de oostelijke dimensie van het ENB te versterken in de
vorm van het Oostelijk Partnerschap.

In het licht van de recente gebeurtenissen krijgt de rol van Polen een symbolische betekenis.
Polen heeft historische ervaring met de transformatie van een politiek-economisch systeem
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en kan in het huidige beleid dienen als een goede gids en model voor zowel de oostelijke
als de zuidelijke buren van de EU.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) is een
belangrijk instrument gebleken voor het Europees extern beleid, dat streeft naar nauwere
betrekkingen die voor beide partijen voordelen opleveren. De aanpassingen die het gevolg
zijn van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn bedoeld om de samenhang,
efficiëntie en legitimiteit van het Europees extern beleid te versterken. Toch moeten we
kijken naar de fouten uit het verleden. Bij de herziening van het ENB en het Oostelijk
Partnerschap zouden prioriteiten gesteld moeten worden voor het specifiek optreden van
elke partner en gekoppeld moeten worden aan benchmarks. Ook moet worden
gedifferentieerd op basis van prestatie en bereikte resultaten. Een ‘bottom-up’ benadering,
met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld en de democratiseringsprocessen
is een vereiste voor duurzaamheid en groei op langere termijn.

Een sterke focus op opleiding, onderwijs, onderzoek en mobiliteit is nodig om de
sociaaleconomische problemen van de regio aan te pakken. Tenslotte zou ik de steun willen
benadrukken die de EU heeft gegeven aan het maatschappelijk middenveld in Wit-Rusland
bij diens inspanningen om de democratische en sociale hervormingen te versterken en
ervoor te zorgen dat Wit-Rusland kan delen in het ENB en in ander sectoraal beleid.

Ontwerpresolutie B7-0199/2011 (Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid
- de zuidelijke dimensie)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik ben voorstander van de verklaringen omdat
hierin de intentie wordt uitgesproken nieuwe ontwikkelingen, gemaakte fouten en
ondersteuning voor democratische verandering mee te nemen in de overwegingen. Daartoe
behoren ook de economische en sociale hervormingen in de regio, de bestrijding van
corruptie en de bevordering van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. Het
belangrijkst is dat een multilaterale dimensie wordt ontwikkeld en synergieën ontstaan
tussen de multilaterale en bilaterale dimensies van dit partnerschap, waaronder de
revitalisering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en de versterking van de rol
van vakvonden onder de burgerbevolking. Het is tevens van belang te wijzen op de
noodzaak de voor dit beleid toegewezen fondsen te vergroten en er beter gebruik van te
maken.

Dominique Baudis (PPE),    schriftelijk. – (FR) Wij moeten ons beleid voor het zuidelijke
Middellandse Zeegebied heroverwegen. Het Europees nabuurschapsbeleid moest de waarden
van democratie en mensenrechten bevorderen, maar de gebeurtenissen die zich sinds het
begin van dit jaar voordoen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied laten zien dat wij
hierin niet zijn geslaagd. Wel heeft de samenwerking op gebieden zoals het onderwijs en
de modernisering van de economie iets opgeleverd. Dit geldt echter niet voor goed bestuur,
hervorming van het justitiële stelsel en de democratie, ofschoon dit hoofddoelen zijn van
het Europees nabuurschapsbeleid. De verdienste van deze tekst is dat er oplossingen in
worden voorgesteld voor een radicale heroverweging van dit beleid. Ik hoop dat de Europese
Commissie en de Raad hier inspiratie uit zullen kunnen putten.

Mário David (PPE),    schriftelijk. – (PT) Er zijn vandaag in de plenaire vergadering in
Straatsburg belangrijke strategische wijzigingen aangebracht in het Europees
Nabuurschapsbeleid (ENB). Dit toont aan dat Europa proactief kan optreden als het dat
wil en dat het zich kan verenigen rond een ideaal. Vandaag hebben we dat weer eens
bewezen. Ik ben blij hiervan getuige te mogen zijn naar aanleiding van een resolutie waarvan
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ik de eer had de rapporteur te zijn. Het was voor mij verheugend om vast te stellen dat
commissaris Füle bijna al onze voorstellen heeft verwelkomd, zoals het volledige Parlement
heeft kunnen vaststellen gedurende het debat dat aan deze stemming voorafging. Ik nodig
nu de commissaris uit om tijdens de evaluatie op 10 mei de ambitie te tonen waar op dit
moment om wordt gevraagd, en dat er een nabuurschapsbeleid komt dat speciaal is
toegesneden op de verschillende staten, met duidelijke benchmarks en weloverwogen
uitgangspunten. Hierdoor wordt een toekomstige Europees-Mediterrane Economische
Ruimte mogelijk met de nieuwe democratieën in het zuiden, en ik hoop dat de goede sfeer
en samenwerking die kenmerkend was voor het werk aan dit onderwerp zal leiden tot de
permanente betrokkenheid van het Parlement bij de planning en de evaluatie van dit beleid.
Ik denk dat het van vitaal belang is dat de EU in de toekomst een ´bottom-up´-aanpak
voorstaat in het nabuurschapsbeleid, en wel om de in deze resolutie genoemde redenen.

Diane Dodds (NI),    schriftelijk. – (EN) Ik heb tegen deze ontwerpresolutie gestemd. Hoewel
we vrede en democratie in het Middellandse Zeegebied moeten proberen te bevorderen,
is het volstrekt duidelijk dat de strategie achter het Europees nabuurschapsbeleid tot dusver
gefaald heeft. Dit beleid kost de belastingbetalers in het gebied meer dan anderhalf miljard
euro per jaar, maar het heeft overduidelijk niets opgeleverd. We hebben op dit moment te
maken met een vluchtelingencrisis in het gebied en veel regimes keren zich tegen hun eigen
volk. Ik twijfel er niet aan dat op korte termijn onze toestemming zal worden gevraagd
voor meer financiële steun. Zonder duidelijke doelstellingen en een werkprogramma zal
dit onsamenhangende beleid ontoereikend blijven voor de zwaksten in de regio. Het is
eveneens duidelijk dat het de hoge vertegenwoordiger niet gelukt is om de voortdurende
veiligheids- en humanitaire situatie op te lossen.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) De recente gebeurtenissen ten zuiden van de
Middellandse Zee, die zijn begonnen in Tunesië in december 2010, hebben de herziening
van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) een dringend karakter gegeven. Het Parlement
moet de processen van democratische overgang in deze landen van het zuidelijke
Middellandse Zeegebied monitoren en samen met de andere Europese instellingen een zo
vlot en vreedzaam mogelijke overgang ondersteunen door significante hulp te bieden
middels de beschikbare instrumenten die zijn gericht op het bevorderen van politieke,
economische en sociale hervormingen. De versterking van de democratie, de rechtsstaat,
goed bestuur, de strijd tegen corruptie en de eerbiediging van de mensenrechten en
fundamentele vrijheden zijn essentiële elementen van de politieke dialoog tussen de EU
en haar zuiderburen. Gezien de gebeurtenissen verdient de Unie voor het Middellandse
Zeegebied een nieuwe impuls en moet worden versterkt met het oog op de zuidelijke
dimensie van het ENB.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik ben blij dat deze resolutie is
aangenomen en ik ben blij met de kwaliteit ervan. Ik zou mijn felicitaties willen overbrengen
aan mijn collega, de heer David. De doelstellingen van de EU zijn erg breed en gebaseerd
op uitbreiding naar buurlanden, teneinde te komen tot een groot gebied van vrij verkeer
van mensen en goederen. Hierbij speelt het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) een vitale
rol via zijn strategie voor ontwikkeling en groei. Verschillende instrumenten en resoluties
zijn hiervoor in het leven geroepen, met name het Europese nabuurschaps- en
partnerschapsinstrument (ENPI) en de fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid. Toch is de evaluatie van het ENB nu extra belangrijk in
de context van de gebeurtenissen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied.
De EU moet lessen trekken uit de gebeurtenissen in het zuiden, met name de gebeurtenissen
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in Tunesië en Egypte, en het ondersteuningsbeleid voor mensenrechten en democratie
herzien om te komen tot een mechanisme ter implementatie van de mensenrechtenclausules
in alle overeenkomsten met derde landen. Bij de herziening van het ENB zou prioriteit
gegeven moeten worden aan criteria met betrekking tot de onafhankelijkheid van de
rechterlijke macht, eerbiediging van de fundamentele vrijheden, pluralisme en persvrijheid
en de strijd tegen corruptie.

Elisabetta Gardini (PPE),    schriftelijk. – (IT) In het licht van de recente gebeurtenissen in
het Middellandse Zeegebied en de directe en indirecte gevolgen daarvan op de Europese
landen is het noodzakelijk dat we beginnen aan een snelle en diepgaande herziening van
het Europees nabuurschapsbeleid. De nieuwe Europese strategie moet worden gebaseerd
op een herdefinitie van de beschikbare middelen voor het Middellandse Zeegebied, voorzien
in een verhoging van de financiële toezeggingen voor de politieke, economische en sociale
hervormingen in de landen uit die regio, en aandringen op middelen met betrekking tot
immigratie. Wat betreft de radicale hervormingen bij onze zuiderburen denk ik dat het
moment is aangebroken voor een nieuwe Europese aanpak, die niet alleen is gericht op de
verdediging van de democratie, maar ook op concrete maatregelen om de migratiedruk
te verlichten en de zekerheid van de energiebevoorrading te garanderen. Het is op dit vlak
een prioriteit dat we zo snel mogelijk de basis leggen voor een nieuw en verbeterd
partnerschap met onze zuidelijke buurlanden, dat gericht is op de bevordering van stabiliteit,
economische ontwikkeling en democratische overgang in het gebied. Daartoe is het denk
ik noodzakelijk dat de Europese Unie een sleutelrol speelt in de geopolitieke context van
het gebied.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit document gestemd, omdat
wordt gewezen op het belang van de oprichting van een task force met participatie van
het Europees Parlement voor toezicht op het proces van overgang naar democratie. Dit is
het antwoord op de oproepen van de voorstanders van democratische hervorming, met
name wat betreft vrije en democratische verkiezingen en de institutionele opbouw, waarvan
ook een onafhankelijke rechterlijke macht deel uitmaakt. Bovendien wordt er bij de EU op
aangedrongen het politieke en economische hervormingsproces in de regio krachtig te
ondersteunen door alle bestaande instrumenten in het kader van het ENB aan te wenden
en, waar nodig, nieuwe in te voeren om het democratische overgangsproces zo doeltreffend
mogelijk te begeleiden, waarbij de aandacht vooral moet uitgaan naar de eerbiediging van
de fundamentele vrijheden, goed bestuur, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en
corruptiebestrijding, opdat wordt tegemoetgekomen aan de behoeften en verwachtingen
van de bevolking van onze zuidelijke buurlanden. We moeten evenwel ervoor zorgen dat
we de verleende steun beter oriënteren en met name richten op het maatschappelijk
middenveld en op lokale gemeenschappen, conform de te volgen ´bottom-up´-aanpak.
Nochtans moet elke toename van de toegewezen middelen gebaseerd zijn op een
zorgvuldige analyse van de behoeften en gepaard gaan met een verhoging van de effectiviteit
van de uit te voeren programma's, die naar behoren moeten worden afgestemd op en
geprioriteerd naargelang de vereisten in de verschillende begunstigde landen.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb voor deze resolutie gestemd, waarin het
EP er in het licht van de actuele gebeurtenissen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied,
met name in Tunesië en Egypte, eens te meer op wijst dat het ENB er niet in geslaagd is de
mensenrechten in derde landen te bevorderen en te vrijwaren; er bij de EU op aandringt
uit deze gebeurtenissen de nodige lering te trekken en haar beleid ter ondersteuning van
de democratie en de mensenrechten in dier voege te herzien dat er in alle overeenkomsten
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met derde landen een mechanisme wordt opgenomen voor de concrete invulling van de
mensenrechtenclausules; beklemtoont dat bij de herziening van het ENB voorrang moet
worden gegeven aan de criteria op het stuk van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht,
pluralisme en eerbiediging van de persvrijheid en corruptiebestrijding; en aandringt op
betere coördinatie met de overige beleidsvormen van de Unie met betrekking tot deze
landen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    schriftelijk. – (FR) Het ons beloofde nieuw Europees
nabuurschapsbeleid is gewoon van hetzelfde laken een pak, met toevoeging van een paar
noodzakelijke democratische overwegingen. Voor de rest is het de bedoeling dat de met
dictaturen gesloten overeenkomsten blijven voortbestaan: vrijhandelszones, uitbesteding
van het ´beheer van migratiestromen´, energiezekerheid van de EU - alles is er. De EU geeft
niets om ontluikende democratieën. Ik heb tegen gestemd.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) Sinds enkele jaren richt de EU haar
nabuurschapsbeleid op economische liberalisering, in de hoop dat dit positieve politieke
neveneffecten zal hebben. De dynamiek van economische hervormingen is lange tijd door
autoritaire regimes ondermijnd door middel van toenemende onderdrukking door de staat.
Of het Europees nabuurschapsbeleid daadwerkelijk een bijdrage aan meer stabiliteit kan
leveren, is twijfelachtig gezien de escalatie van de situatie in Libië.

In de Maghreb-landen ziet het ernaar uit dat de verwachtingen van het Proces van Barcelona
deels in vervulling gaan, hoewel dit gepaard gaat met neveneffecten die de EU niet had
voorzien en waar ze niet op voorbereid was – ook al gaan ze vaak gepaard met
transformatieprocessen. Het Proces van Barcelona als zodanig is een positieve zaak en dat
heb ik ook in overweging genomen bij het uitbrengen van mijn stem.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Het Europees nabuurschapsbeleid
(ENB) is een effectief instrument gebleken voor buitenlands beleid. Met zijn
interparlementaire delegaties en via de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het
Middellandse Zeegebied zou het Europees Parlement zijn verantwoordelijkheid moeten
nemen en het idee moeten uitdragen dat stabiliteit en welvaart in Europa sterk zijn
verbonden met democratisch bestuur en economische en sociale vooruitgang in de
zuidelijke buurlanden. Het Europees Parlement zou daarnaast het politieke debat, werkelijke
vrijheid, democratische hervormingen en de rechtsstaat in naburige partnerlanden moeten
bevorderen. Om deze in de resolutie opgenomen redenen heb ik vóór gestemd.

Paulo Rangel (PPE),    schriftelijk. – (PT) De recente protesten in verschillende landen ten
zuiden van de EU, met name in Tunesië, Egypte en Libië, hebben de EU duidelijk laten zien
dat zij haar nabuurschapsbeleid moet herzien en daaraan ambitieuzere en effectievere
instrumenten moet toevoegen om de geëiste politieke, economische en sociale
hervormingen te kunnen aanmoedigen. Het is daarom van levensbelang dat de herziening
van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) deze ontwikkelingen weerspiegelt en een
adequaat antwoord mogelijk maakt op de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich
meebrengen. Daarbij moet de nadruk liggen op een compromisloze verdediging van de
democratische waarden en de fundamentele rechten en vrijheden en ook nadrukkelijk
worden gewezen op een grotere inbreng van het maatschappelijk middenveld en lokale
gemeenschappen. De rapporteur, de heer David, verwoordt dit erg goed in zijn verslag en
ik wil hem graag prijzen om zijn uitstekende werk.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Voor. Het EP bevestigt opnieuw
de waarden, beginselen en verbintenissen waarop het ENB is gebaseerd, waaronder
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democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden, de eerbiediging van de rechten van vrouwen, goed bestuur, markteconomie en
duurzame ontwikkeling, en wijst er eens te meer op dat het ENB een werkbaar kader moet
blijven voor de verdieping en versterking van de betrekkingen met onze nauwste partners,
teneinde hun politieke, sociale en economische hervormingen, die gericht zijn op de
totstandbrenging en consolidatie van democratie, vooruitgang en sociale en economische
kansen voor iedereen, te ondersteunen; onderstreept dat bij de conceptie en implementatie
van ENB-programma’s moet worden vastgehouden aan de beginselen van gezamenlijke
verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap; is van mening dat het ENB sinds de
lancering ervan in 2004 heeft gefungeerd als één beleidskader waarbinnen op basis van
resultaten en hulp op maat wordt gedifferentieerd, en tastbare voordelen heeft opgeleverd
voor zowel ENB-partners als de EU zelf.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie moet de Unie bijzondere betrekkingen ontwikkelen met haar
buurlanden, die erop gericht zijn een ruimte van welvaart en samenwerking tot stand te
brengen. De eerbiediging en de bevordering van democratie en mensenrechten, en specifiek
de rechten van vrouwen, zijn fundamentele beginselen van de Europese Unie en moeten
als gemeenschappelijke waarden gelden die wij delen met de partnerlanden van het Europees
nabuurschapsbeleid. De huidige burgerprotesten in Tunesië, Egypte en Libië komen voort
uit de algemene ontevredenheid onder de bevolking over de totalitaire regimes die aan de
macht zijn, en verspreiden zich over de gehele oostelijke regio. Als gevolg van deze
gewijzigde sociale en politieke situatie is het nodig dat de EU de nodige aanpassingen in
het Europees nabuurschapsbeleid aanbrengt om de hervormingen op het gebied van
mensenrechten en democratie effectief te ondersteunen. De EU moet haar strategische
doelen in het kader van haar partnerschappen met haar oostelijke en zuidelijke buurlanden
preciseren. Ik hoop dat de EU zal handelen vanuit haar wil om een democratiseringsproces
te starten, vooral voor wat betreft een grotere betrokkenheid van de vrouw in de
maatschappij en betere programma’s voor sociaaleconomische ontwikkeling.

Tokia Saïfi (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat de huidige
gebeurtenissen ons ertoe zouden moeten aanzetten het nabuurschapsbeleid niet slechts
te heroriënteren maar te hervormen. Op economisch, commercieel en politiek gebied zou
de eerbiediging van de rechten en vrijheden tegelijkertijd een voorwaarde en een doelstelling
van onze samenwerking moeten zijn. De hiertoe door de EU verleende financiële steun
zou aanzienlijk moeten worden vermeerderd en aan diezelfde voorwaarde en doelstelling
moeten voldoen. Ook zouden we de Unie voor het Middellandse Zeegebied opnieuw
moeten lanceren en moeten grondvesten op een morele basis wat betreft de vereisten en
op een praktische basis wat betreft de resultaten. Onze samenwerking zou zich niet langer
mogen beperken tot uitwisselingen met de autoriteiten: de Europese Unie moet voorrang
geven aan een dialoog met het maatschappelijk middenveld en het ontstaan en de organisatie
van het politiek pluralisme in die regio moeten aanmoedigen. Door legitieme en
georganiseerde machtswisselingen aan te moedigen zullen we niet voor een dilemma
komen te staan van onvoorwaardelijke steun aan regeringen in het belang van de stabiliteit
of chaos. Door onze samenwerking dit keer te baseren op waarden zullen wij haar bovendien
de democratische legitimiteit en de continuïteit kunnen geven die nodig zijn om de
historische uitdagingen van die regio het hoofd te kunnen bieden.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    schriftelijk. − (ET) Tijdens de stemming van vandaag
heb ik mijn steun gegeven aan de resoluties over de herziening van het Europees
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nabuurschapsbeleid met betrekking tot zowel de oostelijke als de zuidelijke dimensie. De
onderhavige resoluties zijn zeer belangrijk gezien de recente gebeurtenissen in de zuidelijke
regio. We moeten vooral rekening houden met de harde eisen van de burgers in een aantal
zuidelijke buurlanden van de Europese Unie met betrekking tot de val van dictaturen en
de bevordering van democratie. In de strategische herziening van het Europees
nabuurschapsbeleid moeten deze gebeurtenissen volledig tot uiting komen en in acht
worden genomen.

Beide resoluties, dus met betrekking tot zowel de zuidelijke als de oostelijke dimensie, zijn
belangrijk voor de onderlinge samenwerking tussen de Europese Unie en haar verschillende
buurlanden om de noodzakelijke vooruitgang op het gebied van democratie,
mensenrechten, economie en veiligheid tot stand te brengen. De stabiliteit en het welzijn
van Europa zijn nauw verbonden aan het succes die de zuidelijke buurlanden in het
nabuurschapsbeleid boeken met democratisch bestuur en economische en sociale zaken.
Het is daarom belangrijk de beginselen van politiek debat, volledige vrijheden,
democratische hervormingen en de rechtsstaat te steunen in de partnerlanden van het
nabuurschapsbeleid. Dank u wel.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    schriftelijk. – (FR) De opstanden in Tunesië,
Egypte en Libië hebben Europa zodanig verrast dat iedereen het erover eens is dat het de
voorwaarden van zijn samenwerking met de landen in het Middellandse Zeegebied zou
moeten herzien. We hebben al een aantal opties voor wat betreft de verlening van
langetermijnsteun voor democratische transitie, economische ontwikkeling en regionale
integratie van onze zuidelijke buurlanden. De EU beschikt over twee instrumenten: de
Unie voor het Middellandse Zeegebied en het Europees nabuurschaps- en
partnerschapsinstrument (ENPI). Beide hebben hun zwakke punten, maar een echt politiek
engagement zou onze fouten kunnen herstellen. Ik steun dan ook deze resolutie, die
voorziet in een duidelijk kader en specifieke doelstellingen voor het komende Europees
nabuurschapsbeleid. Wel wil ik mijn collega's wijzen op de grensoverschrijdende dimensie
van dit beleid. Daar het slechts vijf procent uitmaakt van de totale begroting van het ENPI,
wordt het door de centrale regeringen over het hoofd gezien en ondergaat de
programmering ervan alarmerende vertragingen. Deze dimensie kan echter wel dienen als
katalysator voor een groot aantal structurele initiatieven voor samenwerking in het
Middellandse Zeegebied. De totstandbrenging van een echt Europees-mediterraan
partnerschap betekent niet alleen dat er meer rekening moet worden gehouden met de
aspiraties van de bevolkingen, maar ook dat er echt moet worden geïnvesteerd in concrete
projecten.

Joanna Senyszyn (S&D),    schriftelijk. – (PL) Ik heb de resolutie over de herziening van
het Europees nabuurschapsbeleid – de zuidelijke dimensie, gesteund. Vanuit mijn positie
als lid van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid wil ik de aandacht
vestigen op het belang van het beleid voor gendergelijkheid dat een onlosmakelijk onderdeel
is van de eerbiediging van de mensenrechten evenals een fundamenteel beginsel van de
Europese Unie. In de gesprekken met de landen van het Europees nabuurschapsbeleid
(ENB) dienen de rechten van de vrouw een prominente plaats in te nemen.

In overeenstemming met de resolutie moeten vrouwenrechten altijd worden meegenomen
bij wetsherzieningen (grondwet, wetboek van strafrecht, familierecht en andere civiele
wetgeving) alsook in de mensenrechtendialoog die met de ENB-partnerlanden wordt
gevoerd. We moeten ons ook concentreren op maatregelen die de sociale insluiting van
vrouwen vergroten. We hebben programma's nodig die de opleiding en arbeidsparticipatie
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van vrouwen bevorderen en hun deelname aan het openbare leven doen toenemen. De
effecten van de maatregelen voor gendergelijkheid in de ENB-partnerlanden moeten
permanent worden bewaakt. Mislukkingen op dit gebied moeten onvoorwaardelijk worden
veroordeeld en zelfs bestraft.

Ik ben ervoor om de betrekkingen van de Europese Unie met derde landen die in
onvoldoende mate vraagstukken en instellingen op het gebied van de organisatie van het
maatschappelijk middenveld (in het bijzonder mensenrechten- en vrouwenorganisaties)
in hun beleidstrategieën incorporeren, niet te versterken.

Catherine Stihler (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb voor dit verslag gestemd, dat van
grote betekenis is gezien de recente gebeurtenissen in de zuidelijke nabuurschapslanden.
Het is van wezenlijk belang dat het vernieuwde beleid democratisering en echte
hervormingen in de betrokken landen ondersteunt.

Nuno Teixeira (PPE),    schriftelijk. – (PT) De gebeurtenissen in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten zijn tekenend voor de ondoelmatigheid van het Europees
nabuurschapsbeleid ((ENB) maar ook voor de nieuwe uitdagingen waar de EU als regionale
speler mee te maken heeft. Het scheppen van een gebied van welvaart en goed nabuurschap
op basis van EU-waarden moet het uitgangspunt blijven voor de betrekkingen met de
partnerlanden in het kader van het ENB, en in dit specifieke geval met de landen rond de
Middellandse Zee. Ik denk dat het in de eerste plaats van essentieel belang is om de
indicatieve programma’s voor 2011-2013 te herzien en daarbij rekening te houden met
de grootste noden, en om tegelijkertijd de financiële instrumenten, in het bijzonder het
Europese nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) en het Europees initiatief voor
democratie en mensenrechten (EIDHR), flexibeler in te zetten om directe steun te kunnen
geven aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Ik zou ook willen oproepen tot versterking van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
zowel wat betreft de financiering als wat betreft de betrokkenheid van de lidstaten, opdat
deze unie fungeert als een geprivilegieerd forum voor de uitwisseling van beste praktijken.
Er dient een helder mediterraan beleid te worden opgezet op basis van partnerschap, het
principe van ́ eigenaarschap´ en conditionaliteit. Tenslotte ben ik van mening dat dringend
oplossingen moeten worden gevonden om een einde te maken aan de oorlog in Libië en
dat een pakket maatregelen moet worden voorbereid voor de wederopbouw van het land
na afloop van het conflict.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik ben blijk met de aanneming door ons
Parlement van deze resolutie, waarin zowel de balans wordt opgemaakt als de lijnen worden
uitgezet van het Europees-mediterraan partnerschap. Mijn engagement voor een
'toenadering' tussen de twee oevers van de Middellandse Zee heeft mij ertoe aangezet een
aantal voorstellen in te dienen, die tot mijn grote vreugde door mijn collega's zijn
aangenomen. Ik heb in het bijzonder gehamerd op de noodzaak om het Europees
nabuurschapsbeleid te herzien in het licht van de gebeurtenissen in de Arabische wereld,
en wel door de dialoog met het maatschappelijk middenveld te intensiveren, de uitwisseling
van goede praktijken aan te moedigen, de opname in onze associatieovereenkomsten van
de eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen en het democratische transitieproces
in die landen te steunen. Het Europees nabuurschapsbeleid biedt ons een uitgelezen kans
om onze waarden te promoten en onze banden met de landen voor de deur van Europa
aan te halen. Daarom hoop ik dat ons partnerschap met onze buurlanden in het zuidelijk
Middellandse Zeegebied een prioriteit zal worden van ons buitenlands beleid. Ik zal erop
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toezien dat wij op voet van gelijkheid werken en dat er voldoende middelen worden
uitgetrokken voor de verwezenlijking van onze doelstelling om van het Middellandse
Zeegebied een ruimte van vrede, welvaart en samenwerking te maken.

Ontwerpresolutie RC-B7-0244/2011 (Gebruik van seksueel geweld in conflicten
in Noord-Afrika en het Midden-Oosten)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik ben vóór deze resolutie omdat hierin de
meest fundamentele mensenrechten worden uitgedragen, met name de mensenrechten
met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. Dit zou bepalend moeten zijn voor de
betrekkingen tussen de EU en iedere staat die de aanval inzet op deze vrijheden. Zonder
zware politieke druk op deze landen is het moeilijk om tot vrede te komen. De EU moet
zich altijd in de voorhoede bevinden als het erom gaat de aanvallen op de fundamentele
mensenrechten af te slaan en moet alert blijven op toekomstige ontwikkelingen in de regio.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór deze resolutie over het
gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gestemd.
Vrouwen die actief hebben deelgenomen aan de opstanden voor meer democratie, rechten
en vrijheden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten verdienen ons respect en onze steun.
Wanneer deze dappere voorvechtsters voor democratie en vrijheid wreed worden
behandeld, mag de Europese Unie er niet het zwijgen toe doen. Daarom vragen wij de
Commissie en de regeringen van de lidstaten dat zij zich krachtig verzetten tegen het
gebruik van seksueel geweld en gerichte intimidatie van vrouwen in Libië en Egypte, want
het zittende bewind van deze landen heeft gebruik gemaakt van seksueel geweld tegen
vrouwen als wapen in de conflicten rond deze opstanden. De Egyptische autoriteiten
moeten onmiddellijk maatregelen nemen om een eind te maken aan de folteringen, een
onderzoek instellen naar alle klachten over geweld tegen vreedzame betogers en het
vervolgen van burgers voor militaire rechtbanken stopzetten. Ik ben er vast van overtuigd
dat de veranderingen die zich momenteel in Noord-Afrika en het Midden-Oosten voltrekken,
ertoe moeten bijdragen dat er een einde komt aan de discriminatie van vrouwen en dat
vrouwen volledig en op voet van gelijkheid met mannen aan het maatschappelijke leven
moeten kunnen deelnemen.

Roberta Angelilli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Het geweld dat in de afgelopen weken tegen
vrouwen en minderjarigen is gepleegd tijdens de conflicten in Noord-Afrika komt niet als
een verrassing. Vrouwen zijn tijdens gewapende conflicten helaas steeds vaker het voorwerp
van vernedering, marteling, bezit of controle, waarbij het de bedoeling is een bepaalde
groep geheel of gedeeltelijk te verwoesten.

Maar er gebeurt nog meer: niemand heeft het recht de waardigheid van vrouwen geweld
aan te doen alleen omdat zij de moed hebben hun recht op de vrijheid van meningsuiting
te gebruiken, en actief mee te doen aan de constructie van een democratische en vreedzame
wereld, en vooral omdat ze zich beroepen op het recht op gendergelijkheid. Onmenselijke
en vernederende handelingen als elektrische schokken, ‘maagdelijkheidstests’, lichamelijk
en geestelijk geweld, verkrachting en slavernij zijn onacceptabel en moeten ophouden.

Voor wat betreft deze gebeurtenissen in de Noord-Afrikaanse landen, en in ieder ander
conflict ter wereld, is het niet meer dan terecht dat de verantwoordelijken van dit ernstige
geweld worden gestraft, want hier hebben we te maken met niet zo maar burgers, maar
met militairen, en dat maakt het nog weerzinwekkender. Ik hoop werkelijk waar dat het
de EU lukt om druk uit te oefenen, zodat deze landen in korte tijd een reeks internationale

119Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



rechtsinstrumenten ratificeren, waaronder het Statuut van Rome inzake het Internationaal
Strafhof en Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd, want
er moet dringend een eind komen aan het gebruik van geweld en seksueel misbruik tegen
vrouwen. De Europese Commissie en de lidstaten moeten het seksueel misbruik, de
intimidatie en de foltering van vrouwen en het tegen hen gepleegde geweld in Libië en
Egypte scherp veroordelen. We moeten bij de Egyptische hoge militaire raad aandringen
op onmiddellijke maatregelen om een eind te maken aan deze geweldmisdaden tegen
vrouwen. We moeten zorgen dat alle veiligheidstroepen en het leger duidelijke instructies
krijgen dat misdaden en foltering niet getolereerd kunnen worden en ten gronde zullen
worden onderzocht, en dat de daders aansprakelijk worden gesteld. Bovendien moet
eenieder in staat worden gesteld zijn of haar standpunten over de democratische toekomst
van zijn/haar land naar voren te brengen zonder daarvoor vastgehouden of gemarteld te
worden of onterende en discriminerende behandelingen te moeten ondergaan.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    schriftelijk. – (PT) Vrouwen hebben een hoofdrol
gespeeld bij de opstand voor meer democratie, rechten en vrijheden in Noord-Afrika en
het Midden-Oosten. Helaas gebruiken de regimes in Libië en Egypte geweld als manier om
vrouwen te intimideren en te vernederen, waardoor vrouwen nog kwetsbaarder worden.
Ik veroordeel ten strengste het optreden van het Egyptische leger tegenover vrouwelijke
demonstranten die zijn gearresteerd op het Tahirplein. Onmiddellijke stappen zijn dringend
nodig om een halt toe te roepen aan deze vernederende behandeling en om te verzekeren
dat alle veiligheids- en legerdiensten heel duidelijk gemaakt wordt dat marteling en andere
vormen van mishandeling onderwerp zullen zijn van grondig onderzoek. Het is aan de
Egyptische autoriteiten om de urgente maatregelen te nemen waarmee een eind kan worden
gemaakt aan het martelen, waarmee alle gevallen van mishandeling van vreedzame
demonstranten kunnen worden onderzocht en waarmee een halt kan worden toegeroepen
aan de berechting van burgers voor militaire rechtbanken. Ik roep de Commissie en de
regeringen van de lidstaten dringend op om zich krachtig te verzetten tegen de seksuele
agressie, intimidatie en pesterijen van vrouwen in Libië en Egypte.

Edite Estrela (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik heb gestemd vóór deze resolutie. omdat hierin
de regimes in Libië en Egypte streng worden veroordeeld wegens het gebruik van seksuele
agressie gedurende de conflicten die voortkomen uit de lopende revoluties. Vrouwen
hebben bij deze opstanden een sleutelrol vervuld door te vechten en hun leven op het spel
te zetten voor meer democratie, rechten en vrijheden. Het is ook van vitaal belang te
verzekeren dat de veranderingen die plaats hebben in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
bijdragen aan de beëindiging van de discriminatie van vrouwen en aan hun volledige
deelname aan de samenleving, op gelijke voet met mannen.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) We weten helaas allen dat in perioden van opstand
en gewapende conflicten het geweld tegen vrouwen en kinderen toeneemt en leidt tot een
verhoging van het aantal gevallen van seksueel geweld. Dit is een volstrekt verwerpelijke
praktijk, evenals marteling, groepsverkrachting, ´maagdelijkheidstests´, bedreigingen en
mishandeling, fysiek of geestelijk, waarmee wordt gepoogd vrouwen te intimideren of
bang te maken, of hun rechten op deelname aan de politiek te beperken, zoals dat gebeurt
in Egypte en Libië. De EU en het Europees Parlement in het bijzonder zouden een bastion
moeten vormen van verdediging van de grondrechten en de menselijke waardigheid, en
zouden duidelijk en ondubbelzinnig alle schendingen van deze waarden aan de kaak moeten
stellen. Ik veroordeel de praktijk van geweld tegen vrouwen en ook kinderen in de recente
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conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika ten strengste, en ik zou willen oproepen
tot het nemen van de meest gepaste maatregelen om de meest fundamentele rechten en
waardigheid van deze vrouwen en kinderen te beschermen.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) De strijd tegen de schending van de
mensenrechten is het belangrijkste doel van de EU en haar instellingen. In dit opzicht heeft
in elk conflict het gebruik van seksueel geweld geleid tot de felste afwijzing en veroordeling
door deze instellingen. Er zijn dan ook vele resoluties aangenomen door het Parlement
waarin geweld tegen vrouwen werd veroordeeld. De onderhavige gezamenlijke
ontwerpresolutie gaat over dit soort geweld, met name seksueel geweld, dat begaan wordt
tegen vrouwen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In rapporten over geweld in de
context van oorlog en repressie die ons hebben bereikt is sprake van werkelijk
verschrikkelijke uitwassen en de weerzin en verontwaardiging hierover is groot. De plegers
van dit geweld mogen niet ongestraft blijven, ook niet als zij worden beschermd door
dictators, noch mag er enig excuus gezocht worden in een achterlijke mentaliteit. Ik stem
daarom voor dit verslag, waarin elke vorm van geweld tegen vrouwen in elke regio wordt
veroordeeld en waarin wordt opgeroepen tot strenge straffen voor overtreders. In het
verslag is daarnaast sprake van EU-steun aan vrouwen, en met name aan de vrouwen die
de moed hebben gehad deel te nemen aan de zogenaamde ‘Arabische lente‘, opdat zichzelf
kunnen verdedigen, en wordt volledige participatie aangemoedigd van vrouwen aan het
maatschappelijke leven in hun land.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Tijdens de discussie over het gebruik van
seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten heeft de Commissie
beloofd vastberaden op te zullen komen voor de stopzetting van seksueel geweld en
slavernij. Deze misdaden zijn in de Conventie van Geneve betiteld als oorlogsmisdaden en
misdaden tegen de menselijkheid.

Zoals in de door ons ingediende ontwerpresolutie staat, is het van vitaal belang te blijven
benadrukken dat effectief diplomatiek optreden nodig is en krachtig verzet moet worden
aangetekend tegen seksueel geweld, intimidatie en pesterijen van vrouwen in Noord-Afrika
en het Midden-Oosten, of waar dan ook.

We zouden ook willen benadrukken hoe belangrijk het is dat de rol van vrouwen in deze
revoluties wordt erkend en dat de vrouwenrechten moeten worden gegarandeerd, inclusief
hun deelname aan de nieuw ontstane democratische, rechterlijke, economische en politieke
structuren van deze landen, waarbij een eind gemaakt wordt aan de eeuwenlange
discriminatie waaronder zij hebben geleden.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór deze resolutie over het gebruik
van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gestemd. In de
resolutie worden de Commissie en de regeringen van de lidstaten gevraagd zich krachtig
te verzetten tegen het gebruik van seksueel geweld en gerichte intimidatie ten aanzien van
vrouwen in Libië en Egypte. Ik vind dat eenieder zijn of haar standpunten moet kunnen
uiten over de democratische toekomst van zijn/haar land zonder daarvoor vastgehouden
of gemarteld te worden of onterende en discriminerende behandelingen te moeten
ondergaan. De rol van vrouwen in de opstanden en in de democratiseringsprocessen moet
worden erkend, en daarbij moet de aandacht worden gevestigd op de specifieke bedreigingen
waarmee zij worden geconfronteerd, en op de noodzaak om hun rechten te steunen en te
verdedigen.
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David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb deze resolutie gesteund, waarin het EP de
Commissie en de regeringen van de lidstaten vraagt dat zij zich krachtig verzetten tegen
het gebruik van seksueel geweld en gerichte intimidatie ten aanzien van vrouwen in Libië
en Egypte en ten stelligste de ‘maagdelijkheidstests’ veroordeelt die vrouwelijke betogers
die op het Tahrirplein zijn aangehouden, moesten ondergaan en deze praktijken als
onaanvaardbaar beschouwt omdat ze met een foltermethode kunnen worden gelijkgesteld;
bij de Egyptische hoge militaire raad aandringt op onmiddellijke maatregelen om een eind
te maken aan deze mensonterende behandeling en op garanties dat alle veiligheidstroepen
en het leger duidelijke instructies krijgen dat foltering en andere vormen van mishandeling,
met inbegrip van gedwongen ‘maagdelijkheidstests’, niet getolereerd kunnen worden en
ten gronde zullen worden onderzocht.

Andreas Mölzer (NI),    schriftelijk. − (DE) In oorlogsconflicten zijn het dikwijls vrouwen
en kinderen die de echte slachtoffers zijn. Het is al geruime tijd bekend dat verkrachtingen
en martelingen vaak schering en inslag zijn. Ook in Libië en Egypte is de situatie niet anders,
aldus berichten van betrokken journalisten. Zo zijn er in Egypte vrouwelijke demonstranten
opgepakt die werden onderworpen aan maagdelijkheidstests, wat ook is gedocumenteerd.
In Libië hebben soldaten verkracht en gemarteld. Een verzwarende factor is het feit dat de
vrouwen die hun verhaal vertellen nu kunnen rekenen op ernstige wraakacties, en kunnen
ze bijvoorbeeld worden aangeklaagd worden wegen smaad. Dan is er opnieuw sprake van
een ernstige schending van de mensenrechten waartegen actie moet worden ondernomen,
ook door de westerse machten.

Ik heb vóór de resolutie gestemd, omdat de EU haar ogen niet mag sluiten voor deze
gruweldaden. Het is niet meer dan juist om van de regeringen in Egypte en Libië te eisen
dat deze gevallen zonder uitzondering worden onderzocht en dat de daders ter
verantwoording worden geroepen, zodat deze landen de weg naar democratie en vrijheid
kunnen vervolgen.

Franz Obermayr (NI),    schriftelijk. − (DE) Gedurende de onlusten in Egypte en Libië
verschenen er berichten in de internationale media waaruit bleek dat vrouwen herhaaldelijk
het slachtoffer waren van vreselijke mishandeling en gewelddaden. Marteling en
verkrachting worden dikwijls niet vervolgd omdat de autoriteiten de aanklachten in de
doofpot stoppen of, erger nog, omdat de vrouwen zelf worden aangeklaagd wegens 'smaad'.
De rollen van slachtoffer en dader worden omgekeerd ten gunste van een patriarchale
samenleving. De EU mag niet met de handen over elkaar toekijken; de EU moet in Egypte
en Libië meer doen om bescherming te bieden aan vrouwen en kinderen evenals aan het
beginsel van rechtsstaat voor iedereen. Om die reden heb ik vóór de ontwerpresolutie
gestemd.

Georgios Papanikolaou (PPE),    schriftelijk. – (EL) In de gezamenlijke ontwerpresolutie
over het gebruik van seksueel geweld in de conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
worden de in Egypte en Libië vastgestelde misdrijven onomwonden veroordeeld. In deze
landen zijn vrouwen een doelwit geworden. De klachten over de zogenaamde
maagdelijkheidstests die het leger heeft verricht op vrouwen die eerst werden gearresteerd
op het Tahirplein en daarna werden gefolterd en verkracht, opdat voor de militaire
rechtbank kon worden vastgesteld dat zij geen maagden meer waren, zijn onmenselijke
en criminele daden die volledig in strijd zijn met de Conventie van Genève inzake misdrijven
tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven.
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Afgezien van deze scherpe veroordeling bevat de resolutie, waar ik vóór heb gestemd, ook
een oproep aan de Commissie en de regeringen van de lidstaten om zich krachtig te
verzetten tegen het gericht gebruik van seksuele aanvallen op en intimidatie van vrouwen
in Libië en Egypte en om concrete, gecoördineerde acties te ondernemen voor een
onmiddellijke beëindiging van deze praktijken.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) Ik heb vóór deze resolutie gestemd
omdat hierin gendergerelateerd geweld wordt veroordeeld evenals natuurlijk het gebruik
van seksueel geweld in conflicten. Ik ben het eens met de in de resolutie geuite noodzaak
om prioriteit te geven aan mensenrechten door middel van maatregelen in de context van
het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) als integraal onderdeel van het
democratiseringsproces. Zo onderschrijf ik ook de noodzaak voor de EU om met deze
landen de ervaring te delen die zij heeft met gelijkheidsbeleid en de strijd tegen
gendergerelateerd geweld.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) Tijdens de opstanden in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten hebben vrouwen actief meegedaan aan het opeisen van hun
gemeenschappelijk verlangen naar democratie en grondrechten. Helaas heeft het zittende
bewind in Libië en Egypte altijd al gebruik gemaakt van seksueel geweld tegen vrouwen.
We moeten het gebruik van seksueel geweld als een middel om vrouwen te intimideren
en te vernederen veroordelen, zonder daarbij te vergeten dat het ontstane machtvacuüm
kan leiden tot een verslechtering van hun rechten. Het geval van de Libische vrouw die
journalisten in een hotel in Tripoli vertelde dat zij door een groep soldaten was verkracht
en mishandeld, is veelzeggend. Vandaag is zij wegens smaad aangeklaagd door de mannen
die haar hebben verkracht. We moeten in actie komen, de onevenredig grote gevolgen die
gewapende conflicten hebben voor vrouwen veroordelen en de rol van vrouwen bij
vredesopbouw versterken. Ik hoop op een ferme veroordeling door de EU van het geweld
tegen vrouwen en minderjarigen, vooral tijdens gewapende conflicten, evenals van alle
vormen van tegen hen gerichte discriminatie, zoals is vastgesteld bij de Conventie van
Geneve.

Joanna Senyszyn (S&D),    schriftelijk. – (PL) Ik heb uit volle overtuiging de resolutie over
het gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
gesteund. De gewapende conflicten in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten gaan
permanent gepaard met massale toepassing van seksueel geweld tegen vrouwen. Het
Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef) geeft onder andere het voorbeeld van Kenia,
een relatief stabiel land, waar de rellen voorafgaand aan de verkiezingen in een tijdsbestek
van een paar dagen hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal slachtoffers van
seksueel geweld.

Seksueel geweld neemt epidemische vormen aan en is in feite een oorlogstactiek geworden.
De Europese Unie mag in deze zaak niet passief blijven. Gendermainstreaming moet daarom
opgenomen worden in de hoofdstroming van het Europees nabuurschapsbeleid en het
hart vormen van de maatregelen die we nemen om te komen tot een doeltreffende en
stelselmatige benadering van gendergelijkheid in de ENB-landen. Een onmisbaar element
in de democratiseringsprocessen in derde landen zijn de mensenrechten. Gelijkheid tussen
vrouwen en mannen is hier onlosmakelijk aan verbonden. Het is schokkend dat regeringen
in bijvoorbeeld Zuid-Afrika de bestrijding van seksueel geweld niet rekenen tot hun
prioriteiten, terwijl deze vorm van geweld toch een algemeen verschijnsel is in die landen.
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De maatregelen van de Europese Unie moeten zich vooral richten op vrouwen. De in de
resolutie voorgestelde versterking van de sociale integratie van vrouwen, de bevordering
van de arbeidsparticipatie van vrouwen en de bestrijding van het analfabetisme onder
vrouwen en van traditionele schadelijke praktijken zijn erg belangrijk. Het onderwijs aan
vrouwen en meisjes moet bewustmaking van hun rechten omvatten.

Michèle Striffler (PPE),    schriftelijk. – (FR) Tijdens de recente gebeurtenissen in
Noord-Afrika heeft het zittende bewind in Libië en Egypte seksueel geweld gebruikt als
wapen bij de intimidatie en vervolging van vrouwen die deelnamen aan de opstanden
aldaar. Het is van essentieel belang dat, ten eerste, de schuldigen voor de rechter worden
gebracht en, ten tweede, de vrouwen die deze gruweldaden hebben ondergaan, worden
beschermd tegen wraakacties. Zelf ben ik in de Kivu-regio in het oosten van de
Democratische Republiek Congo geweest, waar soldaten en leden van gewapende
groeperingen zich regelmatig bedienen van deze gruwelijke praktijk. Ik kan getuigen van
het grote leed van de verkrachte vrouwen en van het feit dat deze gruweldaden onbestraft
blijven. De internationale gemeenschap moet alles in het werk stellen om ervoor te zorgen
dat de plegers van deze misdaden hun straf niet ontlopen.

Dominique Vlasto (PPE),    schriftelijk. – (FR) Ik ben geschokt en ontdaan over de
onthullingen over eerwraak en de vernederingen van vrouwen gedurende de opstanden
in de Arabische wereld, en verheugd dat ons Parlement deze gruweldaden heeft veroordeeld.
Europa kan niet toestaan dat er voor zijn deur, in partnerlanden, en tegen de achtergrond
van vreedzame demonstraties ongestraft dergelijke schendingen van de mensenrechten
en zijn meest fundamentele waarden plaatsvinden. Ik sta er dan ook op dat deze barbaarse
daden worden onderzocht en de verantwoordelijken worden gestraft. Onze resolutie bevat
een essentiële eis voor de toekomst van die landen: vrouwen moeten een centrale rol gaan
spelen in het democratiseringsproces in Arabische samenlevingen. Vrouwen hebben een
leidende, stilzwijgende, ja zelfs onderschatte rol gespeeld in de vrijheidsbewegingen en het
was, denk ik, van essentieel belang om hieraan in deze tekst eer te bewijzen. Europa heeft
plechtig beloofd de democratische processen in de landen in Noord-Afrika en het Nabije
en het Midden-Oosten te steunen. Wij moeten er nu voor zorgen dat we in deze aanpak
garanties opnemen met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten en de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Verslag: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    schriftelijk. – (PT) Ik sta achter dit verslag waarin op de juiste
manier wordt omgegaan met belangrijke zaken als de nieuwe statuten van de Europese
Investeringsbank (EIB) na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon, projectobligaties,
de implicaties van de economische crisis voor de geplande financiering van de EIB, de
financiering van de EIB na 2013 en de activiteiten van de EIB buiten de EU, in het bijzonder
ontwikkelingsprojecten, vergroeningsprojecten en het innemen van een sterkere positie
ten opzichte van offshore financiële centra.

Zigmantas Balčytis (S&D),    schriftelijk. – (LT) Ik heb vóór dit verslag gestemd. De Europese
Investeringsbank speelt een essentiële rol bij de ondersteuning van KMO's, vooral ten tijde
van financiële crises en economische neergang. Gezien het enorme belang van KMO's voor
de Europese economie werd besloten om van 2008 tot 2011 in totaal 30 miljard euro aan
kredieten aan KMO's te verstrekken. In maart 2010 stelden de Commissie en de Bank
200 miljoen euro beschikbaar voor de oprichting van de Europese
Progress-microfinancieringsfaciliteit. KMO's hebben evenwel nog steeds moeite om
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kredieten te verkrijgen. Volgens het Bank Watch-rapport kunnen KMO's, met name die in
de Midden- en Oost-Europese lidstaten, niet profiteren van de steun die voor hen bestemd
is. De EIB moet duidelijke financieringsvoorwaarden en criteria voor de effectiviteit van
de leningen vaststellen voor haar bemiddelende financiële instellingen die leningen
verstrekken. Nationale bemiddelende financiële instellingen kregen een periode van twee
jaar om leningen te verstrekken, maar – zoals in het verslag staat – sommige van die
instellingen verstrekten slechts een klein deel van de leningen of helemaal geen, terwijl de
financiële middelen wel bij hen in de boeken stonden. Bovendien staan op de website van
de EIB nog steeds geen openbare gegevens over het gebruik en de begunstigden van de
verstrekte kredieten. Ik vind dat de EIB moet blijven zorgen voor meer transparantie bij
haar leningen via bemiddelende financiële instellingen en jaarlijks verslag moet doen van
haar leningen aan KMO's, met daarbij een evaluatie van de toegankelijkheid en
doeltreffendheid daarvan en lijsten van begunstigden.

Diogo Feio (PPE),    schriftelijk. – (PT) In de eerste plaats wil ik de Europese Investeringsbank
(EIB) feliciteren met al het werk dat de Bank heeft verzet, met name voor de ondersteuning
van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) middels een financiering die geleidelijk
is toegenomen sinds 2008, en ook via de instelling van de Europese
Progress-microfinancieringsfaciliteit in maart 2010. Ik ben daarnaast van mening dat het
engagement voor het idee van projectobligaties, dat is gericht op de verbetering van de
kredietbeoordeling van obligaties die worden uitgegeven door de bedrijven zelf en worden
gebruikt voor de financiering van Europees transport, energie en IT-infrastructuur, een
stap in de goede richting is. Op dit moment is het wenselijk dat zowel de Commissie als
de EIB concrete voorstellen doen voor projectobligaties. Het is ook de moeite waard om
te wijzen op het belangrijke werk dat de EIB kan uitvoeren in de context van de EU
2020-strategie door procedures te vereenvoudigen en multiplicatorfactoren optimaal te
benutten teneinde publieke en private investeerders aan te trekken. Wat betreft de
EIB-financiering van projecten buiten de EU ben ik van mening dat een door de EIB, de
EBDR en de Commissie ondertekende intentieverklaring wenselijk is om de samenwerking
te versterken in alle landen waar deze instellingen actief zijn, met het tweevoudige doel
het uitleenbeleid zowel onderling te coördineren als af te stemmen op de
beleidsdoelstellingen van de EU.

José Manuel Fernandes (PPE),    schriftelijk. – (PT) De Europese Investeringsbank (EIB)
werd opgericht in 1958 onder het Verdrag van Rome en is een financiële gemeenschap
binnen de EU die zich primair richt op het bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling
van de EU middels economische integratie en territoriale cohesie. Ik verwelkom de met
het Verdrag van Lissabon aangebrachte veranderingen. Deze geven de EIB bij de financiering
meer flexibiliteit. Ik herinner aan de wijzigingen die werden geïntroduceerd met het Verdrag
van Lissabon. Daardoor werden de doelen van de EIB-financiering aan derde landen
verhelderd. Deze financiering moet namelijk steun geven aan de algemene beginselen die
de wisselwerking tussen de EU en de rest van de wereld regelen overeenkomstig artikel 3,
lid 5, VEU, en moet dus steun geven aan de doelstellingen van het externe optreden van
de EU. Deze financiële instelling is verplicht om jaarlijks een document voor te leggen met
een balans van haar activiteiten. Deze ontwerpresolutie bevat een analyse van het verslag
2009, waarin niet slechts wordt verwezen naar de verbeteringen die het gevolg zijn van
de aanneming van nieuwe statuten, maar ook naar de activiteiten van de EIB.

João Ferreira (GUE/NGL),    schriftelijk. – (PT) Wij onderkennen het belang dat leningen
van de Europese Investeringsbank (EIB) kunnen hebben voor de ontwikkeling en de sociale
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vooruitgang, gezien de lage rentes en de lange aflossingsperiode. Toch zijn de keuzes van
de EIB niet altijd voldoende helder en transparant. Dit geldt overigens ook voor de landen
en regio’s die zich het vaakst moeten wenden tot de EIB en die het meest profiteren van
leningen van de EIB. Dit verslag, waaraan wij onze steun geven, bevat daarom enkele punten
van kritiek, suggesties en voorstellen.

Echter, wij zijn het er niet mee eens dat de EIB wordt veranderd in een instrument dat louter
dient voor de implementering van EU-beleid en de aanpak van de problemen van sociale
en economische cohesie en sociale ontwikkeling. Deze problemen moeten worden
aangepakt binnen de EU-begroting en met de structuurfondsen en het Cohesiefondsen
van de EU. Natuurlijk kan de EIB deze inspanningen monitoren en verbeteren, maar de
EIB kan geen vervanging zijn voor het begrotingsbeleid van de EU.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    schriftelijk. − (SK) De Europese Investeringsbank (EIB)
speelt op het moment een onvervangbare rol bij het verstrekken van financiering in de
Europese Unie en daarbuiten. In het voorliggende verslag wordt het als positief gezien dat
de EIB ten tijde van de crisis steun heeft geboden aan het midden- en kleinbedrijf in de
Europese Unie. Het is waar dat de Bank officieel dertig miljard euro beschikbaar heeft
gesteld voor steun aan het midden- en kleinbedrijf over een periode van vier jaar. Het
probleem is echter dat niet al dit geld bij de bedrijven terecht is gekomen. Om een voorbeeld
te noemen, in de regio V4 kwam in de eerste periode maar ongeveer de helft van de
beschikbare middelen terecht bij het midden- en kleinbedrijf. De EIB heeft de Banken een
onverklaarbaar lange periode van twee jaar gegeven om de middelen te verdelen en
bovendien geen enkele sanctie bepaald indien de banken niet zouden voldoen aan deze
termijn. De door de crisis geteisterde banken in Centraal-Europa hebben deze gelden maar
wat graag ‘vastgehouden’. Wat dus werd bestempeld als steun aan het midden- en
kleinbedrijf was in feite steun aan de Midden-Europese filialen van buitenlandse banken.
Er zijn genoeg redenen om te denken dat dit geen toeval was maar opzet.

Tot slot nog kort het volgende: de EIB heeft ook problemen op het gebied van de
ontwikkelingssamenwerking. De Bank zou meer gespecialiseerde ambtenaren op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking moeten aannemen. Momenteel is er een gebrek aan
personeel binnen de EIB ofschoon de Bank enorme invloed uitoefent op de zogenaamde
ontwikkelingslanden. Tevens ben ik het eens met de rapporteur dat de EIB haar financiering
via financiële tussenpersonen ingrijpend moet wijzigen om te voorkomen dat de middelen
in belastingparadijzen terecht komen.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    schriftelijk. − (HU) Ik verwelkom het feit dat het Europees
Parlement het jaarverslag van de Europese Investeringsbank (EIB) op waarde schat, ook al
is het na zeer oppervlakkige lezing. De EIB speelt een beslissende rol in het overwinnen
van de crisis, maar ik blijf mijn twijfels houden bij kwesties als transparantie en meetbare
resultaten. De EIB spitst zijn activiteiten juist op die drie gebieden toe, die het zwaarst door
de crisis zijn getroffen, namelijk het midden- en kleinbedrijf (mkb), de convergentieregio's
en de klimaatmaatregelen. Het mkb speelt een sleutelrol in het herstel van de Europese
economie en de strijd tegen werkloosheid. Daarom is het zinvol om het mkb snellere
toegang te verschaffen tot kapitaal dat voor ontwikkelingen benodigd is. In dit opzicht
zou het praktisch zijn om jaarlijks een evaluatie te kunnen zien van de toegankelijkheid
en de effectiviteit van de betreffende leningen, hetgeen een duidelijk beeld zou geven van
het einddoel van de leningen en het administratieve proces zou verbeteren. Het is daarom
volgens mij ook van het allergrootste belang dat de EIB het beleid voor de financiële
offshore-centra actualiseert en aanscherpt.
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De EIB speelt een uiterst belangrijke rol in de verbetering van de convergentie van de
Europese Unie. Dankzij de technische bijstand en medefinanciering van de EIB worden de
gebieden die onder de convergentiedoelstelling vallen in staat gesteld een steeds groter
percentage van de hun ter beschikking gestelde middelen te gebruiken. Ik denk daarom
dat uitbreiding van deze rol op dit gebied effectief is en gesteund moet worden.

Tot slot stel ik voor aandacht te schenken aan het voorstel voor de invoering van transparant
regelgevend toezicht. Dit maakt het mogelijk de kwaliteit van de financiële situatie van de
EIB te waarborgen, de resultaten van de EIB te meten en te controleren of de regels voor
effectief zakendoen worden nageleefd.

Lorenzo Fontana (EFD),    schriftelijk. – (IT) Ik acht het positief dat de Europese
Investeringsbank in deze tijden de kleine en middelgrote ondernemingen heeft gesteund,
want die zijn de hoeksteen van onze maatschappij. De betrokkenheid en de dialoog met
de plaatselijke bemiddelende financiële instellingen is te waarderen. Ik beschouw het als
zeer belangrijk, voor wat betreft de toetredingslanden, dat de nadruk is gelegd op
hernieuwbare energie. Daarom heb ik voor het verslag gestemd.

Juozas Imbrasas (EFD),    schriftelijk. – (LT) Ik heb voor deze resolutie gestemd, want het
Europees Parlement is ingenomen met de door het Verdrag van Lissabon bewerkstelligde
veranderingen, die ruimte bieden voor meer flexibiliteit bij EIB-financieringen, zoals
deelnemingen in het aandelenkapitaal als aanvulling op de gewone activiteiten van de
Bank, de mogelijkheid om dochterorganisaties en andere entiteiten op te richten ter
regulering van de zogenaamde speciale activiteiten en ter verlening van technische
bijstandsdiensten in ruimere zin, alsook de versterking van het auditcomité. Het stelt voor
na te denken over de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op de kwaliteit van de
financiële situatie van de EIB en op de correcte meting van de resultaten ervan, en ervoor
te zorgen dat de professionele gedragsregels in acht worden genomen. Bovendien staat
het positief tegenover het idee achter ´projectobligaties´, dat erop gericht is de
kredietwaardigheid van door bedrijven zelf in het kader van de Europa 2020-strategie
uitgegeven obligaties te vergroten en de Europese infrastructuur op het gebied van vervoer,
energie en IT en het groener maken van de economie te financieren. De uitgifte van
dergelijke projectobligaties zou een positief effect hebben op de beschikbaarheid van
kapitaal voor groei- en werkgelegenheidsbevorderende duurzame investeringen in
aanvulling op de investeringen van de lidstaten en het Cohesiefonds.

David Martin (S&D),    schriftelijk. – (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd, waarin het EP
ervoor pleit de volgende stappen te ondernemen om de ontwikkelingsrol van de EIB te
versterken: (a) inschakeling van een groter aantal toegewijde en gespecialiseerde
medewerkers met expertise in de ontwikkelingsproblematiek en in ontwikkelingslanden,
alsmede uitbreiding van het lokale personeel in derde landen, (b) verhoging van het aandeel
van de deelname van lokale actoren in de projecten, (c) uittrekken van extra inzetbaar
kapitaal voor ontwikkelingsgerichte projecten, (d) toekenning van meer subsidies, (e)
verkennen van de mogelijkheid om de activiteiten van de EIB in derde landen te groeperen
in één aparte entiteit.

Barbara Matera (PPE),    schriftelijk. – (IT) Ik ben voldaan over de aanneming van het
verslag-Cutaş over het jaarverslag 2009 van de Europese Investeringsbank. Ik benadruk
dat de EIB uitstekend werk heeft verricht voor de ondersteuning van de kleine en middelgrote
ondernemingen, in een economisch moeilijke periode waarin toegang tot krediet moeilijk
was. Ik ben ook voor de ontwikkeling van ‘projectobligaties’ door de Europese
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Investeringsbank, samen met de Europese Commissie, voor de financiering van grote
infrastructuurprojecten op het gebied van transport, energie en telecommunicatie, die
essentieel zijn voor het behalen van de doelstellingen van groei en cohesie binnen de
Europese Unie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    schriftelijk. – (PT) In het jaarverslag 2009 van de
Europese Investeringsbank (EIB) wordt de essentiële rol benadrukt die de EIB speelt bij de
ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO´s), met name in deze tijd
van financiële crisis en economische recessie. De EIB heeft zich geconcentreerd op drie
gebieden waar de crisis in Europa het hardst is aangekomen: KMO´s, convergentieregio’s
en klimaatinitiatieven. Over het belang van KMO´s voor de Europese economie bestaat
geen discussie, en daarom verwelkom ik de verhoging van de EIB-financiering voor KMO´s
in de periode 2008-2010, waarvoor in totaal 30,8 is uitgegeven, en de instelling van de
Europese microfinancieringsfaciliteit waaraan de Commissie en de EIB ongeveer 200
miljoen euro hebben toegewezen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    schriftelijk. – (EN) Voor. Alhoewel het geen tekst is
die wij, groenen, zelf opgesteld zouden hebben, achtten we de tekst voldoende aanvaardbaar
om vóór de tekst te stemmen.

Licia Ronzulli (PPE),    schriftelijk. – (IT) De tekst die wij vandaag hebben aangenomen
benadrukt de duidelijke behoefte aan extra ondersteuning door de Europese
Investeringsbank van de sectoren die van belang zijn voor de heropleving van de Europese
economie: midden- en kleinbedrijf, midcapbedrijven en infrastructuur en andere essentiële
groei- en werkgelegenheidsbevorderende projecten in het kader van de Europa
2020-strategie. De rapporteur dringt er bij de EIB op aan te investeren in de Europese
spoorsector en in andere trans-Europese netwerken voor het vrachtvervoer, met de nadruk
op de havens aan de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Oostzee ten einde deze
voorgoed met de Europese markten te verbinden. Daarnaast zou de EIB meer ondersteuning
moeten bieden bij de realisatie van het TEN-T netwerk, met als doel een hefboomeffect te
genereren voor meer investeringen, zowel vanuit de publieke als de private sector. Hiervoor
kunnen ‘projectobligaties’ een complementair investeringsinstrument betekenen, naast
het budget dat is voorzien in het TEN-T fonds.

8. Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen

(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 hervat)

VOORZITTER: LIBOR ROUČEK
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

10. Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie
en de rechtsstaat (debat)
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10.1. Het geval van Ai Weiwei in China

De Voorzitter.   – Aan de orde is het debat over zes ontwerpresoluties over het geval van
Ai Weiwei in China (1) .

Guy Verhofstadt,    auteur. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit is de eerste keer dat ik
deelneem aan een donderdagmiddagdebat, dus ik denk dat ik wel wat kan opsteken voor
de Conferentie van voorzitters wat betreft het aantrekkelijker maken van de plenaire
vergadering.

Ik ben blij dat dit punt op de agenda geplaatst is, want de zaak van Ai Weiwei is behoorlijk
dramatisch. Volgens onze laatste informatie zijn de Chinese autoriteiten namelijk niet van
plan om hem vrij te laten. We kunnen het beste de urgentieresolutie goedkeuren die we
met alle fracties overeengekomen zijn, zodat we de druk op de Chinese autoriteiten kunnen
opvoeren.

Ik moet u wel zeggen dat ik er mijn twijfels over heb of deze resolutie iets zal veranderen
in de houding van de Chinese communistische partij en de Chinese autoriteiten. Waar we
in feite met de Chinezen mee bezig zijn op het gebied van de mensenrechten, is een spelletje.
We praten over mensenrechten, zij zeggen dat ze de dialoog aan willen gaan en wij denken
dat er iets veranderd is. Maar er zal niets veranderen. Dat is de realiteit. Eerst hadden we de
Nobelprijswinnaar die de bijeenkomst in Oslo niet kon bijwonen. Nu hebben we Ai Weiwei,
die een bekend kunstenaar is en een van de laatste dissidenten was die de kans had om iets
te zeggen.

Het enige wat we kunnen zeggen staat in de een urgentieresolutie waarin we betreuren wat
er gebeurt. Ik had gehoopt dat we in ieder geval konden vragen waarom we deel zouden
moeten blijven nemen aan fora die de Chinese communistische partij met onze politieke
partijen organiseert. Ik betreur dat er niet voldoende steun was vanuit de andere fracties
om hierover tot overeenstemming te komen. We hadden ten minste een principe kunnen
afspreken om niet te blijven deelnemen aan fora met de Chinese communistische partij
als Ai Weiwei en andere dissidenten niet vrijgelaten worden. Daarom hoopte ik in ieder
geval op de steun van alle aanwezige fracties – met het andere amendement dat de groenen
ingediend hebben, zelfs al is het beste deel ervan geschrapt. Ja, het is echt waar, zij hebben
een fantastisch amendement ingediend en vervolgens het beste deel geschrapt! Okay, dat
was niet hun fout, maar kennelijk de fout van anderen.

(Interruptie van de Voorzitter)

Ik neem dan misschien wel een minuut langer dan normaal, maar voor Ai Weiwei zal het
tien jaar langer duren, zo te zien. Als we pleiten voor iemand die misschien wel jarenlang
in de gevangenis zal zitten, dan is één minuut langer niet te veel, Mijnheer de Voorzitter!

Bernd Posselt (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik weet niet hoe vaak de heer
Verhofstadt aanwezig is, maar ik wilde hem vragen of hij wellicht niet vaker kan komen,
want dan zou hij zien dat de vergaderingen hier altijd bijzonder aantrekkelijk zijn. Helaas
zijn er altijd mensen die niet komen, maar daar kan verandering in worden gebracht. De
vergaderingen zijn buitengewoon aantrekkelijk.

(1) Zie notulen.
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Rui Tavares,    auteur. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik kan mij nog
levendig herinneren toen ik voor het eerst een kunstwerk van de Chinese kunstenaar Ai
Weiwei zag. Indertijd, rond het jaar 2000, was ik universitair docent kunstgeschiedenis in
Lissabon en daar zag ik in een overzicht van moderne kunstenaars zijn enorme
kroonluchter, zo groot als een kamer, gebroken en omgedraaid. Het was tegelijkertijd
prachtig en enigszins schrijnend en droevig. Dit beeld weerspiegelt op een of andere manier
ook China. China is in staat zichzelf neer te zetten als weelderig, rijk, ontwikkeld en bij
machte om zich aan de wereld te tonen, als tijdens de openingsceremonie van de
Olympische Spelen. Het is een geraffineerd China, maar daar binnen is iets kapot. Kapot
is namelijk de wil, de vrijheid van meningsuiting en de geest van de Chinezen zelf.

Vandaag zijn we bijeengekomen om de situatie van de kunstenaar Ai Weiwei te bespreken
en we hebben de Chinese autoriteiten gevraagd hem vrij te laten, hem te laten spreken met
zijn advocaat en zijn vrouw en hem in staat van beschuldiging te stellen als er een serieuze
aanklacht bestaat, en niet te komen met ter plekke verzonnen beschuldigingen. Maar
vooreerst zijn we hier samengekomen om duidelijk te maken dat de geest van creativiteit,
verbeelding en humor van deze artiest zonder twijfel een langer leven zal hebben dan de
geest van zijn cipiers.

Charles Tannock,    auteur. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, opnieuw debatteren we over
China en de onverdraagzaamheid van zijn regering ten opzichte van dissidenten. Zoals we
weten uit ons debat van vorige maand over de vernielingen door het communistische
regime in de oude stad Kashgar, probeert China met kracht de cultuuruitingen te
onderdrukken die niet in overeenstemming zijn met wat zijn communistische leiders
gepast vinden.

Ai Weiwei is een erfgenaam van de prachtige en oude artistieke tradities van China. Hij
heeft zijn artistieke talenten ook gebruikt om bewustzijn te creëren met betrekking tot de
bedroevende staat van dienst van China op het gebied van mensenrechten en het gebrek
aan politieke vrijheid. Er is beslist ook een gebrek aan vrijheid van meningsuiting in China.
Hoe kan het regime anders uitleggen dat Ai Weiwei gearresteerd is vanwege economische
misdaden en omdat hij niet de juiste vertrekprocedure doorlopen had om naar Taiwan te
reizen. Dit is zonder meer een rookgordijn. In feite werd de echte reden later opgehelderd
in een dreigend artikel in de staatskrant de Global Times, waarin stond dat Ai Weiwei een
prijs zou betalen voor zijn verzet.

Wij verafschuwen de schandelijke behandeling van deze beroemde kunstenaar door de
Chinese regering. In deze vergadering vragen wij om zijn onmiddellijke vrijlating en
betreuren opnieuw het feit dat China zo verschrikkelijk fel van leer trekt tegen diegenen
die hun fundamentele mensenrechten durven te verdedigen.

Cristian Dan Preda,    auteur. – (RO) Mijnheer de Voorzitter, meer dan een jaar geleden
hadden we het in het Parlement over de gevangenisstraf voor Liu Xiaobo. Nu bespreken
we een tweede ondertekenaar van Charter 08 die door de Chinese autoriteiten wordt
vastgehouden.

Zoals reeds is gezegd, is Ai Weiwei niet alleen een zeer bekende kunstenaar maar ook een
van de grootste criticasters van het communistische regime. Hij is zondag gearresteerd en
er is geen vooruitzicht op zijn vrijlating. Bovendien hebben we vandaag gezien dat de
Chinese autoriteiten beweren dat zijn arrestatie een economische zaak is en geen politieke,
hetgeen overduidelijk een leugen is.
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Het is genoegzaam bekend dat Ai Weiwei verhinderd werd om de uitreiking van de
Nobelprijs bij te wonen. Zijn arrestatie is onderdeel van een bredere trend van een harde
aanpak van mensenrechtenactivisten. We hebben in onze resolutie een lijst opgenomen
van mensen die mevrouw Ashton naar mijn mening bij iedere gelegenheid moet noemen.
Ik ben van mening dat we meer in het algemeen onze mensenrechtendialoog opnieuw
moeten beoordelen.

Heidi Hautala,    auteur. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is geen toeval dat de steeds
repressievere maatregelen tegen Chinese journalisten, dissidenten, mensenrechtenactivisten
en advocaten plaatsvinden in de nasleep van de Noord-Afrikaanse revoluties, of tijdens de
beroering ervan. Het woord ‘jasmijn’ is onlangs verboden op het Chinese internet.

Het nieuws van vandaag, waar mijnheer Preda de nadruk op legde, is erg waardevol omdat
we nu zien hoe dictatoren van elkaar kopiëren en ideeën uitwisselen. We kunnen zien dat
de methoden die Rusland gebruikt heeft tegen Khodorkovsky en Lebedev, door Venezuela
en Kazachstan gebruikt zijn tegen zakenlui die te dicht bij politieke invloed komen, die
oppositiepartijen willen oprichten: ze worden allemaal gestraft in naam van economische
misdaden. Bestraffing van economische misdaden is de naam die ze geven aan politieke
onderdrukking. We moeten beseffen dat dit eerder nog maar weinig was voorgekomen in
China: dit is een keerpunt dat niet veel goeds belooft.

Het is belangrijk dat de leden van het Europees Parlement de namen van de vervolgde
activisten ter sprake brengen als ze naar China reizen en als ze hun Chinese collega’s
ontmoeten, en dat ze aandringen op een bezoek aan de gevangenis. We weten dat veel van
de vervolgden vreselijke martelingen moeten verduren in Chinese gevangenissen, soms in
geheel onbekende plaatsen die we ‘zwarte gevangenissen’ noemen.

Hiermee herinneren we alle delegaties van het Europees Parlement eraan dat zij het recht
en de plicht hebben om hun plicht te doen met betrekking tot de mensenrechten als ze
landen bezoeken. We eisen de onmiddellijke vrijlating van Ai Weiwei.

Ana Gomes  , auteur. – (PT) De verdwijning van Ai Weiwei moet worden begrepen in de
context van een steeds wanhopigere politieke repressie door de Chinese autoriteiten. Dit
gebeurt allemaal vanwege hun angst dat de geest van revolutie uit de Arabische wereld
overwaait naar de Chinese samenleving. Toch kan de EU hier een verschil maken.
Schendingen van mensenrechten door de Chinese autoriteiten moeten voortdurend aan
de orde gesteld worden in de politieke dialoog met China en deze dialoog moet worden
heroverwogen om te verzekeren dat hij leidt tot concrete resultaten, in het bijzonder tot
de herziening van vonnissen waardoor mensenrechtenactivisten zijn vastgezet.

Tijdens onderhandelingen over de nieuwe kaderovereenkomst kan het thema van de
mensenrechten niet onbesproken blijven omdat alles wordt onderworpen aan commerciële
belangen. Bij het nastreven van haar economische belangen heeft de EU zelf een
verantwoordelijkheid om activisten als Ai Weiwei, Lu Xiabo en Hu Jun te ondersteunen.
Dit zijn mannen die dapper hebben gestreden voor dringend noodzakelijke politieke
hervormingen in China, tegen onderdrukking en vóór mensenrechten en fundamentele
vrijheden. China heeft als permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
speciale verplichtingen op het gebied van mensenrechten, zoals deze zijn opgenomen in
het Handvest van de Verenigde Naties, en China moet hiervoor niet alleen tegenover zijn
eigen volk maar tegenover de rest van de wereld verantwoording afleggen.
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Sari Essayah,    namens de PPE-Fractie. − (FI) Mijnheer de Voorzitter, ik ben zeer blij dat wij
als Europees Parlement zo snel een actuele mensenrechtenschending op de lijst van urgenties
konden zetten.

Zoals we weten is het geval van Ai Weiwei beslist niet de enige mensenrechtenschending
waaraan de Chinese communistische partij zich schuldig blijft maken, maar, zoals mevrouw
Hautala hier al eerder heeft gezegd, heeft de democratische beweging in China een nieuwe
impuls gekregen door de opstanden in Noord-Afrika.

In de afgelopen weken hebben de Chinese autoriteiten de controle op critici van de regering
opgevoerd en veel dissidenten, activisten en mensenrechtenadvocaten onder huisarrest
geplaatst of in hechtenis genomen. Zoals Amnesty International heeft gezegd, is de arrestatie
van Ai Weiwei een alarmerende wending in de toenemende druk op dissidenten door de
Chinese autoriteiten. Economische belangen mogen ons er nu niet van weerhouden om
over mensenrechten te spreken en de onmiddellijke vrijlating van gewetensgevangenen te
eisen.

Rosario Crocetta,    namens de S&D-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren,
de verklaring van Peking dat de artiest Ai Weiwei is gearresteerd voor economische
misdrijven is niet overtuigend, evenmin als de noodzaak om zo hard op te treden tegen
een vrije en dissidente artiest. Dit alles is niet overtuigend omdat deze arrestatie deel uitmaakt
van honderden arrestaties van tegenstanders en van de systematische onderdrukking van
iedere vorm van tegenspraak.

Nu de één na de andere opstand in de Arabische wereld uitbreekt, denken wij terug aan de
beelden van wreed geweld op het Tienanmenplein tegen Chinese jongeren die vroegen om
democratie en vrijheid, zoals nu gebeurt in de Jasmijnrevolutie.

China heeft zich op economisch vlak geopend naar het Westen, zonder daarbij echter
productie te verbinden aan milieubehoud en veilig werk, en het land is evenmin in staat
om democratie en pluralisme, in welke vorm dan ook, te accepteren. Dit is geen bemoeienis
van ons met Chinese zaken, zoals Peking beweert, maar de roep van mannen en vrouwen,
bewegingen en partijen die intolerantie van ieder continent willen verdrijven.

De regering in Peking hoeft maar naar de gebeurtenissen over de hele wereld te kijken om
te begrijpen dat, als zij niet verandert, de geschiedenis en het Chinese volk China zullen
veranderen.

Kristiina Ojuland,    namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, er komen
steeds meer berichten over de zorgwekkende mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek
China. In het Parlement staat deze kwestie bijna elke vergadering op de agenda. Net zoals
de gebruikelijke repressiecyclussen duurt het recente politieoptreden nu alweer een tijdje,
wat wellicht duidt op een machtsstrijd tussen hervormers en aanhangers van de harde lijn
binnen de communistische partij.

De Chinese regering heeft het moeilijker gemaakt om toegang te krijgen tot buitenlandse
websites, versleutelingssoftware geblokkeerd die gebruikt wordt om voorbij wat algemeen
bekend staat als ‘de grote firewall van China’ te komen, de toegang tot Googlemail versperd
en arrestaties geïntensiveerd, waaronder de arrestatie van de internationaal vermaarde
kunstenaar en criticus van het regime, Ai Weiwei. Er moet doortastend gehandeld worden.
Daarom vraag ik de hoge vertegenwoordiger, barones Ashton, dringend om een demarche
bij Beijing. Ai Weiwei moet nu vrijgelaten worden.
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Eva Lichtenberger,    namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, Ai Weiwei
was – en dat is een bijzonder treurige waarheid – een van de laatste overgebleven moedige
critici van het Chinese bewind. Zijn arrestatie was ongetwijfeld niet alleen de culminatie
van een hele golf van arrestaties van critici, maar ook een boodschap aan alle anderen dat
zelfs internationaal aanzien geen bescherming biedt tegen het gevaar om opnieuw door
de Chinese autoriteiten in de gevangenis te worden gezet of zelfs volledig te verdwijnen.
Tegelijkertijd worden onze vertegenwoordigers regelmatig genegeerd in de
mensenrechtendialoog die de Europese Unie op alle niveaus met de Chinese
vertegenwoordigers voert – weliswaar met een vriendelijke lach, maar ze worden
desalniettemin genegeerd en afgescheept.

Voor ons rijst de vraag met welke strategie wij hierop kunnen antwoorden. Mijns inziens
moeten we in onze eigen China-delegatie antwoorden en bij ons volgende bezoek aan
China volkomen duidelijk maken dat wij deze critici ook willen bezoeken, dat wij hen
willen zien, omdat anders een voortzetting van onze mensenrechtendialoog volstrekt
zinloos is. Wij hebben geen zin om tegen een muur te blijven praten.

Paul Murphy,    namens de GUE/NGL-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik veroordeel
de arrestatie van Ai Weiwei en vraag om zijn onmiddellijke vrijlating. Zijn opsluiting maakt
deel uit van het hardste politieoptreden in China sinds tientallen jaren. Sinds 2008 is het
binnenlandse veiligheidsbudget van China, hoe ongelofelijk ook, hoger geworden dan het
defensiebudget. Het bedraagt nu het onvoorstelbare bedrag van 95 miljard Amerikaanse
dollar. Het dekt de kosten van een omvangrijke organisatie van onderdrukking door de
staat, waarvan ook meer dan veertigduizend politieagenten deel uitmaken die als enige
taak hebben om het internet te controleren op dissidenten.

Deze onderdrukking wordt opgevoerd omdat het regime bang is dat de revolutie zich
vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal verspreiden. Het regime is terecht bang.
De revoluties aldaar laten zien dat een rebellerende arbeidersklasse en de rebellerende
armen meer macht hebben dan zelfs de wreedste onderdrukkingsmethoden, de meest
onderdrukkende regimes.

De massa moet strijd leveren en moet vooral onafhankelijke, democratische
massaorganisaties van de arbeidersklasse in het leven roepen. De strijd tegen dictatuur
moet gecombineerd worden met de strijd voor echte socialistische verandering in China,
waarbij de enorme rijkdommen en hulpbronnen in China in democratisch publiek bezit
genomen worden en de economie democratisch gepland wordt om de levensstandaard
van het gewone volk te verbeteren.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Mijnheer de Voorzitter, als kunstenaar heeft Ai Weiwei de
slachtoffers van Sichuan een gezicht heeft gegeven. Als mensenrechtenactivist heeft hij
Charter 08 een gezicht gegeven. Nu geeft hij de mensen een gezicht die in de kerkers en
gevangenissen in China verdwenen zijn, en van wie er duizenden anoniem zijn. Honderden
van hen zijn ons hier in dit Parlement bekend, en wij moeten deze mensen die opkomen
voor de mensenrechten maar zelf tijdelijk monddood zijn gemaakt, een stem geven.

Daarom zeg ik heel duidelijk dat deze mensenrechtendebatten en de dialoog noodzakelijk
zijn. Ik begrijp iedereen die zegt geen zin te hebben om tegen een muur te praten. Als we
echter ophouden om tegen deze muur te praten, dan hebben de dictators bereikt wat ze
wilden bereiken.
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Er was een groot hervormer, Zhou Enlai. Zhou Enlai was geen democraat, maar hij was
een Chinese patriot en hij heeft zijn land opengesteld. Wat wij nodig hebben, is een
democratische Zhou Enlai, die een democratische openstelling van zijn land bewerkstelligt.
Als er in het land geen democratische hervormingen worden doorgevoerd, zal het weer in
net zulke crises terechtkomen als de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Het is in het belang van China om een doorbraak ten aanzien van de mensenrechten te
verwezenlijken en daarom moeten wij deze initiatieven eveneens steunen.

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mijnheer de Voorzitter, de kunstenaar Ai Weiwei, die
internationale erkenning heeft gekregen, is iemand die de Chinese cultuur en kunst heeft
verrijkt. In plaats van hem te belonen en te waarderen heeft China hem gevangen gezet.

Mensenrechten zijn niet alleen een Europees begrip; dit zijn de universele beginselen die
ten grondslag liggen aan de menselijke waardigheid. De vertegenwoordigers van de Europese
Dienst voor extern optreden en de China-delegatie van de Europese Unie moeten het geval
van Ai Weiwei op het hoogste diplomatieke niveau met de Chinese autoriteiten bespreken.

De mensenrechtendialoog met China mag echter niet op het niveau van diplomatieke
toespraken blijven steken. Gezien de herhaaldelijke mensenrechtenschendingen en de
verslechterende mensenrechtensituatie moet de Europese Unie haar conclusies trekken en
haar betrekkingen met China heroverwegen. De mensenrechtendialoog mag niet alleen
uit loze woorden bestaan; er moeten positieve stappen worden genomen en er moet sprake
zijn van monitoring en een echte dialoog.

Bovendien zijn kunst en cultuur een hulpbron die de samenleving verrijkt en verder brengt,
zowel hier in het Westen als in het Oosten, Zuiden en Noorden.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, China is een mysterie. Aan de ene kant
is het land gemoderniseerd en heeft het veel westerse praktijken overgenomen, zoals we
hebben gezien tijdens de Olympische Spelen. Ik had het voorrecht deze te mogen bijwonen
en ze waren inderdaad een groot succes. Maar terwijl het op sommige gebieden verwesterd
is, is het op ander gebieden archaïsch, vooral wat de grondrechten en dan met name de
vrijheid van meningsuiting betreft. De zaak van Ai Weiwei is een perfect voorbeeld. Hier
hebben we een wereldberoemd kunstenaar die op 3 april gearresteerd is zonder aanwijsbare
reden. Niemand heeft sindsdien meer iets van hem vernomen en dat is uiteraard compleet
onacceptabel. We vragen hier vandaag dat hij mag terugkeren naar zijn vrouw, naar zijn
vrienden en assistenten. Want één ding is zeker – en de Chinezen moeten hier notie van
nemen – men zal zich Ai Weiwei blijven herinneren en hij zal beroemd blijven tot lang
nadat degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn arrestatie, vergeten zijn.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, wat de Chinezen hier doen, is mijns
inziens niets anders dan een gerichte provocatie, of beter gezegd, een politieke test. Doel
is om de kracht, de vastberadenheid en de geloofwaardigheid van democratische landen
op de proef te stellen. Het is een aanval op de mensenrechten. Het is waar dat er een dialoog
moet zijn, maar juist daarom moeten wij de Volksrepubliek China duidelijk maken dat
verdere economische samenwerking gepaard moet gaan met een verdere democratisering
van het land. Daarom dringen wij aan op de vrijlating van Ai Weiwei.

Trouwens, als dictators willen voorkomen dat ze worden beschuldigd van politieke
processen, dan gooien ze het altijd op belastingontduiking of economische delicten. Dat
was al zo in de voormalige DDR, dat is zo in Rusland en dat is helaas ook het geval in de
Volksrepubliek China. Om die reden ondersteun ik deze resolutie vol overtuiging.
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Gesine Meissner (ALDE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen ben ik het eens
met de heer Verhofstadt. Het is inderdaad schandalig dat deze mensenrechtendebatten,
waar wij als Europeanen die in waarden geloven bijzonder veel waarde aan hechten, altijd
op donderdagmiddag plaatsvinden, als de meeste mensen al weg zijn. Ik zou graag willen
dat dit werd genotuleerd. Dit is iets dat we moeten veranderen.

Op dit moment hebben we het echter over China en daar staan we min of meer machteloos
tegenover, zoals reeds is opgemerkt. Mevrouw Lichtenberger had het over een muur.
Mijnheer Posselt, mijns inziens is het overigens niet echt in het belang van China – zoals
u heeft opgemerkt – om een doorbraak ten aanzien van de mensenrechten te
bewerkstelligen. Dit is kennelijk niet in het belang van de Chinese regering, maar met
zekerheid wel in het belang van de Chinese bevolking.

We praten vandaag over een heleboel mensen; Ai Weiwei en Liu Xiaobo zijn reeds genoemd.
We hebben hier in het verleden regelmatig gediscussieerd over de vraag hoe we een
doorbraak ten aanzien van de mensenrechten kunnen bewerkstelligen. Het is niet alleen
een kwestie van Lady Ashton de opdracht geven om bij elke gelegenheid de
mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. Dat moeten al onze ministers van
Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers doen en wij moeten één front vormen. Dat is
mijns inziens de enige mogelijkheid voor ons om daadwerkelijk invloed op China uit te
oefenen. China speelt ons anders als sterke economische macht tegen elkaar uit en dan
bereiken wij helemaal niets. Dat zou bijzonder kwalijk zijn, met name voor de mensen in
kwestie.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de
aanhouding op 3 april van de beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei op de luchthaven
van Beijing, terwijl hij probeerde om naar Hongkong te reizen, heeft terecht internationale
bezorgdheid gewekt. Zowel door de delegatie van de Europese Unie in China als in een
openbare verklaring werd de toename van willekeurige opsluiting van
mensenrechtenactivisten, advocaten en activisten in China veroordeeld, en werd de
bezorgdheid van de EU met betrekking tot Ai Weiwei onderstreept.

Op dit moment hebben we geen informatie over de verblijfplaats van Ai Weiwei, en ik wil
vandaag benadrukken dat volgens de EU willekeurige opsluiting en verdwijning een grove
schending van de mensenrechten vormen en in alle omstandigheden onacceptabel zijn.
We eisen de onmiddellijke vrijlating van Ai Weiwei.

Bovendien is de opsluiting van Ai Weiwei slechts een van de vele gevallen van willekeurige
opsluiting en verdwijning in China, zoals blijkt uit de aan deze vergadering voorgelegde
resolutie. Sinds februari wordt van verschillende vooraanstaande Chinese advocaten die
regelmatig verdachten vertegenwoordigen in mensenrechtenzaken, gemeld dat ze
gearresteerd zijn door politiefunctionarissen en dat ze sindsdien niet meer gezien zijn.

De bezorgdheid over hun behandeling wordt alleen maar groter door de aanhoudende
verdwijning van de advocaat Gao Zhisheng die, op een korte terugkeer in april 2010 na,
nu al meer dan twee jaar vermist wordt. De hoge vertegenwoordiger maakt zich zorgen
over berichten die gebaseerd zijn op interviews met mijnheer Gao in april 2010, dat hij
gedurende de beginperiode van zijn verdwijning op verschillende ongeoorloofde plaatsen
in een isoleercel opgesloten heeft gezeten en slecht behandeld werd.
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Daarnaast zijn er berichten dat er in de laatste weken een aanmerkelijk aantal bloggers en
politiek activisten beschuldigd is van strafbare feiten, zoals het ondermijnen van de
staatsmacht, of aangehouden is zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld.

Ik kan deze vergadering verzekeren dat de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, Catherine
Ashton, de ontwikkelingen zeer nauw volgt en deze kwesties bij de Chinese autoriteiten
zal aankaarten in de volgende gespreksronde over mensenrechten tussen de EU en China,
waarvoor we data in mei hebben voorgesteld. Sta mij toe om de uitspraak van mevrouw
Meissner te steunen, die zei dat we met één stem moeten spreken en een gemeenschappelijke
boodschap moeten afgeven, een boodschap van niet alleen de EU-instellingen maar alle
EU-lidstaten.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.

De stemming vindt zo dadelijk plaats.

10.2. Verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in
Nepal

De Voorzitter.   – Aan de orde is het debat over zes ontwerpresoluties over het verbod
op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal (2) .

Jaroslav Paška,    auteur. − (SK) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat we allemaal met
goedkeuring en bewondering kijken naar de pogingen van de Tibetanen om het recht te
verkrijgen hun eigen land te besturen. De vele pogingen van de regering in ballingschap
of de Dalai Lama, de geestelijke leider van het Tibetaanse volk, om een verstandige oplossing
te vinden door te onderhandelen met de Chinese machtshebbers zijn keer op keer mislukt.
China ziet de Tibetanen duidelijk niet als een partner in een gemeenschappelijke staat,
maar als een belemmering die hen ervan weerhoudt het bezette gebied volledig in te lijven.

De positie van de Nepalese regering is daarom ingewikkeld. Aan de ene kant zou zij zich
moeten houden aan haar internationale verplichtingen en de universele rechten van de
Tibetaanse gemeenschap moeten waarborgen, aan de andere kant kan zij de mening van
haar enorme buurland niet negeren. De houding van de Nepalese regering ten opzichte
van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap laat natuurlijk zien wie
in de regio de werkelijke wereldmacht is. Voor de Nepalese regering is dat China.

Wij Europeanen kunnen symbolische gebaren maken en blijk geven van onze voorbehouden
ten aanzien van de zwakke Nepalese regering. Indien wij echter daadwerkelijk een
verandering willen bereiken in de positie van het Tibetaanse volk, moet de Chinese regering
onze gesprekspartner zijn, want China is de politieke leider in de regio die de regels van de
regionale politiek bepaalt. We kunnen onze verklaring uiteraard richten aan de Nepalese
regering, maar daarmee zullen we dit probleem niet oplossen.

Charles Tannock,    auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, sinds de Nepalese monarchie
werd afgeschaft en er in Kathmandu een regering werd verkozen onder leiding van de
maoïsten, zijn Nepal en China onvermijdelijk veel meer naar elkaar toegegroeid. Het komt
dan ook niet als een verrassing dat de Nepalese autoriteiten in Nepal levende Tibetaanse
vluchtelingen hebben verhinderd om voor een premier en een parlement in ballingschap
te stemmen.

(2) Zie notulen.
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Een soortgelijk verkiezingspoging in oktober jongstleden werd ook al door de Nepalese
politie verijdeld, ongetwijfeld onder druk vanuit Beijing. Het feit dat China heeft geprobeerd
om een spaak in het wiel te steken van een onofficiële verkiezing in een ander soeverein
buurland, geeft blijk van de verachting van de Chinese leiders voor democratie en van hun
paranoia wat Tibet betreft.

Het laat China blijkbaar koud dat de Dalai Lama, de geestelijke leider van Tibet, steeds weer
heeft benadrukt dat hij streeft naar een zo groot mogelijke autonomie voor Tibet, niet naar
onafhankelijkheid. Ik hoop dat de hoge vertegenwoordiger – die hier vandaag niet aanwezig
is – dit voorval zal aankaarten bij China en ook bij Nepal, waarvan de ontluikende
democratie ten dele dankzij het geld van de Europese belastingbetaler in de vorm van
financiële steun het hoofd boven water kan houden.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruikmaken om hulde te brengen aan de moed, de
standvastigheid en het vreedzame verzet van het Tibetaanse volk, wiens voorbeeld voor
iedereen van ons een bron van inspiratie is. Nepal bevindt zich geopolitiek en geografisch
gezien inderdaad in een netelige positie, maar zou zich moeten laten inspireren door zijn
democratische buur in het zuiden, India, in plaats van door de repressieve dictatuur ten
noorden van het land, namelijk de Volksrepubliek China. Ik hoop dat democratie ooit in
heel Azië de norm zal zijn.

De Voorzitter.   – Mijnheer Tannock, u heeft slechts anderhalve minuut gebruikt. De
volgende keer zal ik u een halve minuut extra geven!

Eva Lichtenberger,    auteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is kennelijk
nog niet genoeg dat de onderdrukking van de Tibetaanse cultuur in China sinds de
Olympische Spelen van 2008 steeds verder is toegenomen. De situatie is sindsdien namelijk
alleen maar verslechterd. Er is geen enkele stap voorwaarts gezet. Nu wordt ook in het
buitenland druk uitgeoefend om het zo moeilijk mogelijk of zelfs helemaal onmogelijk te
maken dat de Tibetanen het recht om te stemmen voor een parlement in ballingschap
uitoefenen. Wij zien nu al een aantal jaren dat er enorme druk op Nepal wordt uitgeoefend
− of het nu gaat om het opnemen van vluchtelingen of zaken als stemrecht voor Tibetanen.
Wij moeten echter blij zijn dat zulke dingen gewaarborgd zijn. De Europese Unie moet
hier lessen uit trekken.

De Chinese regering oefent druk uit op haar zusterpartij, zelfs op Nepal in zijn geheel,
opdat maatregelen worden genomen tegen de Tibetanen − en Nepal geeft toe. Wij moeten
al onze inspanningen erop richten om dit tegen te gaan, en dat omvat ook het intrekken
van steun.

Kristiina Ojuland,    auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zou drie kwesties aan de
orde willen stellen met betrekking tot de amendementen die de Fractie Alliantie van
Liberalen en Democraten voor Europa op deze resolutie heeft ingediend.

Ten eerste zijn de amendementen gerechtvaardigd omdat er een oorzakelijk verband is
tussen de bezetting van Tibet door de Volksrepubliek China en het feit dat China de
Tibetaanse verkiezingen in Nepal dwarsboomde. Hoewel de resolutie het verbod op
verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal aan de orde stelt, kan
dat niet los worden gezien van de ruimere context betreffende de status van Tibet.

Ten tweede, als we niet verwijzen naar de bezetting van Tibet door China – het eigenlijke
motief en de feitelijke reden voor de druk die Beijing uitoefent op de Nepalese regering –
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zou je dat kunnen vergelijken met praten over de Eerste Wereldoorlog zonder de moord
op Franz Ferdinand te vermelden.

Tot slot is de oproep tot zinvolle autonomie voor Tibet het enige constructieve voorstel
dat het Europees Parlement kan doen om een herhaling van het verbod op de Tibetaanse
verkiezingen in Nepal te voorkomen. Ik roep de collega's op om dit voorstel te steunen.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    auteur. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, het land
waar ik vandaan kom heeft rijke ervaring wanneer het gaat om regeringen in ballingschap.
Tussen 1939 en 1990 hebben maar liefst vijftien Poolse premiers en zes presidenten vanuit
ballingschap geregeerd. De Polen hebben hun strijd voor democratie niet opgegeven, zodat
uiteindelijk het rood van de solidariteit zich kon verbinden met het wit van stembiljetten
en in 1989 een nieuwe democratische staat kon ontstaan.

Dankzij de grondwet die op 28 mei van kracht wordt krijgt de Federale Democratische
Republiek Nepal nu ook de kans om een nieuwe start te maken. Het zou jammer zijn als
Nepal dit feest zou bederven door de rechten van de Tibetaanse minderheid te blijven
beperken, zodat het land een ´rode kaart´ gepresenteerd krijgt door de internationale
gemeenschap. Ik acht het een ontoelaatbare schending van de fundamentele burgerrechten
dat het de Tibetanen onmogelijk is gemaakt om deel te nemen aan de recente verkiezingen
van de premier in ballingschap. De Europese Unie moet alle beschikbare diplomatieke en
financiële middelen inzetten om de druk die China op Nepal uitoefent te neutraliseren en
de Tibetanen op de lange termijn te verzekeren van stemrecht, van het recht van vereniging
en het recht op vrije meningsuiting.

In Polen is het niet gelukt om de activiteiten van de 21 regeringsvertegenwoordigers in
ballingschap te ondermijnen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de opvolgers van de Dalai
Lama door zullen gaan met hun activiteiten. Nepal en China zullen hier rekening mee
moeten houden.

Thomas Mann,    auteur. − (DE) Mijnheer de Voorzitter, op 20 maart hebben circa 80 000
Tibetanen in ballingschap wereldwijd deelgenomen aan de directe verkiezing van de nieuwe
eerste minister en regeringsleden. Leden van het Europees Parlement, onder wie leden van
de interfractiewerkgroep Tibet, hebben de verkiezingen als waarnemers gevolgd. Mijn
ervaring in Zwitserland was dezelfde als die van mijn collega's in andere landen: de
verkiezingen verliepen op eerlijke wijze, waren geheim en volledig in overeenstemming
met de democratische regels. Het enige incident vond plaats in Nepal, waar
veiligheidsdiensten − onder druk van de Chinese regering − verhinderden dat tienduizenden
Tibetanen aan de verkiezingen konden deelnemen. Daarmee zetten ze de doelgerichte
maatregelen van vorig jaar voort, toen stembussen in beslag werden genomen en
stemlokalen werden gesloten. Nepal is echter geen vazalstaat.

De regering in Kathmandu moet aantonen dat zij zich kan losmaken van de Chinese invloed.
De grondrechten omvatten de vrijheid van meningsuiting, vergadering en niet in de laatste
plaats van verkiezingen. Commissaris, de Europese Dienst voor extern optreden moet
vastberaden blijven hameren op de eerbieding van de mensenrechten.

Elena Băsescu,    namens de PPE-Fractie. – (RO) Mijnheer de Voorzitter, het verhinderen
van de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in Nepal werpt vragen op
over de mensenrechtensituatie in dit land. Ik wijs erop dat leden van de Tibetaanse
gemeenschap dit proces hebben georganiseerd om hun instellingen democratisch te maken.
Een dergelijk initiatief moet worden gesteund, waar het ook wordt georganiseerd. Nepal
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moet nu laten zien dat het een functionerende democratie heeft zowel op intern als
internationaal vlak, vooral om het mogelijk te maken dat de uitgebrachte stemmen voor
15 april naar de centrale verkiezingscommissie kunnen worden gestuurd om te worden
gevalideerd.

Ik roep de Nepalese regering op om deze gelegenheid te benutten ter verbetering van de
grondrechtensituatie in dat land. Dit aspect is van groot belang voor een doeltreffend
nabuurschapsbeleid.

Kriton Arsenis,    namens de S&D-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de
commissaris, wij moeten overal strijden voor de democratische rechten, niet alleen in onze
buurlanden, maar ook in Noord-Afrika. Wij moeten een vast Europees beleid hebben ten
aanzien van niet-democratisch gekozen regeringen, ten aanzien van regeringen die de
democratische rechten niet eerbiedigen.

De heer Verhofstadt zei dat wij eigenlijk schijnheilig zijn. Dat klopt, want voor ons komt
geen enkel principe boven handel. Een typisch voorbeeld is de Mercosur-overeenkomst,
waarmee wij zonder meer 11 procent van het Amazonegebied en miljoenen Europese
boeren opofferen om openstelling van de handel te verkrijgen.

Daaraan is ook de Commissie schuld, mijnheer de commissaris. Vaak staat de commissaris
voor handel geheel onverschillig tegenover de andere Europese beleidsvormen. Als wij zo
door gaan zullen wij echter schijnheilig blijven. Nepal moet de democratische rechten van
de Tibetaanse vluchtelingen eerbiedigen maar de Europese Unie moet met elk middel dat
haar ter beschikking staat ervoor zorgen dat dit vraagstuk binnen alle kaders aan de orde
wordt gesteld en niet alleen in verband wordt gebracht met de mensenrechten. Dit is een
vraagstuk voor niet alleen Lady Ashton maar ook de heer De Gucht en heel de Commissie.

Nathalie Griesbeck,    namens de ALDE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en
heren, nadat Nepal vele jaren lang door de Chinese autoriteiten is gekoeioneerd, is het nu
Nepal dat de Tibetanen een fundamenteel politiek recht, het stemrecht, ontneemt. Eén ding
is zeker: Beijing heeft in Nepal een nieuwe bondgenoot gevonden bij zijn getreiter van het
Tibetaanse volk. Dit gaat in werkelijkheid echter veel verder dan de verkiezingen omdat
de Nepalese regering, onder druk van de Chinese autoriteiten, de vrijheid van meningsuiting
van op zijn grondgebied in ballingschap levende Tibetanen nu al een aantal jaren steeds
verder inperkt.

Afgelopen juni heeft Kathmandu Tibetaanse vluchtelingen overgedragen aan de Chinese
autoriteiten. Preventieve arrestaties en het verbod op demonstraties, vergadering en zelfs
samenscholing zijn voor in Nepal wonende Tibetanen aan de orde van de dag.

Ons Parlement moet daarom zijn hypocrisie laten varen en niet alleen verontwaardigd
zijn, maar ook zijn sterke afkeuring uitspreken over deze daden van onderdrukking door
Nepal en, meer in het algemeen, over het – veel te – grote aantal schendingen van de
mensenrechten en van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Wij roepen Nepal er bovendien toe op politieke vluchtelingen niet langer te treiteren en
slecht te behandelen en eenvoudigweg hun rechten te eerbiedigen. Wanneer we stilstaan
bij de geschiedenis van Nepal als gastland – hetgeen het tot voor kort altijd is geweest voor
de Tibetanen – is het uiteindelijk erg triest om te zien wat die regering politieke vluchtelingen
aandoet.

Raül Romeva i Rueda,    namens de Verts/ALE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik
vind het gewoonweg een schande dat de Tibetanen die in Kathmandu leven niet de
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toestemming kregen om bij de verkiezingen hun stem uit te brengen, omdat Nepal door
China onder druk werd gezet. Die druk, waardoor vluchtelingen geen aanspraak kunnen
maken op rechten die volgens het internationale recht het minimumniveau zijn, moeten
wij als Europese Unie veroordelen. We moeten ook onze bezorgdheid uiten over het feit
dat de Chinezen een ander land verhinderen om mensen humanitaire hulp te bieden.

Het is belangrijk dat de hoge vertegenwoordiger via de EU-delegatie in Kathmandu de
situatie op de voet volgt. Daar vragen we nu al heel lang om. Gezien de huidige situatie
kunnen we niet langer meer wachten. We moeten al het mogelijke doen om de door China
uitgeoefende druk tegen te gaan, en als we dat niet meteen doen, nu we deze dialoog met
China proberen aan te knopen, vrees ik dat we het nooit zullen doen.

Rui Tavares,    namens de GUE/NGL-Fractie. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens
is het al erg genoeg dat de Tibetanen in hun geboorteland niet het recht op zelfbeschikking
hebben, maar afgezien daarvan staan zij ook nog onder druk omdat hun de meest
fundamentele democratische rechten ook buiten hun land worden ontkend, daar vele
Tibetanen de pijnlijke keuze maken om in ballingschap te gaan of daartoe worden
gedwongen. Een van de argumenten die altijd werden gebruikt door degenen die kritisch
stonden tegenover het Tibetaans verzet, was dat dit verzet, geconcentreerd rond de figuur
van de Dalai Lama, vele ondemocratische kenmerken had. Nu het Tibetaanse verzet wordt
gedemocratiseerd is het heel ongelukkig dat in Nepal, een land waar zoveel Tibetanen
leven, de democratische verkiezingen niet op een normale manier zijn verlopen. Toch zou
ik u willen vragen om in ieder geval voor één ding begrip op te brengen: vaak zijn het onze
regeringen die het eerst toegeven aan de druk die de Chinese regering uitoefent om een
werkelijkheid aanvaard te krijgen die overeenkomt met de dromen en wensen van de
Chinese leiders. We moeten inzien dat de regering van Nepal dit waarschijnlijk ook heeft
willen doen. Daarom moeten wij, wanneer we druk uitoefenen op de Nepalese regering
omdat wij willen dat zij van koers verandert, ook beginnen met het uitoefenen van druk
op onze eigen regeringen om hen ertoe aan te zetten ruggengraat te tonen in hun dialoog
met de Chinese autoriteiten.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, de Nepalese autoriteiten
hebben onder druk van de Chinese regering ongeveer 20 000 Tibetanen in Nepal verhinderd
om te stemmen in de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap. Het
stemrecht en het recht op vrije verkiezingen en vreedzame demonstraties zijn grondrechten
van elke persoon maar ook van gemeenschappen. Hoe meer obstakels worden opgeworpen
voor het uitoefenen van deze rechten, hoe groter de vastberadenheid van de mensen om
deze uit te oefenen. Ik ben ervan overtuigd dat de wens van de Tibetanen in Nepal om hun
regeringshoofd in ballingschap te kiezen ook sterker is. De pogingen van de Nepalese en
Chinese autoriteiten om door angst gehoorzaamheid af te dwingen hebben exact het
tegenovergestelde resultaat gehad.

Ik roep de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie op om deze eisen en maatregelen
van het Europees Parlement duidelijk naar voren te brengen in dialoog met de Nepalese
en Chinese autoriteiten.

Sari Essayah (PPE).   − (FI) Mijnheer de Voorzitter, China oefent steeds meer druk uit op
de Tibetaanse regering in ballingschap. Meer dan 10 000 Tibetanen in Nepal mochten niet
stemmen voor een minister-president en parlementsleden voor de regering in ballingschap.
Onder druk van China steunen de belangrijkste partijen in Nepal het zogeheten
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één-China-beleid en beschouwen ze Tibet als een onafscheidbaar deel van China. Daarom
worden de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal constant in de gaten gehouden.

Hoewel deze resolutie over het verbod op de verkiezingen gaat, speelt de bezetting van
Tibet door China op de achtergrond mee. De macht van China en druk die het uitoefent,
nemen toe naarmate zijn economische invloed toeneemt.

Net als de voorgaande resolutie over Ai Weiwei, toont ook deze aan hoe treurig het beleid
van de Chinese communistische partij is. Zoals de commissaris zei, moet Europa een
eensgezind beleid ten opzichte van China voeren.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wilde eigenlijk niet het woord voeren
over dit onderwerp, maar volgende week bezoekt de Dalai Lama mijn land en hij zal een
toespraak houden in mijn eigen kiesdistrict, in de universiteit van Limerick. Ik ben er zeker
van dat hij dan veel te vertellen zal hebben over deze en andere kwesties. Het gedrag van
het Nepalese ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de stembussen in beslag nam, is
natuurlijk volkomen laakbaar. Wat er is gebeurd in Kathmandu – een vermaarde stad die
we kennen uit liederen en verhalen, wat hetgeen er is gebeurd nog droeviger maakt – is dat
tot 10 000 stemmen niet mochten worden geteld.

We kunnen alleen maar hopen dat we door in de Europese Unie eensgezind onze stem te
laten horen, enige druk kunnen uitoefenen, niet alleen in Nepal, maar ook op de Chinezen,
van wie de Nepalezen hun orders ontvangen, om wat meer begrip te proberen hebben ten
aanzien van met name Tibet en de Dalai Lama.

Tot slot wil ik nog zeggen dat hij in Ierland even welkom zal zijn als de Britse koningin en
president Obama, die ook komen.

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mijnheer de Voorzitter, het recht om deel te nemen aan
democratische verkiezingen is een universeel grondrecht. De onderhavige verkiezingen
zijn belangrijk voor het behoud van de Tibetaanse identiteit en cultuur. De Tibetanen kiezen
een nieuwe politieke leider, nu de Dalai Lama terugtreedt.

Al in 2009 hebben we afgesproken dat de Europese Unie in haar buitenlandse betrekkingen
steun zou verlenen aan democratie en op deelname gebaseerd bestuur. We moeten
consequent zijn en achter dit beleid van ons blijven staan.

Het is duidelijk dat Nepal zwicht voor de druk van China. Nepal moet worden gewezen
op zijn internationale mensenrechtenverplichtingen om de democratische rechten van de
Tibetanen te waarborgen en vrije verkiezingen niet te belemmeren.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals u
weet leven er in Nepal om en bij de 20 000 Tibetanen, waarvan de meesten er al heel lang
leven. Het heeft hun altijd vrijgestaan om economisch actief te zijn, ze hebben altijd het
recht gehad om in Nepal te wonen en, tot voor kort, werd hun ook een zekere politieke
vrijheid gegund om onder elkaar te discussiëren over de toekomst van Tibet.

De recente verkiezingen van 20 maart waren een belangrijke gebeurtenis voor de
gemeenschap buiten Tibet en zijn een belangrijke stap voorwaarts in het lange
hervormingsproces dat de Dalai Lama beoogt.

Tegen die achtergrond stellen we met bezorgdheid vast dat de Nepalese autoriteiten hun
greep op de politieke activiteiten van Tibetanen in Nepal verstrakken. Op 20 maart
verhinderden de Nepalese autoriteiten meer dan 10 000 Tibetanen om hun stem uit te
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brengen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Tijdens een eerdere kiesronde in Nepal,
op 3 oktober jongstleden, lieten de Nepalese autoriteiten de politie een einde maken aan
de verkiezingen door de stembussen in beslag te nemen en de stemlokalen van de Tibetaanse
gemeenschap te sluiten.

Via haar delegatie in Kathmandu en de ambassades van de EU-lidstaten heeft de Europese
Unie de ontwikkelingen op de voet gevolgd, in nauw contact met de Tibetaanse
gemeenschap en regering. De EU is van mening dat Tibetaanse vluchtelingen gebruik
moeten kunnen maken van hun recht op vrijheid van vereniging, overeenkomstig de
internationale normen op het gebied van de mensenrechten. Dat moet worden gegarandeerd
op een manier die de vlotte toepassing van die rechten mogelijk maakt.

De toegang tot het grondgebied van Nepal zou gehandhaafd moeten blijven en het
gentlemen’s agreement tussen de regering van Nepal en de Hoge Commissaris van de
Verenigde Naties voor vluchtelingen moet worden nagekomen. Tibetanen die nieuw
aankomen in Nepal en op weg naar Kathmandu door de Nepalese autoriteiten worden
gearresteerd, moeten onverwijld en zonder belemmeringen worden overgedragen aan de
zorg van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen. Tibetanen die
al van voor 1990 in Nepal wonen en door de Nepalese regering als vluchtelingen zijn
erkend, moeten naar behoren worden ingeschreven in Nepal.

Ik zou dit Parlement willen verzekeren dat de EU deze kwestie zal blijven aankaarten bij
de autoriteiten, toekomstige ontwikkelingen zal blijven volgen en er verslag van zal blijven
uitbrengen.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.

De stemming vindt zo dadelijk plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Eija-Riitta Korhola (PPE),    schriftelijk. − (FI) De Dalai Lama van Tibet heeft besloten zijn
politieke rol op te geven en door te gaan als de geestelijke leider van zijn volk. Hij is een
van de bekendste leiders, en mensen over de hele wereld hebben kracht en troost geput uit
zijn ideeën over goedheid, begrip en pacifisme.

Zijn geestelijke rol behoudt hij, maar zijn politieke verplichtingen worden nu overgedragen
aan de minister-president van de Tibetaanse regering in ballingschap. Dat zal echter niet
zonder problemen gaan. Door toenemende druk van de Chinese regering kregen de naar
schatting 20 000 Tibetanen die in Nepal wonen geen toestemming om te gaan stemmen.
De Nepalese regering heeft gezegd dat de demonstraties door Tibetanen in strijd zijn met
het één-China-beleid en bevestigt dat ze geen anti-China-activiteiten op haar grondgebied
tolereert. Daarom heeft ze de Tibetanen een stemverbod opgelegd.

Dat is geen verrassing, want de Nepalese autoriteiten hebben zich herhaaldelijk schuldig
gemaakt aan schending van de vrijheid van meningsuiting van Tibetanen in ballingschap.
Dit ondanks het feit dat Nepal de internationale mensenrechtenverdragen van de VN met
betrekking tot burgerrechten en politieke rechten heeft ondertekend.

De Europese Dienst voor extern optreden moet vanuit zijn delegatie in Kathmandu de
politieke situatie nauwgezet volgen, vooral de behandeling van Tibetaanse vluchtelingen
en de mate waarin hun rechten worden gerespecteerd. Het is belangrijk dat men zich aan
democratische beginselen houdt als men de Tibetaanse identiteit wil behouden en
versterken, zowel binnen als buiten Tibet.
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Tadeusz Zwiefka (PPE),    schriftelijk.  –  (PL) De hele wereld is zich er terdege van bewust
dat de situatie van de Tibetaanse natie bijzonder gecompliceerd is. Al decennialang strijdt
zij niet meer zozeer voor onafhankelijkheid, maar wel voor de eerbiediging door de Chinese
regering van hun grondrecht op autonomie. Deze natie met haar rijke en unieke cultuur
leeft onder de constante dreiging van haar machtige buurman. Nu de Dalai Lama afstand
heeft gedaan van zijn politieke leidersrol ten gunste van een nieuwe generatie democratische
leiders, krijgen de Tibetanen de kans om de democratische tradities te versterken, ondanks
het feit dat de Tibetaanse regering nog steeds gedwongen is te regeren in ballingschap. De
duizenden Tibetanen die in Nepal verblijven, is dit recht echter ontnomen. De druk van
China lijkt bijzonder effectief en de tot nu toe vreedzame demonstraties ter verdediging
van de vrijheid van meningsuiting en de grondrechten zouden uit kunnen groeien tot een
moeilijk beheersbare situatie die zeker een internationale reactie zal oproepen. We kunnen
ons namelijk maar al te goed voorstellen hoe effectief de Chinese regering zal afrekenen
met degenen die de ‘vrede verstoren' in Tibet. De recente gebeurtenissen zouden de wereld
ervan moeten doordringen dat de rechten van de Tibetaanse natie doorlopend geschonden
worden. De kwestie Tibet is geen afgesloten hoofdstuk, omdat de Tibetanen zeker door
zullen gaan met het opeisen van respect voor hun onafhankelijkheid, een eis die steeds
luider hoorbaar zal zijn.

10.3. Zimbabwe

De Voorzitter.   – Aan de orde is het debat over zes ontwerpresoluties over Zimbabwe (3) .

Jaroslav Paška,    auteur. − (SK) Mijnheer de Voorzitter, dit is niet de eerste keer dat we de
wijze van regeren van Robert Mugabe en zijn partij bespreken. Al in juli 2008 heeft het
Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin sancties werden uitgevoerd tegen
Robert Mugabe en de zijnen. De reden hiervoor waren, evenals nu, ernstige schendingen
van de mensenrechten door de regering.

Nieuwe voorbeelden van intimidatie, arrestaties en ononderzochte verdwijningen van
politieke tegenstanders van de regeringspartij tonen aan dat Robert Mugabe en zijn partij
beseffen dat zij met eerlijke en transparante politieke wedijver hun macht zouden verliezen
en het risico zouden lopen om gestraft te worden voor het jarenlange terroriseren van de
bevolking en plunderen van de rijkdom van het land.

We zijn het vast allemaal erover eens dat we voorliggende resolutie moeten aannemen in
de hoop dat de door de Europese Unie ingevoerde maatregelen ertoe kunnen bijdragen
dat de door de regering geterroriseerde bevolking van Zimbabwe met hulp van burgerlijk
leiders en oppositieleiders er op zo vredig mogelijke wijze in zal slagen de huidige moeilijke
situatie in Zimbabwe te kenteren. Accreditatie van een ambassadeur van Robert Mugabe
in de Europese Unie zou in deze situatie beslist worden gezien als een belediging van
fatsoenlijke mensen. Dames en heren, laten we daarom in elk geval in ons politiek gedrag
proberen steun te geven aan belangrijke democratische veranderingen in Zuid-Afrika.

Geoffrey Van Orden,    auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, al zolang als ik lid ben van
dit Parlement – nu zo'n twaalf jaar – hebben we geprobeerd om de mensen in Zimbabwe
aan een beter leven te helpen en hun de toekomst met meer optimisme tegemoet te kunnen
laten zien.

(3) Zie notulen.
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Over twee elementen zijn we duidelijk geweest. Ten eerste, zolang Robert Mugabe aan de
macht bleef en bescherming genoot van een klein, uit eigenbelang handelend deel van zijn
politieke partij, Zanu-PF, en de veiligheidstroepen, die de rijkdommen van het land
plunderden om zichzelf te verrijken, was er weinig kans op echte veranderingen. Ten
tweede was het aan de bevolking van Zimbabwe om de noodzakelijke veranderingen tot
stand te brengen met de steun van hun Afrikaanse buren – en dan vermeld ik natuurlijk
met name Zuid-Afrika.

Misschien, heel misschien is er eindelijk wat beweging in de juiste richting. Je weet wanneer
Mugabe zich zorgen maakt; dan raakt hij in paniek. Zijn politie en milities vallen dan
iedereen aan die ze als tegenstanders beschouwen. De MDC en de Zanu-PF zouden de
macht moeten delen in een coalitie, maar de voorbije dagen zijn ministers en
parlementsleden van de MDC, alsmede mensenrechtenactivisten in elkaar geslagen en
gearresteerd.

Ik veronderstel dat Mugabe steeds nerveuzer wordt om twee redenen. Hij heeft gezien wat
er is gebeurd met zijn vriend en belangrijkste geldschieter, Kadhafi, en precies een week
geleden, op 31 maart, verklaarde de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika
(SADC), waar Zuid-Afrika en alle buurlanden van Zimbabwe lid van zijn, eindelijk dat ze
zich grote zorgen maakte over het heropflakkeren van geweld in Zimbabwe. Ze riep op
om een einde te maken aan dat geweld en om alle onderdelen van het algemene politieke
akkoord uit te voeren. Ze heeft een team aangesteld dat een stappenplan moet opstellen
voor vreedzame, vrije en eerlijke verkiezingen in Zimbabwe, en momenteel bevindt dat
team zich in Harare.

Wij dringen er bij de Europese regeringen en de EU op aan dat ze zich meer inspannen en
al hun politieke invloed in zuidelijk Afrika aanwenden om snelle veranderingen tot stand
te brengen die Zimbabwe ten goede komen en de weg effenen voor verkiezingen onder
internationaal toezicht in een sfeer die gespeend is van intimidatie.

Tot er bewijzen zijn van echte verandering, moeten de beperkende maatregelen die gericht
zijn tegen Mugabe en zijn nauwe bondgenoten, van kracht blijven. Wat dat betreft mag de
EU de unilateraal door Mugabe benoemde gezant onder geen beding erkennen als
ambassadeur. Ik ben er zeker van dat, wanneer het volk in Zimbabwe opnieuw vrij is, er
echte democratie heerst en de rechtsstaat een feit is, de internationale gemeenschap, met
inbegrip van de EU, bereid is om met gulle steun over de brug te komen.

Judith Sargentini,    auteur. − Ik ben nu ondertussen, denk ik, een jaar of tien betrokken
bij de situatie in Zimbabwe. Ik werkte bij een ontwikkelingsorganisatie in Amsterdam en
eens in de zoveel tijd haalden wij Zimbabwaanse mensenrechtenactivisten naar Nederland,
naar Europa, ook om even bij te komen. Niet alleen om hier mensen te leren kennen en
hun verhaal te aanhoren, maar ook om hen in de gelegenheid te stellen even weg te komen
uit Zimbabwe.

Eén van de mensen die ik in die tijd ontmoet heb, is Abel Chikomo, over wie wij ook in
deze resolutie spreken. Een mensenrechtenactivist die in al die jaren zijn enthousiasme
voor de zaak, zijn motivatie niet heeft verloren. Het is voor dat soort mensen dat wij dit
soort resoluties aannemen. Want om eerlijk te zijn denk ik niet dat mijnheer Mugabe er
wakker van ligt. Het gaat er wel om dat hij en ook collega's van de MDC hun motivatie
behouden om hun werk voort te zetten. Wat kunnen wij daar nog in betekenen, behalve
de sancties handhaven?
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Dan zou ik erop willen aandringen dat wij het Kimberley-proces voor de handel in
conflictdiamanten zo aanscherpen dat diamanten uit Zimbabwe niet te koop zijn, omdat
de overheid daar mensenrechten schendt, daar mensen onderdrukt, daar kinderarbeid
inzet, enz. enz. Onze betrokkenheid bij Zimbabwe is bekend, maar die zullen wij keer op
keer moeten blijven benoemen, juist vanwege mensen als Abel Chikomo.

Kristiina Ojuland,    auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is bijzonder zorgelijk dat
de mensenrechtensituatie in Zimbabwe er met name in de voorbije maanden op achteruit
is gegaan. Het baart ons zorgen dat Zanu-PF de regering van nationale eenheid in Zimbabwe
opzettelijk een spaak in het wiel steekt.

Het Europees Parlement moet eisen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de
vervolging van politieke tegenstanders van Zanu-PF, van activisten uit het maatschappelijk
middenveld die worden gearresteerd en gemarteld, en van niet-gouvernementele organisaties
tegen wie razzia's zijn uitgevoerd en waarvan de leden willekeurig zijn gearresteerd. Tot
er tastbare bewijzen zijn dat de situatie in Zimbabwe in de goede richting evolueert, moet
de EU haar beperkende maatregelen handhaven die gericht zijn tegen individuen en
rechtspersonen die banden hebben met het regime van Mugabe.

Het volk van Zimbabwe moet gebruik kunnen maken van zijn recht op vrije meningsuiting
zonder bang te hoeven zijn om op gewelddadige wijze te worden vervolgd, willekeurig te
worden gearresteerd of gefolterd, en diegenen die zich schuldig hebben gemaakt aan
systematische politieke pesterijen, moeten worden vervolgd.

Ana Gomes  , auteur. – (PT) De golf van onderdrukking die zich nu over Zimbabwe uitstort
is een duidelijk voorteken van de problemen die aan de komende verkiezingen zullen
voorafgaan. De internationale gemeenschap en in het bijzonder de politieke spelers in de
regio, zoals de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, mogen de pesterijen en
willekeurige arrestaties van burgerrechtenactivisten en MDC-leden en -aanhangers door
Zanu-PF en de veiligheidsdiensten niet tolereren. Deze politieke spelers moeten meer
respect eisen van de mensenrechten alvorens verkiezingen worden gehouden.

Politieaanvallen op kantoren van mensenrechtenorganisaties zoals het Zimbabwe Human
Rights Forum en verschillende andere, zogenaamd omdat gezocht wordt naar subversief
materiaal, en de arrestaties van verschillende NGO-medewerkers en leden van de MDC
zelf, naast studenten en jonge activisten, arrestaties die sinds februari zijn toegenomen,
zijn de tactische middelen die worden ingezet in een onaanvaardbare intimidatiecampagne.
In plaats van een terreurcampagne te ontketenen tegen degenen die weigeren een petitie
te ondertekenen tegen de beperkende maatregelen die door de EU zijn opgelegd aan leiders
die banden hebben met Mugabe, zouden de leiders van Zanu-PF meer aandacht moeten
hebben voor de lessen die geleerd kunnen worden uit de Arabische lente en zouden ze
moeten toestaan dat werkelijk vrije verkiezingen plaatsvinden.

Seán Kelly,    ter vervanging van de auteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zou om te
beginnen willen zeggen dat ik het woord voer uit naam van de heer Cadec, die hier
vanmiddag het woord had moeten voeren. Van de drie onderwerpen die we bespreken, is
dit veruit het ergste en waarschijnlijk het onderwerp dat al het vaakst is teruggekomen,
zoals voorgaande sprekers hebben gezegd. Robert Mugabe paradeert nu al veel te lang op
het wereldtoneel en gedraagt zich al lang bijzonder dictatoriaal en brutaal jegens zijn eigen
volk, en met name jegens tegenstanders in zijn land.
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Het is duidelijk dat de regering van nationale eenheid, die in 2009 werd gevormd om
democratie tot stand te brengen, niet werkt, als gevolg van zijn inspanningen om te
verzekeren dat ze niet werkt. De intimidatie, willekeurige arrestaties en verdwijningen –
hier waarschijnlijk synoniem met parate executies – van tegenstanders, met name in de
voorbije maanden, zijn volkomen onaanvaardbaar. Zelfs niet-gouvernementele organisaties
ontspringen de dans niet: er worden razzia's uitgevoerd op hun kantoren en hun
medewerkers worden gearresteerd. Het is dus absoluut duidelijk dat er tegen deze dictator
moet worden opgetreden.

Zoals de heer Van Orden zei, begint ten minste de Afrikaanse Unie nu een soort oppositie
tegen hem op de been te brengen, en dat biedt ons hier in de Europese Unie de kans om
de kant van de Afrikaanse Unie te kiezen en alle diplomatieke macht die we hebben in de
strijd te gooien om ervoor te zorgen dat, ten eerste, de heer Mugabe een einde maakt aan
de arrestaties en executies, en, ten tweede, de grondwet wordt aanvaard voor de vrijheid
van het Zimbabwaanse volk, wat tot vrije verkiezingen en een echt democratische regering
in Zimbabwe zal leiden.

Rui Tavares,    auteur. – (PT) Mijnheer de Voorzitter, we weten allemaal dat het in 2008
gesloten en in 2009 uitgevoerde akkoord inzake het delen van de macht tussen Robert
Mugabe en Morgan Tsvangirai, of tussen Zanu-PF en de MDC geen ideaal akkoord was.
Noch was het een akkoord waaruit een ideale wereld kon voortkomen, maar het was wel
het enig mogelijke akkoord waarmee kon worden geprobeerd de toestand van de
mensenrechten en de democratie in Zimbabwe te verbeteren. Feit is dat Mugabe en zijn
bondgenoten alles hebben gedaan wat in hun macht lag om te verzekeren dat dit akkoord
niet werkte. Ze hebben druk uitgeoefend en geïntimideerd, in een poging om de
oppositiebeweging, die nu beschikt over een meerderheid in het Lagerhuis, te breken. Nog
maar enkele minuten geleden kwam het bericht dat gewelddadige aanvallen zijn uitgevoerd
op mensen die waren bijeengekomen bij een gedenkplaats waar MDC-militanten elkaar
ontmoetten.

Het is van vitaal belang dat de EU niet de blik afwendt van de gebeurtenissen in Zimbabwe
en Mugabe niet in staat stelt weg te komen met zijn laatste truck om een ambassadeur aan
te stellen zonder hierbij alle constitutionele mechanismen van het land te doorlopen.
Daarnaast moet de EU er voor zorgen dat Mugabe en zijn bondgenoten niet profiteren van
de verkoop van diamanten.

Filip Kaczmarek,    namens de PPE-Fractie. – (PL) Niet iedereen in Zimbabwe zal gelukkig
zijn met dit debat, want over een paar dagen, op 18 april, wordt daar Onafhankelijkheidsdag
gevierd. Het feestje is nu verpest voor degenen die slechte dingen doen in dit land.

Akkoorden over machtsdeling zijn meestal problematisch. Dit komt omdat zij vaak niet
het resultaat zijn van een democratisch besluit van de burgers, maar van een door de situatie
afgedwongen compromis. Dat is in Zimbabwe ook het geval. Akkoorden over machtsdeling
kunnen echter ook worden geaccepteerd en de samenleving positief beïnvloeden, mits aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een van die voorwaarden is de verbetering van de
mensenrechtensituatie. Daarom houden wij ons bezig met de mensenrechten in dit land.
Het staat iedereen bijvoorbeeld vrij te twijfelen aan de noodzaak en doeltreffendheid van
de beperkende maatregelen. Het is echter ontoelaatbaar dat personen die weigeren een
petitie te ondertekenen waarin wordt gevraagd om opheffing van die maatregelen, geslagen
en vervolgd worden. Daarom verdedigen wij de mensenrechtenactivisten.
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Kriton Arsenis,    namens de S&D-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, zoals de collega´s
reeds zeiden, wordt eenieder die in Zimbabwe strijdt voor democratie, democratische
vrijheden en overgang naar een normaal democratisch bestel door de partij van Mugabe
en zijn mechanismen bedreigt, geslagen en gefolterd.

Wij hebben een verantwoordelijkheid voor hetgeen in Afrika gebeurt. Wij hebben ons
vaak bemoeid met de geschiedenis van de democratie op dit continent, met name in het
begin, toen nieuwe landen werden gecreëerd, en wij hebben democratische processen
gedwarsboomd toen onze eigen belangen werden bedreigd. Daarom hebben wij een dubbele
plicht en moeten wij Zimbabwe helpen een democratisch gekozen regering te verkrijgen.

Emotioneel gezien is deze situatie voor de Grieken uitermate belangrijk. Wij hebben zelf
een keiharde dictatuur gehad van 1967 tot 1974, en toen was elke veroordeling door de
Raad van Europa of andere internationale organisaties een hart onder de riem voor de
burgers die in Griekenland streden.

Daarom mogen wij geen betrekkingen onderhouden met onwettig benoemde
vertegenwoordigers van Zimbabwe en met voormalige collaborateurs van het
Mugabe-regime. De Europese Unie moet samen met de landen in de regio de overgang
naar democratie in Zimbabwe en de toepassing van het Kimberley-proces waarborgen.

Charles Tannock,    namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de EU steunt
het Kimberley-proces dat bedoeld is om Afrikaanse conflictdiamanten – of zogenaamde
bloeddiamanten – van de mondiale markt te bannen. De recente ontwikkelingen in
Zimbabwe zijn echter zorgelijk. De voorzitter van het Kimberley-proces, de heer Mathieu uit
de Democratische Republiek Congo, heeft unilateraal en zonder overleg besloten dat
diamanten uit het diamantveld van het Zimbabwaanse Marange op de markt mogen worden
gebracht. Dat diamantveld, dat we vorig jaar in dit Parlement bespraken, werd in beslag
genomen door president Robert Mugabe en zijn trawanten. Honderden mensen werden
uit hun huizen gejaagd en er zijn betrouwbare verslagen waaruit blijkt dat zijn
veiligheidstroepen lokale bewoners folteren, verkrachten en zelfs doden.

De verkoop van diamanten uit het diamantveld van Marange zal Mugabe zijn tirannieke
greep op Zimbabwe helpen te verstevigen en de boeven van zijn Zanu-PF helpen te verrijken.
Daarom roep ik de Europese Unie, als partij bij het Kimberley-proces, op om dit schandaal
op het hoogste niveau aan de orde te stellen en erop aan te dringen dat de op consensus
gebaseerde besluitvorming in het Kimberley-proces in ere wordt hersteld. Meer algemeen
roep ik al lang op om een vergelijkbaar certificeringsstelsel in te voeren voor andere
natuurlijke rijkdommen die in Afrika worden gewonnen, om te voorkomen dat brute
regeringen of guerrillagroeperingen mineralen verkopen om met de opbrengst wapens te
kopen. Ik ben blij dat ik voor die opzet een partner heb gevonden in Global Witness, de in
Londen gevestigde en internationaal befaamde niet-gouvernementele organisatie die
opkomt voor de mensenrechten, en dat de regering in de VS het voortouw neemt door de
Dodd-Frank Act vast te stellen.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat als
ik hoor spreken over Robert Mugabe, ik de Roemeense dictator, Nicolae Ceauşescu, voor
me zie. Inderdaad was Mugabe in de jaren tachtig een regelmatige gast van de Ceauşescu,
samen met Kadhafi. Ik ben de heer Van Orden dankbaar dat hij me aan het verband tussen
Mugabe en Kadhafi heeft herinnerd.
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Ik denk dat Mugabe ook werkelijk iets heeft geleerd van Ceauşescu, namelijk haat tegen
maatschappelijke activisten. De 46 gearresteerde leden van het maatschappelijk middenveld,
die op 19 februari zijn gearresteerd door de veiligheidstroepen van Zimbabwe, worden
momenteel aangeklaagd voor verraad. Ze lopen nu het risico ter dood te worden
veroordeeld. Dat is de straf, maar hun enige ‘misdaad’ is dat ze de gebeurtenissen in Egypte
en Tunesië bespraken.

De oplossing voor het regime van Mugabe is in feite het organiseren van eerlijke en vrije
verkiezingen. Laten we hopen dat dat deze keer mogelijk zal zijn.

Sari Essayah (PPE). −    (FI) Mijnheer de Voorzitter, in februari heeft de Europese Raad
Buitenlandse Zaken conclusies aangenomen over de situatie in Zimbabwe. De sancties van
de Europese Unie blijven van kracht, omdat er geen wezenlijke vooruitgang is geboekt bij
de interne hervormingen van het land.

Opheffing van de beperkingen vereist concrete vooruitgang in de tenuitvoerlegging van
het akkoord inzake het delen van de politieke macht uit 2008. Dat zogenaamde
machtsdelingsakkoord heeft niet kunnen verhinderen dat de veiligheidstroepen van Mugabe
nog steeds tegenstanders vervolgen. Ook op dit moment worden deze tegenstanders
willekeurig gearresteerd, gemarteld en vermoord, zelfs op ministerieel niveau.

Aangezien de EU-sancties niet gericht zijn tegen de bevolking van Zimbabwe, is de Europese
Unie ook nu nog de grootste verlener van hulp aan het land, vooral voor de landbouw en
de voedselproductie. De Europese Unie moet druk blijven uitoefenen op Mugabe, en als
er wordt besloten om verkiezingen te houden, dan moet de Europese Unie daar als
waarnemer bij betrokken zijn.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). -    (PL) Mijnheer de Voorzitter, sinds ons
laatste debat over Zimbabwe in oktober vorig jaar is de situatie in dit land in zuidelijk
Afrika niet veranderd. De werkloosheid bedraagt 90 procent, de gemiddelde
levensverwachting is 44 jaar en burgers hebben geen toegang tot basisgezondheidsdiensten.
Het is met het blote oog waar te nemen dat het politiek akkoord dat twee jaar geleden door
president Mugabe en premier Tsvangirai is gesloten, de hoop die erop gevestigd was niet
heeft kunnen waarmaken, zodat een nieuwe, volledig democratische oplossing noodzakelijk
is. De binnenlandse situatie van Zimbabwe is in het afgelopen halfjaar niet veranderd, de
buitenlandse echter wel. Vandaag debatteren wij over dit land in het licht van de 'Arabische
lente' in Afrika. Hoewel Harare 6 000 kilometer verwijderd is van Tunis, toont de recente
situatie in Ivoorkust aan dat democratie soms geen afstanden kent. Het Europees Parlement
roept de regering van Zimbabwe daarom op om rekening te houden met de internationale
situatie, het binnenlands beleid grondig te herzien en vooral te stoppen met intimidatie
van de politieke oppositie, haar vertegenwoordigers vrij te laten en haar deelname aan
verkiezingen mogelijk te maken.

Een half jaar geleden heb ik gezegd dat een arm land als Zimbabwe het zich niet kon
veroorloven om plaatsvervangende problemen te zoeken. Vandaag denk ik dat de 'Arabische
lente' de politieke schuld van president Mugabe verder onder druk zet.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Mijnheer de Voorzitter, als lid van de delegatie
voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement ben ik ervan overtuigd dat de
Europese Unie, en mevrouw Ashton in het bijzonder, een krachtig standpunt moeten
innemen tegen het optreden van het regime-Mugabe met betrekking tot intimidatie en
pesterijen van mensenrechtenactivisten en respect voor publieke rechten en vrijheden
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moeten aanmoedigen, waaronder de vrijheid van meningsuiting en vergadering waaraan
Zimbabwe zich op internationaal niveau formeel heeft verbonden. Zimbabwe moet zich
houden aan zijn internationale verplichtingen, waaronder het Afrikaanse Handvest van
de rechten van de mens en de volkeren, en alle wetten die indruisen tegen de internationale
teksten over de bescherming van de mensenrechten intrekken.

Ik ben er eveneens van overtuigd dat de landen in de regio, met name Zuid-Afrika, mede
de terugkeer naar democratie en respect voor mensenrechten in Zimbabwe zouden kunnen
ondersteunen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Mijnheer de Voorzitter, de huidige gebeurtenissen in
Zimbabwe luiden de alarmklok voor de mensenrechtensituatie op het Afrikaanse continent.
Met het oog op de verkiezingen in juni voert president Mugabe een intimidatiecampagne
tegen de andere kandidaten. Honderden ambtenaren, mensenrechtenactivisten en
tegenstanders van het regime zijn de afgelopen twee maanden gearresteerd. Deze situatie
is onacceptabel.

Daarnaast heeft Mugabe het opstellen van een democratische grondwet met een jaar
uitgesteld. De nieuwe grondwet had garanties geboden voor transparante verkiezingen.

Ik wijs erop dat het land in een zeer slechte economische situatie verkeert. De president
steunt nationalisatie van de mijnbouwsector, de belangrijkste sector van de Zimbabwaanse
economie. Een dergelijke maatregel is schadelijk, want juist de buitenlandse investeringen
in deze sector hebben de staat stabiel gehouden in de tijd van economische crisis.

Mitro Repo (S&D).   − (FI) Mijnheer de Voorzitter, president Mugabe en de Zanu-PF-partij
hebben zich niet gehouden aan de voorwaarden van het algemeen politiek akkoord uit
2009. Zimbabwe is niet in staat geweest het democratische pad in te slaan. In de afgelopen
maanden is zelfs sprake van een duidelijke toename van intimidatie van politieke
tegenstanders en van het aantal willekeurige arrestaties en verdwijningen. Pogingen om
stabiliteit te creëren zullen in een dergelijk politiek klimaat niets opleveren.

Zimbabwe is nog steeds een land waar je kunt worden mishandeld of gemarteld vanwege
je politieke mening. Het juridisch systeem onderdrukt een vrije pers en beperkt op die
manier het recht op vrije meningsuiting. Journalisten worden er onder druk gezet. Er moet
alles aan worden gedaan om de vooruitgang van het land in de richting van echte democratie
en economische ontwikkeling te steunen.

Terecht heeft de Europese Raad in februari van dit jaar besloten tot verlenging van de
beperkende maatregelen die zijn opgelegd aan mensen en organisaties die verbonden zijn
aan de regering van Mugabe en om een zwarte lijst bij te houden. Ik ben van mening dat
de maatregelen gehandhaafd moeten blijven tot er concreet bewijs is van echte verandering
in Zimbabwe. De maatregelen moeten echter alleen zijn gericht op de corrupte regering
van Mugabe en mogen de situatie van het Zimbabwaanse volk niet verslechteren.

Albert Deß (PPE). -    (DE) Mijnheer de Voorzitter, als kind heb ik al brieven uit voormalig
Rhodesië gekregen. Drie zussen van mijn grootvader verbleven als katholieke nonnen in
het toenmalige Rhodesië en in Zuid-Afrika. Zij hebben nooit geschreven dat de mensen
daar in Rhodesië honger leden. Wat wij op dit moment van dit land horen is werkelijk
afschuwelijk. Rhodesië en het latere Zimbabwe was de korenschuur van zuidelijk Afrika.
Mugabe – een communistisch-socialistische dictator – is erin geslaagd om deze korenschuur
te veranderen in een hongergebied.
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Ik wil al mijn collega's danken die deze kwestie weer op de agenda hebben gezet. Het is
uiteraard onaanvaardbaar dat deze dictator, Mugabe, de bevolking van Zimbabwe zo lang
kan terroriseren. De sleutel tot de beëindiging hiervan ligt mijns inziens overigens in
zuidelijk Afrika. Zolang zuidelijk Afrika deze dictator niet terechtwijst, zal hij zijn volk
blijven terroriseren.

Maroš Šefčovič,    vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik denk
dat we het er allemaal over eens zijn dat Zimbabwe en de mensenrechtenschendingen in
dat land al veel te lang op onze agenda staan. Elk sprankje hoop op een positieve
ontwikkeling wordt onmiddellijk de kop ingedrukt door uitbarstingen van politieke
repressie en geweld. Dat is precies wat er enkele maanden geleden gebeurde. In februari
van dit jaar kon de Europese Unie daarom niet anders dan haar beperkende maatregelen
nu al voor de achtste keer te verlengen.

Met dit duidelijke gebaar wilden we het cruciale belang onderstrepen van een akkoord
tussen de regeringspartijen met betrekking tot de noodzakelijke stappen om in het land
verkiezingen te laten plaatsvinden. In dat verband benadrukte de EU dat ze bereid is om
haar besluit te herzien als reactie op verdere concrete ontwikkelingen in het land.

De EU maakt zich grote zorgen over het opflakkeren van het politiek geweld in de voorbije
maanden in Zimbabwe. Op 11 maart publiceerde de EU samen met 21 ambassades en
delegaties een verklaring waarin ze haar bezorgdheid uitte over de toename van intimidatie
en geweld die op politieke motieven lijken te berusten.

In dat verband is de EU ingenomen met het resultaat van de recentste SADC-top van 31
maart 2011. In haar communiqué eist de SADC dat onverwijld een einde wordt gemaakt
aan geweld, intimidatie, haat zaaiende uitspraken en pesterijen, en roept ze de
Zimbabwaanse regering op om alle noodzakelijke stappen te voltooien om verkiezingen
te houden. De SADC biedt steun aan om verkiezingen te kunnen organiseren conform de
beginselen en richtsnoeren van de SADC inzake democratische verkiezingen. Daartoe zal
de SADC ambtenaren benoemen die het Zuid-Afrikaanse facilitatieteam zullen versterken
en zullen samenwerken met de gezamenlijke commissie voor toezicht en tenuitvoerlegging.

De EU denkt dat grotere facilitatie- en bemiddelingsinspanningen van de SADC en
Zuid-Afrika essentieel zijn om te voorkomen dat de instabiliteit in Zimbabwe toeneemt.
De EU is ingenomen met de inspanningen van de regio om te bemiddelen in de
Zimbabwaanse crisis.

In zijn hoedanigheid van facilitator heeft Zuid-Afrika, samen met de SADC, die borg staat
voor het algemeen politiek akkoord, besloten om de Zimbabwaanse ambassadeur te
accrediteren. Op dit ogenblik is het essentieel dat er een formeel communicatiekanaal met
Zimbabwe wordt opengehouden en dat er een dialoog met de hele regering blijft
plaatsvinden, en we mogen de positie van de EU-ambassadeur in Harare niet in gevaar
brengen. De EU zal in nauwe coördinatie met alle EU-lidstaten optreden en handelen.

De EU blijft de grootste donor van ontwikkelingshulp aan Zimbabwe. We willen duidelijk
maken dat we ons hard opstellen ten aanzien van het regime maar de mensen proberen te
helpen. Met een uitbetaald bedrag van om en bij de 365 miljoen euro sinds de
totstandkoming van het algemeen politiek akkoord in 2009 zijn we, zoals ik al zei, de
grootste donor.

Middelen worden uitsluitend ter beschikking gesteld via organen van de VN en
gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Sinds 2009 heeft de EU ook bestuurlijke
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hervormingen gesteund, zoals vastgelegd in het algemeen politiek akkoord, met inbegrip
van het grondwethervormingsproces. De EU financiert ook mensenrechtenprogramma's,
waaronder programma's van mensenrechtenverdedigers. We kunnen alleen maar hopen
dat alle internationale druk uiteindelijk zal leiden tot vrije en eerlijke verkiezingen in
Zimbabwe en tot de geleidelijke normalisatie van de zeer moeilijke situatie in het land.

De Voorzitter.   – Het debat is gesloten.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Alain Cadec (PPE),    schriftelijk. – (FR) In de laatste maanden zijn veel tegenstanders van
het Mugabe-regime en vertegenwoordigers van ngo's willekeurig gearresteerd door de
Zimbabwaanse autoriteiten. De partij van Mugabe heeft systematisch voorkomen dat de
in 2009 tot stand gekomen Zimbabwaanse regering van nationale eenheid de weg bereidde
voor een democratische overgang en geloofwaardige verkiezingen. Er moet onmiddellijk
een einde komen aan al het politieke geweld van de aanhangers van Mugabe. De Europese
Unie en haar lidstaten moeten actief samenwerken met de Afrikaanse Unie en de
Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap om ervoor te zorgen dat toekomstige
verkiezingen niet gepaard zullen gaan met intimidatie en geweld. Ik verwelkom het feit
dat het Europees Parlement er in zijn resolutie bij alle politieke partijen van Zimbabwe op
aandringt samen te werken aan de opstelling van een voor alle Zimbabwanen aanvaardbare,
nieuwe democratische grondwet voordat de volgende verkiezingen worden gehouden.

Monica Luisa Macovei (PPE),    schriftelijk. – (RO) Opnieuw zien we dat Mugabe in de
strijd tegen zijn politieke tegenstanders en het maatschappelijk middenveld gebruik maakt
van intimidatie, arrestaties, geweld en zelfs marteling. De Mugabegetrouwe krachten hebben
ministers van de oppositie in de regering van nationale eenheid geïntimideerd. Zij hebben
leiders van mensenrechtenorganisaties lastig gevallen en 46 vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld gearresteerd voor verraad, waarbij een aantal van hen is
geslagen en zelfs gemarteld in arrest. Op basis van angst en terreur en in strijd met de
burgerlijke en politieke vrijheden kan er geen duurzame structuur worden opgebouwd.

Ik roep de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie op om steun te verlenen aan de
inspanningen voor vrije verkiezingen in Zimbabwe, zonder geweld of intimidatie. Er is
een rechtmatige regering nodig, die rechten en fundamentele vrijheden respecteert, die
met andere woorden respect toont voor de mensen. Een van de maatregelen moet zijn de
aan de mensen van Mugabe opgelegde beperkingen te verscherpen.

11. Stemmingen

De Voorzitter.   – Aan de orde zijn de stemmingen.

(Uitslagen en nadere bijzonderheden betreffende de stemmingen: zie notulen)

11.1. Het geval van Ai Weiwei in China (B7-0274/2011) (stemming)

11.2. Verbod op de verkiezingen voor de Tibetaanse regering in ballingschap in
Nepal (B7-0238/2011) (stemming)

11.3. Zimbabwe (B7-0239/2011) (stemming)

De Voorzitter.   – Hiermee zijn de stemmingen beëindigd.

151Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



12. Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen

13. Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen

14. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het
Reglement): zie notulen

15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen

16. Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen

17. Onderbreking van de zitting

De Voorzitter.   – Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement te zijn onderbroken.

(De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten)
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BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)

VRAGEN AAN DE RAAD (Het fungerend voorzitterschap van de Raad
van de EU is verantwoordelijk voor deze antwoorden.)

Vraag nr.  1  van  Bernd Posselt  ( H-000106/11 )

Betreft: Ontwikkelingen in de Oekraïne

Hoe beoordeelt de Raad de politieke ontwikkeling in de Oekraïne, in het bijzonder op de
punten rechtsstaat en rechten van minderheden? Welke maatregelen neemt hij om
toenadering tussen dit land en de Europese Unie te verwezenlijken, ook in het kader van
bijvoorbeeld de Zwarte Zee- en Donaustrategie?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

De eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat zijn
kernwaarden van de EU die de Europese Unie consequent bevordert in haar betrekkingen
met derde landen.

Tijdens de 14e topontmoeting tussen de EU en Oekraïne die op 22 november 2010 in
Brussel heeft plaatsgevonden, hebben de vertegenwoordigers van de EU en Oekraïne in
herinnering geroepen dat de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne gebaseerd zijn op
gemeenschappelijke waarden en op een gemeenschappelijke historie, en dat de EU de
Europese aspiraties van Oekraïne onderkent en verheugd is over diens keuze voor Europa.
Tevens is opgemerkt dat de intensiteit van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne
bepaald wordt door de hervormingen die uitgevoerd worden en door een verdere
consolidatie van de gemeenschappelijke waarden.

De partijen hebben in het kader van de topontmoeting gesproken over de kwesties van de
eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de democratische waarden
en een rechtsstaat die gebaseerd is op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht.
Zij hebben in dat verband met name het belang van vrije media benadrukt. Gezien de
recente lokale verkiezingen hebben de vertegenwoordigers op de noodzaak gewezen om
de democratische ontwikkelingen in Oekraïne, en met name het electorale kader, verder
te versterken.

De vertegenwoordigers hebben kennis genomen van de recente constitutionele
ontwikkelingen in Oekraïne. De EU heeft de Oekraïense autoriteiten aangespoord om op
een geïntegreerde en uitgebreide wijze constitutionele hervormingen door te voeren, in
nauwe samenwerking met de Europese Commissie voor democratie middels het recht van
de Raad van Europa (Commissie van Venetië).

De vertegenwoordigers hebben hun tevredenheid geuit over de vooruitgang die is geboekt
in de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne. In dat opzicht hebben zij het belang van de
associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne onderstreept waarover op dit moment
wordt onderhandeld. Beide partijen gaven aan uit te kijken naar een zo spoedig mogelijke
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afronding van die onderhandelingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en
levensvatbaarheid van die associatieovereenkomst.

De Raad maakt zich wel zorgen over de consistente en wijdverbreide meldingen over een
verslechtering in de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de democratische
beginselen in Oekraïne. Met name de klachten met betrekking tot de persvrijheid en de
vrijheid van vereniging en vergadering zijn zorgwekkend. De EU zal dan ook elke
gelegenheid blijven aangrijpen om het belang van een volledige eerbiediging van de
rechtsstatelijke beginselen te benadrukken, met inbegrip van strafrechtelijke onderzoeken
en vervolgingen, en met name met betrekking tot het beginsel van een eerlijke, onpartijdige
en onafhankelijke rechterlijke macht. Tevens moet in dat verband gewaarborgd worden
dat het strafrecht niet voor politieke doeleinden wordt gebruikt.

De EU volgt daarnaast de situatie rondom de rechten van minderheden in Oekraïne op de
voet. Zij houdt in dat verband dan ook toezicht op de vooruitgang die Oekraïne boekt op
weg naar een modern rechtskader ter waarborging van de rechten van personen die tot
een minderheid behoren, en op de uitvoering van het kaderverdrag van de Raad van Europa
inzake de bescherming van nationale minderheden. De EU zal deze kwesties regelmatig
bij de Oekraïense autoriteiten aan de orde blijven stellen als onderdeel van de lopende
dialoog met Oekraïne.

*
*     *

Vraag nr.  2  van  Marian Harkin  ( H-000109/11 )

Betreft: Mercosur-onderhandelingen

Kan de Raad zijn mening geven over de landbouwaspecten van de
Mercosur-onderhandelingen die momenteel worden gevoerd?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

Net als bij alle andere handelsonderhandelingen houdt de Raad, via zijn Comité
handelspolitiek, de ontwikkelingen in de onderhandelingen met Mercosur nauwlettend in
de gaten. Daarbij richt de Raad de aandacht met name op de naleving van de voorwaarden
die zijn neergelegd in het onderhandelingsmandaat dat op 13 september 1999 door de
Raad is vastgesteld. De Raad heeft terdege nota genomen van de inspanningen van de
Commissie om binnen dit mandaat te opereren en alert te blijven op alle negatieve gevolgen
van een mogelijke overeenkomst, met name over de meest gevoelige producten.

In dat opzicht moet onderstreept worden dat commissaris Ciolos herhaaldelijk het gevoelige
karakter van de Mercosur-onderhandelingen heeft onderkend wat de landbouwsector in
de EU betreft. Nog niet zo lang geleden, tijdens de bijeenkomst van de Raad van 17 maart
2011, heeft hij de Raad de verzekering gegeven dat de Commissie een behoedzame koers
in deze onderhandelingen volgt, waarbij zowel de defensieve als de offensieve belangen
van de Europese landbouwsector in aanmerking worden genomen.
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Wat de kwestie betreft van de consistentie tussen het landbouwbeleid en het handelsbeleid
en de consequenties van de hervatting van de onderhandelingen met Mercosur, wordt de
geachte afgevaardigde gewezen op de conclusies die de Raad in juni 2010 heeft aangenomen
over het internationale concurrentievermogen van het Europese landbouw- en
voedingsmiddelenmodel (4) .

*
*     *

Vraag nr.  3  van  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-000113/11 )

Betreft: Maatregelen ter verlichting van de gevolgen van de voedselcrisis

De Voedsel- en landbouworganisatie van de VN heeft op 3 februari 2011 bericht dat de
voedselprijzen in januari na een onafgebroken stijging gedurende zeven maanden een
historisch record hebben bereikt en dat de stijging de komende maanden zal voortgaan.
Kan de Raad naar aanleiding van het overleg van de ministers van Landbouw op 21 februari
2011 mededelen welke concrete maatregelen er worden overwogen om de lidstaten ertoe
aan te zetten geld te steken in de landbouw, en met name de graanteelt, zodat de bevolking
van de EU niet de dupe van de wereldvoedselcrisis wordt en de voedselprijzen voor de
Europeanen betaalbaar blijven? Hoe denkt de Raad te bereiken dat de EU door middel van
graanexport steun biedt aan de landen die het sterkst door de voedselcrisis getroffen zijn?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

Een toenemende wereldbevolking leidt tot een grotere vraag naar voedsel. Droogte,
overstromingen en andere natuurrampen zijn aspecten die hierbij een rol spelen in
combinatie met stijgende energieprijzen en uitvoerbeperkingen door een aantal van onze
mondiale partners. Daarnaast kan een buitensporige prijsvolatiliteit een destabiliserend
effect hebben op de landbouweconomieën en van invloed zijn op de voedselzekerheid op
lokaal en regionaal niveau.

In deze context zijn twee van de doelstellingen van het GLB zoals neergelegd in het Verdrag
in het bijzonder van belang. In de eerste plaats moet gewaarborgd worden dat de producten
tegen redelijke prijzen bij de consumenten terechtkomen. In de tweede plaats moet de
landbouwproductiviteit verbeterd worden door het bevorderen van technologische
vooruitgang, door te zorgen voor een rationele ontwikkeling van de landbouwproductiviteit
en door optimaal gebruik te maken van de productiefactoren, met name de arbeidsfactor.

Tijdens de Europese Raad van juni 2010 is geconcludeerd dat een duurzame, productieve
en concurrentiegerichte landbouwsector een belangrijke bijdrage levert aan de Europa
2020-strategie, gelet op het potentieel ervan voor groei en banen in de plattelandsgebieden,
waarbij overigens wel een eerlijke mededinging moet worden verzekerd.

In de conclusies van het voorzitterschap over het GLB tot 2020 (5)  die afgelopen maand
door een zeer grote meerderheid van de leden van de Raad zijn ondersteund, wordt

(4) Doc 11409/10 ADD 1.
(5) Document 7921/11.
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onderkend dat een economisch levensvatbare en ecologisch duurzame voedselproductie
de hoofddoelstelling blijft voor het toekomstige GLB.

De Raad heeft kennis genomen van de standpunten van het Europees Parlement zoals die
in recente resoluties tot uitdrukking zijn gebracht, met name met betrekking tot de
erkenning van de landbouw als een strategische sector in het kader van de voedselzekerheid,
over het proteïnetekort in de EU en over de koppeling tussen de Europese landbouw en
de internationale handel. De Raad ziet uit naar het debat met het Parlement later dit jaar
over de voorstellen van de Commissie over het GLB in de periode na 2013.

*
*     *

Vraag nr.  4  van  Pat the Cope Gallagher  ( H-000118/11 )

Betreft: De ontwikkeling van een koolstofarme economie

De Europese Unie kan voldoen aan haar verplichtingen inzake klimaatverandering en de
werkloosheid verminderen door een koolstofarme economie te ontwikkelen.

Kan de Raad een overzicht geven van de maatregelen die de EU neemt om investeringen
in groene innovatie en infrastructuur te bevorderen?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

In zijn conclusies over de verbetering van de beleidsinstrumenten op milieugebied die op
20 december 2010 zijn aangenomen, verwelkomt de Raad het feit dat er meer
milieuoverwegingen geïntegreerd zijn in strategische initiatieven als de Europa
2020-strategie waarin de nadruk wordt gelegd op een middelenefficiëntere, groenere en
competitievere economie (6) . De Raad heeft daarnaast een oproep gedaan voor een sterkere
vergroening van het financieel kader van de EU door onder meer de overgang naar een
veilige en duurzame, koolstofarme, middelenefficiënte, biodiversiteitsvriendelijke en
klimaatbestendige economie in de hand te werken (7) .

In zijn conclusies van 4 februari 2011 benadrukt de Europese Raad dat het bevorderen
van een reguleringskader dat investeren aantrekkelijk maakt, van groot belang is (8) .
Daarnaast is onderstreept dat de EU en haar lidstaten investeringen in hernieuwbare
energiebronnen en in veilige en duurzame koolstofarme technologie zullen stimuleren en
zich zullen toeleggen op de technologieprioriteiten uit het Europees strategisch plan voor
energietechnologie (9) . Bovendien wordt opgemerkt dat de lidstaten op nationaal niveau
voor ogen moeten houden dat zij zich bereid hebben verklaard ten minste 50 procent van
de emissiehandelsinkomsten uit te trekken voor de financiering van klimaatgerelateerde
maatregelen, waaronder innoverende projecten. Tot slot heeft de Europese Raad ook

(6) 5302/11.
(7) Idem.
(8) EUCO 2/1/11.
(9) Idem.
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benadrukt dat investeringen in energie-efficiëntie goed zijn voor het concurrentievermogen
en een goedkope manier vormen om de continuïteit en duurzaamheid van de
energievoorziening te verbeteren en dat er krachtige maatregelen nodig zijn om de ruime
marges voor hogere energiebesparingen op gebouwen, vervoer, producten en processen
te benutten (10) .

In zijn conclusies over “Energie 2020: Een strategie voor een concurrerende, duurzame en
continu geleverde energie” die op 28 februari 2011 zijn aangenomen (11) , heeft de Raad
ook onderstreept dat, er voortbouwend op de activiteiten van het SET-plan, initiatieven
moeten worden genomen inzake nieuwe of geavanceerde technologieën met betrekking
tot elektriciteitsopslag, duurzame biobrandstoffen, slimme netwerken en slimme steden,
evenals met betrekking tot schone voertuigen en energiewinning uit oceanen en zeeën.
De Raad heeft daarnaast benadrukt dat de concurrentiepositie van de Unie tot uiting moet
komen in de financiële betrokkenheid van de industrie en in de overheidsfinanciering, en
dat het concurrentievermogen gebaat zou zijn bij een scala aan financiële instrumenten.
Bovendien moeten onderzoek, ontwikkeling en uitrol van veilige en duurzame koolstofarme
technologieën in toekomstige programma’s prioriteit krijgen.

De Raad heeft tevens overwogen dat het gebruik van de bestaande middelen als hefboom
aangemoedigd moet worden door middel van innovatieve financieringsmechanismen. Er
moet ook nader onderzoek worden gedaan naar innovatieve financieringsmechanismen
en dergelijke instrumenten zouden soepel genoeg moeten zijn om te kunnen inspelen op
nationale omstandigheden.

Uit hoofde van het Europees energieprogramma voor herstel (EEPR – European Energy
Programme for Recovery) (12)  kunnen financiële middelen worden verstrekt aan projecten
die onder andere bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies. Middels de
aanvullende maatregel die in 2010 is vastgesteld (13) , is een financiële voorziening gecreëerd
om extra steun te kunnen geven aan energie-efficiëntie en aan initiatieven op het gebied
van hernieuwbare energie.

In totaal bedroeg de financiële steun op EU-niveau voor hernieuwbare energie in de periode
2007-2009 circa 3,26 miljard EUR per jaar (14) . Een belangrijke nieuwe bron van financiële
steun voor hernieuwbare energiebronnen op Europees niveau is het
“NER-300”-programma (15) .

(10) Idem.
(11) 6207/1/11.
(12) Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 houdende vaststelling van

een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten
op het gebied van energie (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 31).

(13) Verordening (EG) nr. 1233/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 663/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 houdende vaststelling van
een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten
op het gebied van energie (PB L 346 van 30.12.2010, blz. 5).

(14) 5965/11.
(15) Idem.
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De investeringen in “groene” innovatie en infrastructuur worden ook ondersteund via het
cohesiebeleid (16) , het programma Intelligente energie-Europa (17)  (met inbegrip van het
instrument Elena) en het zevende kaderprogramma voor onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (18) .

In maart 2011 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd getiteld “Routekaart naar
een concurrerende koolstofarme economie in 2050” (19)  (de Koolstofvrije routekaart 2050)
en een mededeling getiteld “Energie-efficiëntieplan 2011” (20)  die momenteel onderwerp
van discussie zijn in de Raad.

In de komende maanden worden er belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld met
betrekking tot het meerjarig financieel kader, de tenuitvoerlegging van het witboek over
het vervoer, het energie-efficiëntieplan en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het is
dan ook van essentieel belang dat de Milieuraad tijdens zijn zitting in juni een reeks
conclusies aanneemt met strategische en operationele stappen om op dit gebied vooruitgang
te boeken.

Tegen de achtergrond van bovengenoemde overwegingen heeft de Europese Milieuraad
de presentatie van de Routekaart 2050 naar een concurrerende koolstofarme economie
van de Commissie verwelkomd en verklaard hieromtrent tijdens de Milieuraad in juni
conclusies aan te nemen met het oog op de Europese Raad van juni 2011. Aangezien
energie-efficiëntie een centrale rol speelt bij een koolstofarme groei en nauw verbonden
is met de Routekaart 2050 naar een concurrerende koolstofarme economie 2050, is het
belangrijk om te vermelden dat de Raad VTE (Energie) eveneens voornemens is om
conclusies aan te nemen over het Energie-efficiëntieplan 2011.

*
*     *

Vraag nr.  5  van  Brian Crowley  ( H-000120/11 )

Betreft: EU-strategie inzake dakloosheid

Kan de Raad zeggen welke initiatieven de EU onderneemt om de daklozen te helpen en
steun te verlenen aan de nationale strategieën voor de bestrijding van dakloosheid?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

(16) Vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_nl.cfm.

(17) Beschikking nr. 1230/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 tot vaststelling van een
meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: “Intelligente energie-Europa” (2003-2006) (PB L 176 van
15.7.2003, blz. 29).

(18) Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) (PB L 41 van 30.12.2006, blz. 2/1).

(19) 7505/11.
(20) 7363/11.
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De Europese Unie bestrijdt dakloosheid en de uitsluiting op de woningmarkt in het kader
van de Europa 2020-strategie die op 17 juni 2010 door de Europese Raad is vastgesteld (21) .
Acties op dit terrein worden meer in het bijzonder uitgevoerd binnen het kerninitiatief
“Het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor
sociale en territoriale samenhang” (22) . Door dit platform wordt een dynamisch actiekader
gecreëerd om te waarborgen dat mensen die met armoede en sociale uitsluiting worden
geconfronteerd een waardig leven kunnen leiden en actief aan de samenleving kunnen
deelnemen (23) . In zijn conclusies over het platform, die op 7 maart 2011 zijn aangenomen,
wijst de Raad erop “dat bepaalde bevolkingsgroepen een groot risico op armoede en sociale
uitsluiting lopen, terwijl andere blootgesteld worden aan de meest extreme vormen van
armoede (zoals dakloosheid) …” (24) .

De kwestie van de dakloosheid valt onder de open coördinatiemethode op het gebied van
sociale bescherming en sociale inclusie (de sociale OCM), met inbegrip van collegiale
toetsingen. Om de nationale strategieën voor het bestrijden van dakloosheid te
ondersteunen, baseert de Raad zijn werkzaamheden op de resultaten van de Europese
consensusconferentie over dakloosheid die in december 2010 onder het Belgische
voorzitterschap is georganiseerd (25)  en op het gezamenlijk verslag over sociale bescherming
en sociale inclusie 2010 (26) . In dit verslag wordt onderstreept dat geïntegreerde strategieën
om uitsluiting op de woningmarkt en dakloosheid aan te pakken, een belangrijke rol
moeten spelen in het postcrisisbeleid, met het oog op de opbouw van samenhangende en
uit milieuoogpunt duurzame samenlevingen (27) . In zijn bijdrage aan de Europese Raad
(24-25 maart 2011) onderstreept het Comité sociale bescherming dat het zal blijven werken
aan de bestrijding van dak- en thuisloosheid (28) .

In december 2010 heeft de Raad een verklaring aangenomen getiteld “Het Europees jaar
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: samenwerken voor armoedebestrijding
in 2010 en daarna” (29) ter gelegenheid van de afsluiting van het Europees jaar. In deze
verklaring onderstreept de Raad dat er bijzondere aandacht dient uit te gaan naar kwetsbare
groepen en naar extreme vormen van armoede, zoals dak- en thuisloosheid. Daarnaast
heeft de Raad benadrukt dat de Europese Unie en haar lidstaten bij de bestrijding van
armoede moeten samenwerken op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

*
*     *

(21) EUCO 13/1/10.
(22) 18111/10.
(23) Idem.
(24) 7434/1/11.
(25) 6498/11.
(26) 6500/10.
(27) Idem.
(28) 6491/11.
(29) 16435/10.
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Vraag nr.  6  van  Nikolaos Chountis  ( H-000125/11 )

Betreft: Vluchtelingenstatus in Turkije

Turkije is overeenkomstsluitende partij bij het Verdrag van Genève van 1951 betreffende
vluchtelingen en bij het aanvullend protocol bij dit verdrag. Het land heeft echter
voorbehouden gemaakt betreffende geografische beperkingen. Meer in het bijzonder heeft
Turkije het Verdrag beperkt in de zin dat het land alleen asielaanvragen behandelt voor
kwesties die zich in Europa hebben afgespeeld. Dit wil zeggen dat asielaanvragen van
niet-Europese burgers in geen geval door de Turkse staat worden goedgekeurd. Dit is in
strijd met de in het Verdrag van Genève vastgelegde rechten van vluchtelingen en strookt
niet met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 18 en 19) of het
beginsel van gelijke behandeling.

Heeft de Europese Unie, door handelingen of nalatigheid van haar kant, ingestemd met
het bovengenoemde paradoxale voorbehoud op het Verdrag van Genève, dat in strijd is
met de beginselen van het humanisme en van gelijke behandeling? Heeft zij Turkije verzocht
het voorbehoud in kwestie op te heffen?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

De Raad is zich er terdege van bewust dat Turkije voorbehouden heeft gemaakt met
betrekking tot de geografische beperkingen inzake het Verdrag van Genève betreffende
vluchtelingen en het bijbehorende aanvullende protocol. Het standpunt van de EU over
deze kwestie blijft echter zeer duidelijk: deze beperking is niet in overeenstemming met
het communautaire acquis over asiel. Turkije moet de betreffende beperking dan ook
opheffen en het Verdrag van Genève en het aanvullende protocol volledig ten uitvoer
leggen.

Als kandidaat-lidstaat moet Turkije aan de criteria voldoen zoals die door de Europese
Raad in Kopenhagen zijn geformuleerd door meer in het bijzonder aan de eisen te voldoen
zoals neergelegd in het onderhandelingskader en in het toetredingspartnerschap. Op grond
van het onderhandelingskader wordt van Turkije ook verwacht dat het land zijn beleid in
toenemende mate op het acquis afstemt, ook op asielgebied.

In het herziene toetredingspartnerschap wordt het opheffen van die geografische beperking
eveneens als prioriteit aangemerkt. Sta mij toe om in herinnering te roepen dat de Raad
Turkije systematisch oproept om zijn inspanningen te vergroten om aan de eisen te voldoen
zoals die in het onderhandelingskader zijn opgenomen, waaronder de tenuitvoerlegging
van het toetredingspartnerschap. De noodzaak voor onverminderde inspanningen van de
kant van Turkije op asielgebied is door de Unie met name benadrukt tijdens de
Associatieraad EU-Turkije (ministerieel niveau) van 10 mei 2010. Daarnaast wordt de
kwestie ook regelmatig door de Commissie aan de orde gesteld in het kader van haar
bijeenkomsten met Turkije.

Ik kan de geachte afgevaardigde dan ook de verzekering geven dat deze kwestie op de voet
gevolgd zal blijven worden en op alle niveaus systematisch aan de orde zal worden gesteld.
Een volledige tenuitvoerlegging van het Verdrag van Genève van 1951 en het bijbehorende

07-04-2011Handelingen van het Europees ParlementNL160



protocol van 1967 maken immers deel uit van de eisen aan de hand waarvan de voortgang
van Turkije tijdens de onderhandelingen wordt afgemeten.

*
*     *

Vraag nr.  7  van  Jim Higgins  ( H-000126/11 )

Betreft: Straatprotesten in Noord-Afrikaanse landen

Is de Raad, gezien de omvang van de protesten in de straten van sommige Noord-Afrikaanse
landen, niet van mening dat de Europese Unie actiever moet optreden bij het opbouwen
van betrekkingen met deze landen door ze aan te moedigen de weg van de democratie in
te slaan?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

De gebeurtenissen zoals die zich in onze zuidelijke buurlanden afspelen, hebben een
historisch karakter en de ontwikkelingen volgen elkaar in zeer snel tempo op. Zij vormen
een weerspiegeling van een ingrijpend transformatieproces in de betrokken landen in het
Middellandse Zeegebied.

Deze veranderingen zullen blijvende gevolgen hebben voor de mensen en de landen in
deze regio. Wij hebben diep respect voor de moed die de mensen in deze regio aan de dag
leggen. Zij proberen op een waardige manier hun legitieme streven naar democratie te
verwezenlijken. De huidige veranderingen wakkeren niet alleen de hoop op een beter leven
aan, maar ook op een betere eerbiediging van de mensenrechten, het pluralisme, de
rechtstaat en sociale rechtvaardigheid.

De weg naar democratie is niet eenvoudig – er zijn risico’s en onzekerheden aan deze
overgangsprocessen verbonden. De Europese Unie onderkent die problemen, maar heeft
niettemin duidelijk haar steun uitgesproken voor het streven van de mensen in deze regio
om democratische vooruitgang te bewerkstelligen.

De Europese Unie hecht een groot belang aan het ondersteunen van landen die de overstap
willen maken van een autocratisch regime naar democratie, zoals de Unie meer in het
bijzonder ook in Centraal- en Oost-Europa heeft laten zien.

De EU is vastbesloten om alle stappen op weg naar een democratische transformatie te
ondersteunen met het oog op een vreedzame verandering, groei en welvaart in de zuidelijke
regio. Dit is ook op het hoogste niveau bevestigd tijdens de buitengewone zitting van
Europese Raad van 11 maart 2011. De staatshoofden en regeringsleiders hebben tijdens
die zitting de ontwikkelingen in de regio besproken en hun volledige steun uitgesproken
voor de huidige democratische transformatie. Zij hebben tevens het gemeenschappelijk
belang onderstreept van een democratisch, stabiel, welvarend en vreedzaam Middellandse
Zeegebied.

Met het oog op een kwalitatieve stap vooruit in de betrekkingen met onze zuidelijke
buurlanden, hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger op 8 maart een
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gezamenlijke mededeling doen uitgaan over “Een partnerschap voor democratie en gedeelde
welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied”.

De mededeling is gebaseerd op een gedeeld engagement voor gemeenschappelijke waarden
als de democratie, de mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, goed bestuur en de
rechtsstaat. De eisen voor politieke participatie, waardigheid, vrijheid en de kans op werk
die de afgelopen weken te horen zijn geweest, kunnen alleen maar werkelijkheid worden
via ambitieuze politieke en economische hervormingen. Alle landen in deze regio moeten
dergelijke politieke en economische hervormingen dan ook in gang zetten of intensiveren.

In ons hernieuwde beleid moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken
van elke situatie en van elk land in de regio. Bestaande partnerschaps- en steunprogramma’s
zullen in nauwe samenwerking met de partners in de regio worden herzien om, op basis
van een landenspecifieke aanpak, beter in te spelen op de huidige behoeften.

*
*     *

Vraag nr.  8  van  Zigmantas Balčytis  ( H-000133/11 )

Betreft: Het kernnetwerk van het nieuwe TEN-V

De herziening van het TEN-V-beleid is bijna afgerond. Het voorstel van de Commissie voor
nieuwe TEN-V-richtsnoeren zal naar verwachting medio 2011 worden ingediend. In het
werkdocument van de diensten van de Commissie over het nieuwe TEN-V van januari
2011, ontvouwt de Commissie een mogelijke planningsmethode voor het nieuwe netwerk.
Het toekomstige TEN-V krijgt de structuur van een netwerk met twee lagen: een uitgebreid
netwerk en een kernnetwerk.

Steunt de Raad de voorgestelde planningsmethode en vindt ze deze een goed uitgangspunt
om het kernnetwerk van het nieuwe TEN-V vast te leggen? Welke verbeteringen acht de
Raad noodzakelijk in de planningsmethode?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

Zoals de geachte afgevaardigde in zijn vraag al aangeeft, wordt er medio 2011 een nieuw
voorstel voor TEN-V-richtsnoeren van de Commissie verwacht. De Raad is in afwachting
van dat voorstel en zal het document beoordelen zodra het door de Commissie is
gepresenteerd.

Totdat de Raad de mogelijkheid heeft om bovengenoemd voorstel van de Commissie te
bespreken, wordt voor het meest recente standpunt van de Raad op dit gebied verwezen
naar de conclusies van de Raad over het groenboek van de Commissie “TEN-V: een
beleidsevaluatie” (30) . In die conclusies bevestigt de Raad opnieuw “de noodzaak om een
adequate ontwikkeling te waarborgen van de TEN-V voor alle vervoerswijzen als een basis
voor de interne markt en het concurrentievermogen en voor de economische, sociale en
territoriale samenhang van de Unie en haar verbindingen met de buurlanden, waarbij de

(30) Doc. 10971/09.
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nadruk op de “Europese meerwaarde” moet liggen en waarbij met het oog op het vastleggen
van het toekomstige TEN-V-beleid, onder andere rekening moet worden gehouden met
milieudoelstellingen.” De Raad heeft daarnaast benadrukt dat “omvangrijke transnationale
verkeersstromen weliswaar een belangrijk criterium vormen voor de planning van de
TEN-V, maar dat de economische, sociale en territoriale samenhang en de toegang tot de
TEN-V ook essentieel zijn en deze aspecten worden grotendeels bestreken door de
uitgebreide netwerklaag van de huidige TEN-V; de Raad is dan ook voorstander, mede
gezien het belang van de huidige TEN-V als referentiebasis voor uiteenlopende wetgeving
in de vervoerssector, om het uitgebreide netwerk te handhaven.”

*
*     *

Vraag nr.  9  van  Mairead McGuinness  ( H-000141/11 )

Betreft: Nucleaire veiligheid

Kan de Raad, gezien het toenemende belang van mondiale energiezekerheid en de recente
ramp in de kerncentrale in het Japanse Fukushima, aangeven welke veiligheidsmaatregelen
hij in samenwerking met de Commissie op dit gebied van gedeelde bevoegdheid wil nemen
om de risico’s voor de 195 kerncentrales in Europa te verminderen?

Kan de Raad nadere bijzonderheden verstrekken over de aangekondigde “stresstests”? Zal
bij deze tests specifiek worden gekeken naar de gevaren van mogelijke radioactieve
besmetting van de Europese wateren?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

De Raad wil de geachte afgevaardigde er graag op wijzen dat er in de Europese Unie, zover
bij de Raad bekend, 143 kernreactoren (en niet kerncentrales) operationeel zijn. Daarnaast
zijn er nog 51 operationele kernreactoren in de Russische Federatie, Zwitserland en
Oekraïne (31) .

Tijdens zijn buitengewone zitting over energie van 21 maart 2011 (32)  heeft de Raad de
reactie van de EU en de lidstaten besproken op de recente ontwikkelingen in Japan. In dat
verband heeft het voorzitterschap benadrukt dat de belangrijkste prioriteit erin bestaat dit
land van humanitaire en technische bijstand te voorzien.

Wat de nucleaire veiligheid betreft, is tijdens diezelfde zitting door de Raad benadrukt dat
de handhaving van de hoogst mogelijke normen prioriteit heeft en dat het verbeteren van
de veiligheid een voortdurend proces is. De Raad heeft ook met voldoening geconstateerd
dat nationale autoriteiten en bedrijven in de sector er vrijwillig toe zijn overgegaan om de
veiligheid van nucleaire installaties opnieuw te beoordelen.

Daarnaast heeft de Raad kennis genomen van het feit dat er een gezamenlijke bereidheid
bestaat om te gaan werken aan het ontwikkelen van een definitie van een alomvattende

(31) Nuclear Power Reactors in the world, Reeks referentiegegevens nr. 2, editie 2010, IAEA, Wenen, 2010, blz. 10-11.
(32) 8004/11.
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risico- en veiligheidsbeoordeling (“stresstest”) van nucleaire installaties in Europa. In die
context heeft de Raad het belang van transparantie benadrukt met betrekking tot zowel
het resultaat van deze beoordeling als de nationale maatregelen van lidstaten.

In het kader van diezelfde zitting hebben de lidstaten en de Commissie de ENSREG (Groep
Europese Regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid) en andere bevoegde instanties
verzocht de reikwijdte en de praktische bijzonderheden van die tests te bepalen en daarbij
gebruik te maken van de beschikbare deskundigheid en, te zijner tijd, van de lering die uit
het huidige ongeluk kan worden getrokken. De Raad heeft nota genomen van de mogelijke
elementen (het risico op aardbevingen of overstromingen, back-upsystemen,
noodprocedures) die het voorwerp van deze beoordeling zouden kunnen zijn. Bovendien
heeft de Raad onderstreept dat naburige derde landen betrokken moeten worden bij
dergelijke risico- en veiligheidsbeoordelingen voor bestaande en toekomstige installaties.

Deze conclusies zijn tijdens de zitting van 24-25 maart 2011 (33)  door de Europese Raad
bevestigd. De Europese Raad heeft daarbij onderstreept dat de evaluaties (“stresstests”) door
onafhankelijk nationale autoriteiten en door middel van collegiale toetsing uitgevoerd
zullen worden. De resultaten ervan en alle in aansluiting daarop te nemen maatregelen
dienen met de Commissie en met de ENSREG te worden gedeeld en moeten openbaar
worden gemaakt; de Europese Raad zal de eerste bevindingen voor eind 2011 beoordelen
aan de hand van een verslag van de Commissie.

De Europese Raad benadrukte voort dat het toekennen van prioriteit aan de veiligheid van
kerncentrales uiteraard niet kan ophouden bij onze eigen grenzen. De EU zal dan ook om
de uitvoering van gelijkaardige stresstests in de buurlanden en wereldwijd verzoeken, zowel
met betrekking tot de bestaande als tot geplande centrales. In dit verband moet ten volle
gebruik gemaakt worden van de bevoegde internationale organisaties.

Tegen die achtergrond heeft de Raad onderstreept dat in de EU de hoogste normen voor
nucleaire veiligheid geïmplementeerd moeten worden. Deze normen moeten voortdurend
worden verbeterd en internationaal worden uitgedragen.

*
*     *

Vraag nr.  10  van  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000143/11 )

Betreft: Criteria voor lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad

Op 1 maart 2011 heeft de Algemene Vergadering van de VN besloten het Libische
lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad op te schorten. Dit was een krachtig signaal,
niet alleen in de richting van kolonel Kadhafi en zijn regime, maar ook voor landen waar
de mensenrechten veelvuldig en op grote schaal geschonden worden. In zijn in februari
2009 aangenomen verslag over de VN-Mensenrechtenraad en de rol van de EU daarin
heeft het Europees Parlement met klem gepleit voor de invoering van criteria voor het
lidmaatschap van dit belangrijke VN-orgaan. In het geval van Libië heeft de Algemene
Vergadering van de VN de in de resolutie van het EP uitgezette lijn gevolgd en tijdig een
juiste beslissing genomen.

(33) EUCO 10/11.
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Wat is het standpunt van de Raad inzake de invoering van duidelijke criteria voor het
lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad? Heeft de Raad stappen in die richting
ondernomen?

Antwoord

(EN) Het onderhavige antwoord, dat door het voorzitterschap van de Raad is opgesteld en
dat noch voor de Raad, noch voor de lidstaten bindend is, is niet mondeling gepresenteerd
tijdens het vragenuur met de Raad in de vergaderperiode van april 2011 van het Europees
Parlement in Straatsburg.

In resolutie nr. 60/251 van de Algemene Vergadering van de VN tot oprichting van de
Mensenrechtenraad is vastgelegd dat de leden van dit orgaan “de hoogste normen dienen
te handhaven bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten en volledig met
de Raad moeten samenwerken”. Bij de verkiezing van de 47 leden van de
Mensenrechtenraad, houdt de Algemene Vergadering dan ook rekening met de staat van
dienst op het gebied van de mensenrechten en de inspanningsverplichtingen van alle
kandidaten.

Tot nu toe heeft de Algemene Vergadering van de VN dit beginsel niet volledig in acht
genomen, zoals we in het geval van Libië hebben kunnen constateren. Dat is de reden dat
de kwestie van het “kwaliteitslidmaatschap” een belangrijk onderdeel moet vormen van
de lopende herziening van de Mensenrechtenraad. Inmiddels heeft de Algemene Vergadering
van de VN ook besloten om dit aspect op te nemen in de New-York-ronde van die
herziening. De co-facilitators die door de voorzitter van de Algemene Vergadering van de
VN zijn benoemd om het debat in New York over de Mensenrechtenraad aan te sturen,
hebben op 29 maart een eerste bijeenkomst georganiseerd om specifiek dit aspect aan de
orde te stellen. Als bijdrage aan dit debat heeft de EU concrete ideeën naar voren gebracht,
zoals het houden van hoorzittingen voor kandidaten voor de Mensenrechtenraad
voorafgaand aan de verkiezingen, waarbij niet alleen de lidstaten betrokken moeten worden,
maar ook ngo’s en nationale mensenrechteninstellingen. Bij deze hoorzittingen moet de
nadruk liggen op vrijwillige beloften en concrete toezeggingen, evenals op de vraag hoe
de kandidaat-lidstaat van plan is om de hoogste normen te handhaven bij de bevordering
en bescherming van de mensenrechten.

*
*     *

VRAGEN AAN DE COMMISSIE

Vraag nr.  20  van  Liam Aylward  ( H-000117/11 )

Betreft: Onderzoek in het kader van het KP7 met betrekking tot de voordelen van
sportactiviteiten binnen de EU

Kan de Commissie aangeven welke onderzoeksstudies zij in het kader van het zevende
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling voor 2007-2013 heeft
uitgevoerd en voornemens is de komende jaren uit te voeren om de sociale, gezondheids-
en gemeenschapsvoordelen van sportactiviteiten binnen de EU te bevorderen?
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Antwoord

(EN) Hoewel in het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische
ontwikkeling (KP7, 2007-2013) op zich niet voorzien is in sportgerelateerd onderzoek,
bevordert het KP7 wel onderzoek naar de voordelen van lichamelijke activiteiten voor de
gezondheid.

In het kader van de thema’s “gezondheid”, “voeding” en “landbouw en visserij-industrie en
biotechnologie” en de activiteit “kennisregio’s” is echter via een aantal KP7-projecten wel
aandacht besteed aan lichaamsbeweging en het verband met het bevorderen van de
gezondheid en ziektepreventie. Er is in de periode tussen 2005 en 2010 circa 39 miljoen
EUR geïnvesteerd in acht onderzoeksprojecten op dit gebied. De lopende evaluaties kunnen
daarnaast nog leiden tot de financiering van andere projecten op dit gebied.

In de afgelopen vier jaar is een aantal relevante KP7-projecten gefinancierd. Het Papa-project
is bedoeld om de gezondheid van adolescenten te bevorderen middels interventies gericht
op gedragsverandering om de kwaliteit van hun deelname aan lichamelijke activiteiten via
jeugdsport te verbeteren, met name voetbal. De Tempest- en Energy-projecten houden
zich bezig met lichamelijke activiteit als onderdeel van hun onderzoekswerkzaamheden
naar gezondheidsgerelateerde determinanten. Een van de doelstellingen van het Dali-project
is om de rol van lichaamsbeweging vast te stellen als preventieve maatregel tegen het
ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes. In het Exgenesis-project (KP6) ligt de nadruk op
intracellulaire signaleringsbanen tijdens de lichaamsbeweging en op de effecten van de
betreffende oefeningen. In het Toybox-project worden gedragsmodellen gebruikt met het
oog op een beter begrip en de bevordering van plezier, gezonde voeding, spel en beleid
voor de preventie van obesitas in de jonge kinderjaren, terwijl in het I.Family-project dat
in maart 2010 van start is gegaan, onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van de gebouwde
omgeving voor lichamelijke activiteit en wat de wisselwerking is tussen een zittend
leefpatroon en slaappatronen enerzijds en het eetgedrag anderzijds.

Op regionaal niveau is het Afresh-project bedoeld om een onderzoeksagenda te ontwikkelen
voor het reduceren van (chronische) ziekten die verband houden met eetpatronen of
lichamelijke inactiviteit, zoals diabetes, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen en
verschillende vormen van kanker. In het kader van dit project worden innovatieve producten
en diensten ontwikkeld op het gebied van voeding en lichaamsbeweging.

Concluderend onderschrijft de Commissie de stelling volledig dat lichamelijke activiteit
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de preventie van veel voorkomende aan de
levensstijl gerelateerde ziekten, zoals obesitas. Er is dan ook behoefte aan relevant onderzoek
om de noodzakelijke basis te creëren voor effectievere, efficiëntere en op feiten gebaseerde
strategieën voor de gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

*
*     *

Vraag nr.  21  van  Brian Crowley  ( H-000121/11 )

Betreft: Samenwerking tussen de EU en de VS inzake O&O

Kan de Commissie een algemene verklaring geven over de mate waarin de EU en de VS
samenwerken op het gebied van onderzoek, innovatie, wetenschap en technologie?

Welke initiatieven heeft de Commissie sinds februari 2010 genomen om de samenwerking
op dit gebied uit te breiden?
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Antwoord

(EN) De Verenigde Staten is de partner waarmee de Europese Unie de meest waardevolle
en intensieve betrekkingen onderhoudt op het gebied van wetenschap en technologie. Dat
geldt voor alle relevante aspecten: voor de bedragen die wederzijds in onderzoek en
ontwikkeling worden geïnvesteerd, voor de stroom wetenschappers en onderzoekers, voor
de omvang van de samenwerkingsactiviteiten en voor het aantal gezamenlijke publicaties
en octrooien. Die internationale samenwerking is belangrijk voor de ondersteuning van
de Europa 2020-doelstellingen, hetgeen betekent dat er prioriteit gegeven moet worden
aan de betreffende activiteiten met de Verenigde Staten. De commissaris die
verantwoordelijk is voor industrie en ondernemerschap, de heer Tajani, heeft de VS in
2010 twee keer bezocht om een impuls te geven aan de samenwerking tussen de EU en
de VS. Een van die twee bezoeken was overigens zijn eerste buitenlandse reis als
commissaris.

Het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7,
2007-2013) vormt het belangrijkste financieringsmechanisme voor onderzoek op Europees
niveau en ondersteunt tevens de internationale samenwerking van de EU. Buiten Europa
is de VS de grootste deelnemer aan het KP7, met meer dan 300 ondertekende
subsidieovereenkomsten en andere samenwerkingsvormen. De participatie van de VS is
met name groot bij de thema’s “gezondheid”, “informatie- en communicatietechnologieën”,
“nanotechnologieën en -materialen”, “voeding”, “landbouw en visserij-industrie en
biotechnologie” en “milieu”.

De wetenschappelijke en technologische samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en
de Verenigde Staten is in 2009 verlengd tot 2013. In mei 2010 heeft in Washington DC
de jaarlijkse bijeenkomst uit hoofde van deze overeenkomst plaatsgevonden die voor de
VS gecoördineerd wordt door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Beide
partijen hebben de vooruitgang op grond van de overeenkomst geïnventariseerd en er zijn
nieuwe samenwerkingsmethoden in ontwikkeling, variërend van het aan elkaar koppelen
van projecten tot aan het wederzijds in gang zetten van onderzoeksprogramma’s (zoals
gezondheidsonderzoek waarbij de nationale instellingen voor volksgezondheid zijn
betrokken). De volgende bijeenkomst uit hoofde van de overeenkomst staat gepland voor
september 2011 in Brussel.

De wetenschappelijke en technologische samenwerkingsovereenkomst vormt ook het
kader voor een aantal uitvoeringsovereenkomsten met specifieke Amerikaanse ministeries
en instanties. Een voorbeeld hiervan is de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van
Binnenlandse Veiligheid over een onderzoek naar de civiele veiligheid, die in november
2010 is ondertekend door de heer Tajani, de commissaris die verantwoordelijk is voor
industrie en ondernemerschap. Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek leidt
op dit moment de besprekingen over een soortgelijke regeling met de Nationale
Administratie voor de Oceaan en de Atmosfeer (NOAA) over onderwerpen als
milieuvervuilende stoffen, bedreigingen van de kustgebieden, het weer in de ruimte,
klimaatverandering en crisisbeheer. Dit jaar zal ook de al twintig jaar durende samenwerking
met de VS met betrekking tot biotechnologisch onderzoek worden verlengd. Tevens zal
onze dialoog over de samenwerking op het gebied van civiele ruimtevaart worden
voortgezet.

Op innovatiegebied heeft Europa veel belang bij het uitwisselen van ervaringen met de
Verenigde Staten over de wijze waarop kennis optimaal kan worden omgezet in een grotere
economische groei en meer werkgelegenheid. Een van de meest interessante ontwikkelingen
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in het afgelopen jaar is het nieuwe partnerschap voor trans-Atlantische innovatieve acties,
dat onder de paraplu van de trans-Atlantische Economische Raad (TEC) is gelanceerd. Dit
partnerschap is een uitvloeisel van de politieke koers die tijdens de laatste top tussen de
EU en de VS voor de TEC is uitgezet, te weten het bevorderen van innovatie, het stroomlijnen
van regulering en het elimineren van belemmeringen voor handel en investeringen. In
december 2010 is in het kader van de TEC een voorlopig werkplan overeengekomen voor
het partnerschap voor innovatieve acties. De eerste werkzaamheden vinden plaats op het
gebied van de bio-economie, grondstoffen en de sectoroverschrijdende aspecten van het
innovatiebeleid.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de Energieraad EU-VS die eind 2009 is opgericht.
In 2010 zijn er drie werkgroepen opgericht (energiebeleid, technologische ontwikkelingen
en markten) die inmiddels overeenstemming hebben bereikt over hun taakomschrijvingen.

De werkgroep Technologie en O&O heeft de eigen organisatie zodanig veranderd dat er
nu operationele resultaten geproduceerd kunnen worden. Daarnaast werkt de EU ook in
multilaterale settings samen met de Verenigde Staten, zoals bij de fusiereactor ITER (34) .

Om meer rendement te halen uit gemeenschappelijke inspanningen, blijft de Commissie
een meer strategische nadruk op onze onderzoeksactiviteiten leggen. Het zwaartepunt
hierbij zal op de wereldwijde uitdagingen liggen en niet alleen in overeenstemming zijn
met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, maar ook met die van de
Innovatie-Unie.

*
*     *

Vraag nr.  22  van  Gay Mitchell  ( H-000124/11 )

Betreft: Samenwerking ter verbetering van onderzoek en ontwikkeling (O&O)

De Commissie heeft onlangs de Innovatie-Unie goedgekeurd, een strategische benadering
van innovatie, die vooral bedoeld is om ideeën om te zetten in banen, groene groei en
sociale vooruitgang.

Als de EU de VS wil bijhalen wat O&O betreft, zal de samenwerking tussen de lidstaten
moeten worden geïntensiveerd, zullen gezamenlijke onderzoeksinitiatieven moeten worden
bevorderd en zal de ontwikkeling van O&O in bepaalde specifieke regio’s mogelijk moeten
worden gemaakt, ten bate van iedereen. Wat bijvoorbeeld klimaat betreft, is Ierland wellicht
de beste plek om tests te verbeteren en tot betere prestaties op het gebied van windenergie
te komen, terwijl in Spanje misschien een doorbraak kan worden gerealiseerd op het gebied
van de ontwikkeling van zonnepanelen.

Is de Commissie van plan deze aanpak te volgen, met de nadruk op O&O als geheel, in
plaats van te kiezen voor een nivellering van de EU-financiering voor O&O in alle regio’s?

Antwoord

(EN) Zoals de geachte afgevaardigde terecht opmerkt, vormt de Innovatie-Unie de kern
van onze strategie voor groei en werkgelegenheid. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd
aan de toekomstige economische groei van de EU door de ontwikkeling van onze
mogelijkheden om nieuwe kennis te creëren en in succesvolle producten om te zetten. Een

(34) http://www.iter.org/.

07-04-2011Handelingen van het Europees ParlementNL168



belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor een betere onderzoekssamenwerking tussen
de lidstaten, met name via een gezamenlijke programmering.

Wat de uitbreiding van O&O in bepaalde regio’s betreft, is het basisprincipe dat in het
kaderprogramma is opgenomen voor de toewijzing van onderzoeksfinanciering samen
te vatten in het woordje “uitmuntendheid”. Dat betekent dat uitsluitend de allerbeste
onderzoeksvoorstellen voor financiering in aanmerking komen. Het is noch mogelijk,
noch wenselijk dat de Commissie tracht om onderzoeksfinanciering op grond van het KP
aan specifieke regio’s toe te wijzen.

Zoals de geachte afgevaardigde echter suggereert, is duidelijk dat sommige regio’s op
bepaalde onderzoeksterreinen voordelen hebben gecreëerd, bijvoorbeeld natuurlijke
voordelen of voordelen als gevolg van vroegere investeringen in onderzoekscapaciteiten,
met inbegrip van personele middelen. Regio’s die over dergelijke voordelen beschikken,
bevinden zich in een uitstekende positie om overtuigende onderzoeksvoorstellen in te
dienen die een goede kans maken om met onderzoeksgeld van de EU gefinancierd te
worden.

Uiteraard liggen die regionale voordelen niet altijd zo voor de hand als zonneschijn in
Spanje en wind in Ierland. Dat betekent dat regio’s hun potentiële voordelen in kaart moeten
brengen en verder moeten ontwikkelen. Dat is de reden dat de Commissie een groot
voorstander is van de ontwikkeling van strategieën voor slimme specialisaties in de regio’s.

Slimme specialisatie is een van de tien voorwaarden voor goed functionerende nationale
en regionale onderzoekssystemen via het instrument voor zelfbeoordeling van de
Innovatie-Unie. Hierdoor moeten nationale en regionale autoriteiten aangespoord worden
om de beschikbare middelen voor een beperkt aantal prioriteiten te gebruiken ter
waarborging van een effectiever gebruik van overheidsmiddelen en ter vergroting van het
hefboomeffect van particuliere investeringen.

Strategieën voor slimme specialisaties zijn een middel om regionale diversiteit te exploiteren,
om de samenwerking in nationale en regionale grensgebieden te bevorderen en nieuwe
mogelijkheden te ontsluiten doordat fragmentatie wordt voorkomen en zo wordt
gewaarborgd dat kennisstromen gemakkelijker overal in Europa hun weg kunnen vinden.
Die strategieën kunnen regio’s ondersteunen om zowel hun belangrijkste activa in kaart
te brengen als de factoren die een belemmering voor innovatie vormen. Op die manier
kunnen de beschikbare middelen voor essentiële prioriteiten worden ingezet en kan de
juiste beleidsmix worden ontwikkeld om een slimme groei mogelijk te maken. Daarnaast
kunnen zij ervoor zorgen dat er een effectiever en meer complementair gebruik wordt
gemaakt van Europese middelen en van nationale en regionale investeringen.

Om de regio’s bij dit proces te ondersteunen, is de Commissie bezig met de ontwikkeling
van een “Platform voor slimme specialisaties” dat zal worden voorzien van de benodigde
middelen voor de verspreiding van informatie, het bevorderen van wederzijds leren en het
vergroten van capaciteiten en vaardigheden.

*
*     *
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Vraag nr.  23  van  Seán Kelly  ( H-000129/11 )

Betreft: Onderzoek naar HIV/AIDS en malaria

De Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara worden onevenredig zwaar getroffen door
de ziekten HIV/AIDS en malaria. Onderzoek naar de mogelijkheden om deze vreselijke
ziekten terug te dringen of zelfs uit te bannen moet op zowel Europees als mondiaal niveau
worden aangemoedigd en centraal worden gesteld omdat daarmee de gemeenschappen
overal ten zuiden van de Sahara die te kampen hebben met deze epidemieën enorm kunnen
worden geholpen. Wat voor maatregelen treft de Commissie op het gebied van
onderzoeksfinanciering om deze enorme uitdagingen het hoofd te bieden?

Antwoord

(EN) De Commissie kent aan onderzoek op het gebied van HIV/AIDS en malaria een hoge
prioriteit toe en steunt dergelijk onderzoek middels de kaderprogramma’s voor onderzoek.
Het overkoepelende doel daarbij is om het Europese onderzoek te structureren en te
integreren door het creëren van hechte samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksteams
in Europa en in de landen waar endemische ziekten voorkomen, en door het bij elkaar
brengen van onderzoek in de industriële en openbare sector.

Van 1998 tot 2010 heeft de EU de samenwerking op onderzoeksgebied gesteund met
259,9 miljoen EUR (voor 84 HIV/AIDS-projecten) respectievelijk met 150,3 miljoen EUR
(voor 59 malariaprojecten). Onderzoek dat door de EU is gefinancierd, omvatte onder
andere nieuwe behandel- en preventiestrategieën voor de twee ziekten (van de allereerste
ontdekking tot aan het klinisch testen van nieuwe geneesmiddelen, kandidaatvaccins,
HIV-microbiciden en nieuwe instrumenten voor de bestrijding van malariavectoren). Bij
die financiering heeft altijd een grote nadruk gelegen op een samenwerking met de landen
waar endemische ziekten voorkomen, met name de landen ten zuiden van de Sahara. Een
van de in het oog springende resultaten is de vergelijkbaarheid van datareeksen over nieuwe
geneesmiddelen of kandidaatvaccins, waardoor een bijdrage is geleverd aan de harmonisatie
van preklinische analyses en diermodellen en waardoor het Europese onderzoek op
internationaal niveau tevens een competitiever karakter heeft gekregen.

Sta mij toe om twee concrete voorbeelden te geven. Het eerste is het Hivis-project dat een
kandidaatvaccin heeft opgeleverd dat zich nu in de laatste fasen van de klinische tests
bevindt om de veiligheid en immunogeniciteit te beoordelen. Het tweede voorbeeld betreft
het fundamentele onderzoeksnetwerk naar malaria, BioMalPar, dat zich tot een van de
hoekstenen van het fundamentele onderzoek in de EU heeft ontwikkeld en beschikt zelfs
over een geïntegreerde “malariahogeschool”. Op dit moment is de Commissie bezig met
het opstellen van prioriteiten voor de toekomstige financiering op het gebied van HIV/AIDS
en malaria met het oog op nieuwe voorstellen op gezondheidsgebied voor 2012 binnen
het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7,
2007-2013 / oproepen tot het indienen van voorstellen op gezondheidsgebied).

In 2003 heeft de EU het Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en
ontwikkelingslanden (EDCTP) opgericht ter ondersteuning van het klinisch onderzoek en
de capaciteitsopbouw voor de drie belangrijkste, aan armoede gerelateerde ziekten, te
weten HIV/AIDS, malaria en tuberculose met een nadruk op de landen ten zuiden van de
Sahara. Het EDCTP is het eerste initiatief dat gebaseerd is op artikel 169 van het EG-Verdrag
(thans artikel 185). Het wordt gefinancierd met 200 miljoen EUR van de EU op grond van
KP6 en gecofinancierd door 16 Europese EDCTP-partnerlanden voor een bedrag van in
totaal eveneens 200 miljoen EUR. Aanvullende cofinanciering is afkomstig van derde
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landen. Het EDCTP heeft sinds 2003 163 projecten met een totale waarde van circa 311
miljoen EUR ondersteund. Daaronder zijn 54 klinische tests waarvan er 24 betrekking
hebben op HIV/AIDS (102 miljoen EUR) en 12 op malaria (68 miljoen EUR). Dankzij het
EDCTP is er een echt partnerschap tussen Europa en Afrika tot stand gebracht.

*
*     *

Vraag nr.  24  van  Giovanni La Via  ( H-000137/11 )

Betreft: Vooruitzichten voor de landbouw in het achtste kaderprogramma voor
onderzoek en technologische ontwikkeling

De kaderprogramma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling vormen het
belangrijkste instrument van de Europese Unie voor het financieren van onderzoek. Voor
het zevende kaderprogramma (1 januari 2007 - 31 december 2013) was 32 413 miljoen
euro beschikbaar. In dat programma waren de middelen uitgesplitst op grond van thema’s,
waaronder het thema “voeding, landbouw en biotechnologie”. Voor onderzoek in het
kader van dit thema bedroeg het budget 1 935 miljoen euro.

Kan de Commissie gezien het bovenstaande zeggen welke actielijnen en bedragen in het
volgende kaderprogramma voor de landbouwsector voorzien zijn?

Antwoord

(EN) Het is de bedoeling van de Commissie dat de communautaire financiering van
onderzoek en innovatie vanaf 2014 zal plaatsvinden middels een gemeenschappelijk
strategisch kader voor de financiering van onderzoek en innovatie.

In de begrotingsherziening van de EU is een voorstel voor een dergelijk gemeenschappelijk
strategisch kader gedaan. In die herziening zijn de kernbeginselen waarop dat kader
gebaseerd wordt nader toegelicht: de ondersteuning van de belangrijkste beleidsprioriteiten
van Europa 2020, het vergroten van de toegevoegde waarde van de EU en het genereren
van meer rendement op de bestedingen van de EU.

Doel van het gemeenschappelijk strategisch kader is een efficiëntere communautaire
financiering van onderzoek en innovatie, met meer rendement en een eenvoudiger toegang
tot die financiering voor potentiële deelnemers.

Op 9 februari 2011 heeft de Commissie een groenboek aangenomen met de titel “Van
uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering
van onderzoek en innovatie” (35) .

In dat groenboek worden drie hoofddoelstellingen geschetst voor het gemeenschappelijk
strategisch kader: het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen op sociaal gebied, het
verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese industrie en het vergroten van
de “excellentieniveaus” van de Europese onderzoeksbasis. Onderzoek naar voeding,
landbouw en biotechnologie kan een bijdrage leveren aan het aanpakken van deze
uitdagingen.

De Commissie streeft naar een zo groot mogelijke inbreng van een breed scala aan
belanghebbenden, met inbegrip van de andere EU-instellingen. Die belanghebbenden
kunnen tot 20 mei 2011 hun opvattingen kenbaar maken.

(35) COM(2011)0048 definitief.

171Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



Op dit moment is de Commissie bezig met de raadpleging van de betrokken partijen. De
resultaten van die raadpleging zullen in de vervolgontwikkeling van haar voorstel worden
verwerkt. Het is in dit stadium dan ook prematuur om de mogelijke opzet van het
toekomstige programma of de rol van bepaalde thema’s of sectoren daarin, te bespreken.
Dat geldt ook voor potentiële begrotingen. De totale begroting is afhankelijk van de
besluitvorming over de toekomstige meerjarige financiële vooruitzichten voor de periode
na 2013.

In een aantal studies en verslagen (het Britse verslag over “The Future of Food and Farming”,
de lopende werkzaamheden over de toekomst van de landbouw die worden uitgevoerd
door het permanente comité voor landbouwonderzoek, het verslag van de OESO uit 2009
over de “Challenges for Agricultural Research” e.d.). wordt de voorkeur uitgesproken voor
ambitieuze onderzoeksprogramma’s op landbouwgebied. In die studies en verslagen ligt
de nadruk op de uitdagingen die de landbouwsector de komende decennia het hoofd zal
moeten bieden: het voorzien in de voedselbehoeften van een groeiende bevolking waarbij,
in antwoord op de toenemende schaarste (water, energie, bodemuitputting e.d.), efficiënter
gebruik wordt gemaakt van hulpbronnen en milieuvriendelijke methoden worden toegepast,
en waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak om de gevolgen van de
klimaatverandering te beperken en hierop te anticiperen.

Binnen deze context spelen een aantal belangrijke vragen een rol. Op welke wijze kunnen
onderzoek en innovatie een efficiënt gebruik bevorderen van biologische hulpbronnen
(dierlijke en plantaardige productie, de gezondheid van plant en dier, de beschikbaarheid
van biomassa, bosbeheer, afval e.d.) en materiële hulpbronnen (grondgebruik,
bodemzuiverheid, beschikbaarheid van water, klimaatverandering e.d.)? Op welke wijze
kunnen onderzoek en innovatie op duurzame basis een optimale bijdrage leveren aan de
landbouwopbrengsten en bodemverbetering zonder dat dit ten koste gaat van de
ecosystemen? Op welke wijze kan het concurrentievermogen van de agrarische sector
optimaal worden bevorderd door de toepassing van wetenschappelijke en technologische
resultaten in de landbouw, de voedselverwerking en de bio-industrieën? In de komende
maanden zullen niet alleen deze, maar nog veel meer vragen nader bestudeerd worden.

*
*     *

Vraag nr.  29  van  Iliana Malinova Iotova  ( H-000128/11 )

Betreft: Maatregelen van de Commissie in verband met de aantasting van beschermde
gebieden in Bulgarije die tot het Netwerk Natura 2000 behoren

Verwijzend naar mijn vraag E-5671/2010 over de inbreuken op de EU-wetgeving die
gemaakt zijn in Kaap Kalakria en andere beschermde gebieden in Bulgarije die deel uitmaken
van het Netwerk Natura 2000 en verwijzend naar het antwoord van de Commissie daarop
van 30 september 2010, zou ik deze laatste willen vragen om informatie te verstrekken
over de maatregelen die zij heeft genomen in verband met deze inbreuken.

Meer in concreto zou ik de Commissie erop willen wijzen dat zij meer dan acht maanden
de tijd heeft gehad om zich een oordeel te vormen over de reactie van de Bulgaarse regering
op de aanvullende aanmaning die zij op 18 maart 2010 tot de Bulgaarse autoriteiten heeft
gericht. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om ervoor te zorgen dat er iets
wordt gedaan aan de in het onderhavige dossier genoemde onregelmatigheden? Wanneer
denkt de Commissie tot de volgende fase over te gaan door een met redenen omkleed
advies te sturen aan de Bulgaarse autoriteiten?
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Indien er daadwerkelijk ernstige inbreuken zijn begaan op de EU-wetgeving, waarom
aarzelt de Commissie dan nog om de procedure voorzien in artikel 258 van het Verdrag
betreffende de Werking van de Europese Unie op gang te brengen, om een einde te maken
aan deze situatie?

*
*     *

Vraag nr.  30  van  Julie Girling  ( H-000150/11 )

Betreft: Vogel- en habitatrichtlijnen

Het is nu drie jaar geleden dat de Commissie een inbreukprocedure tegen Bulgarije startte
wegens schendingen van de vogel- en habitatrichtlijnen, met grote schade aan internationaal
belangrijke habitats en diersoorten.

Desalniettemin is en wordt nog steeds verdere schade toegebracht aan locaties als het
schiereiland Kaliakra, een mondiaal belangrijk tussenstation voor tienduizenden trekvogels,
waaronder de mondiaal bedreigde roodhalsgans.

De Commissie moet snel en drastisch optreden tegen dergelijke schendingen, niet alleen
uit het oogpunt van rechtszekerheid, maar ook met het oog op de horizon 2020
doelstellingen van de EU ten aanzien van behoud van biodiversiteit. Wat denkt de
Commissie te doen aan de situatie in Bulgarije en hoe denkt zij in de toekomst de
implementering van EU-milieuwetgeving te verbeteren?

Gezamenlijk antwoord

(EN) Met betrekking tot de vraag van de geachte afgevaardigde over de maatregelen die de
Commissie genomen heeft als reactie op de vermeende inbreuken op de EU-milieuwetgeving
die zijn gemaakt in Kaap Kaliakra en andere beschermde gebieden in Bulgarije die deel
uitmaken van het Netwerk Natura 2000, verwijst de Commissie naar de inbreukprocedures
die zij tegen Bulgarije in gang heeft gezet en naar de constructieve dialoog die over dit
onderwerp plaatsvindt met zowel de Bulgaarse autoriteiten als de ngo’s op milieugebied.

Wat de speciale beschermingszones (SBZ’s) betreft die deel uitmaken van het Netwerk
Natura 2000 in Bulgarije, verwacht de Commissie meer in het bijzonder dat er, als gevolg
van bovengenoemde dialoog, concrete maatregelen genomen zullen worden voor de
uitbreiding van de SBZ’s van Rila, Pirin, Lomovete, de centrale Balkan en de westelijke
Rhodopes. De Bulgaarse autoriteiten hebben zich ertoe verplicht om deze uitbreidingen
uiterlijk eind maart 2011 af te ronden en formeel vast te stellen. Op 11 maart 2011 is de
Commissie door de Nationale Raad voor biodiversiteit (het gespecialiseerde adviesorgaan
van het Bulgaarse ministerie van Milieu en Water) ervan op de hoogte gesteld dat die Raad
concrete voorstellen heeft besproken voor de uitbreiding van bovengenoemde SBZ’s. Dit
duidt erop dat er met betrekking tot de relevante nationale procedure de overeengekomen
vooruitgang wordt geboekt. Wat de SBZ Kaliakra betreft, hebben zowel de Bulgaarse
autoriteiten als de ngo’s op milieugebied onlangs een grote hoeveelheid technische
informatie overgelegd die de diensten van de Commissie op dit moment zorgvuldig
bestuderen en evalueren.

Met betrekking tot de vraag van de geachte afgevaardigde over de maatregelen die de
Commissie zal nemen om te waarborgen dat de onregelmatigheden worden gecorrigeerd
waarnaar wordt verwezen in de aanvullende aanmaning die op 18 maart 2010 aan de
Bulgaarse autoriteiten is gestuurd, verwijst de Commissie naar de grote hoeveelheid
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technische informatie die door de Bulgaarse autoriteiten is overgelegd als reactie op de
aanvullende aanmaning van 20 mei 2010 en naar de informatie in hun aanvullende
mededeling van 8 september 2010. De betreffende aanmaning is een extra aanvulling op
de aanmaning die op 3 november 2009 is gestuurd. In beide brieven wordt een groot aantal
plannen en projecten genoemd die zijn goedgekeurd zonder dat daarbij de belangrijke
vogelgebieden en SBZ’s in overweging zijn genomen. Gezien de omvang en complexiteit
van de ontvangen informatie, is de technische beoordeling ervan uitbesteed. Naar
verwachting zal deze eind maart 2011 afgerond zijn. Daarnaast hebben milieu-ngo’s de
Commissie op 3 maart 2011 van technische informatie voorzien. De betreffende informatie
wordt op dit moment zorgvuldig bestudeerd en geëvalueerd.

Met betrekking tot de vragen van de geachte afgevaardigde of de Commissie voornemens
is om naar de volgende fase over te gaan en een “met redenen omkleed advies” aan Bulgarije
te sturen, waarom de Commissie aarzelt om de procedure op grond van artikel 258
VWEU (36)  in te leiden en wat de plannen van de Commissie zijn om de situatie in Bulgarije
aan te pakken, wijst de Commissie erop dat de betrokken zaken een hoge mate van feitelijke
en technische analyses vergen. Aangezien de bewijslast bij alle inbreukzaken op de
Commissie rust, moeten de diensten van de Commissie alle beschikbare informatie zeer
zorgvuldig controleren en analyseren. Daarnaast zijn alle toekomstige beslissingen met
betrekking tot de inbreukprocedures tegen Bulgarije als gevolg van een slechte toepassing
van de Europese milieuwetgeving, besluiten die de Commissie als geheel moet nemen. Die
besluiten worden gebaseerd op zowel een gedegen juridische analyse als op exacte feitelijke
en wetenschappelijke informatie.

*
*     *

Vraag nr.  31  van  Gerben-Jan Gerbrandy  ( H-000134/11 )

Betreft: Doelen vogel- en habitatrichtlijn

Europa heeft de doelen van de afgelopen biodiversiteitstrategie niet gehaald. Desondanks
gaan er geluiden op in enkele lidstaten, waaronder Nederland, om de doelen van de vogel-
en habitatrichtlijn af te zwakken.

Is de Commissie van plan onverkort de doelen van de Europese natuurwetgeving na te
streven? Zo ja, welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de implementatie van de
Europese natuurwetgeving door de lidstaten af te dwingen?

Antwoord

(EN) In haar mededeling van 2010 over de nieuwe biodiversiteitsstrategie van de EU,
onderkent de Commissie dat de EU er niet in is geslaagd om die biodiversiteitsdoelstellingen
voor 2010 te verwezenlijken. Slechts 17 procent van de habitats en soorten waarvan het
behoud vanuit Europees perspectief van belang is en die op grond van de Habitatrichtlijn
beschermd zijn, genieten een “gunstige staat van instandhouding”.

Om het nieuwe kerndoel van de EU voor 2020 te realiseren - het stoppen van het verlies
aan biodiversiteit en het herstellen van de bijbehorende ecosystemen en ecodiensten –is
een aanzienlijk betere en intensievere tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen
vereist teneinde significante en meetbare vooruitgang te boeken op weg naar een gunstige

(36) Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.
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staat van instandhouding voor de soorten en habitats die van Europees belang zijn. Dit
kerndoel zal onderwerp zijn van de nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie die binnenkort
door de Commissie zal worden aangenomen. In die strategie zal ook nader worden ingegaan
op de algemene toezeggingen die de EU afgelopen oktober in Nagoya heeft gedaan in het
kader van het Verdrag inzake biodiversiteit.

De Europese vogel- en habitatrichtlijnen zijn essentiële instrumenten om de doelstellingen
van de EU op het gebied van de biodiversiteit te verwezenlijken en zij zijn in hun huidige
vorm volledig op hun taak berekend. De Commissie zal een verwatering van die richtlijnen,
zeker gezien het cruciale tijdstip wat de tenuitvoerlegging ervan betreft, dan ook niet
accepteren.

Wat de uitvoering en handhaving van de Europese milieuwetgeving meer in het algemeen
betreft, is de Commissie voornemens om later in 2011 een nieuwe mededeling over dit
onderwerp te presenteren teneinde de overkoepelende bestuursstructuur en kennisbasis
te verbeteren die de fundering vormen voor de tenuitvoerlegging van het milieu-acquis.
In de context van dit initiatief zal de Commissie de mogelijke opties uitgebreid bestuderen
voor het verbeteren van de toezichthoudende en controlerende capaciteiten op EU-niveau
enerzijds en de nationale inspectiesystemen anderzijds.

*
*     *

Vraag nr.  32  van  Justas Vincas Paleckis  ( H-000135/11 )

Betreft: Gebruik van de milieuprestatie-index (EPI) bij de tenuitvoerlegging van het
milieubeleid van de Europese Unie

In de door onderzoekers van de universiteit van Yale opgestelde milieuprestatie-index (EPI:
environmental performance index) van 2010 waarmee wordt gemeten in hoeverre de door
de nationale regeringen vastgestelde doelstellingen voor het milieubeleid zijn gehaald,
komen slechts drie lidstaten van de EU voor onder de eerste tien landen (op een totaal van
163 landen) met de beste resultaten. De slechtst geplaatste EU-landen voor wat betreft hun
milieuprestatie zijn Griekenland, België en Cyprus. Bulgarije, Polen, Estland en Slovenië
doen het niet veel beter.

Houdt de Commissie bij het vaststellen van besluiten inzake het milieu rekening met de
door wetenschappers opgestelde evaluaties?

Indien ja, welke maatregelen zijn dan genomen, opdat de lidstaten die moeite hebben om
de vastgelegde doelstellingen op milieugebied te halen, deskundig advies en materiële
bijstand krijgen?

Antwoord

(EN) De Commissie neemt bij besluiten over milieuzaken ook de betreffende
wetenschappelijke evaluaties in aanmerking. Dat is zij op grond van het Verdrag overigens
ook verplicht, aangezien daarin specifiek is vastgelegd dat er bij het milieubeleid rekening
gehouden moet worden met de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens.
De Commissie hecht er bijzonder veel waarde aan om bij haar beleidsvorming een aanpak
te hanteren die op bewijzen en wetenschappelijke gegevens is gebaseerd.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid van de EU, maakt de Commissie
gebruik van onderzoek, gegevens en analyses van het Europees Milieuagentschap, het
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Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en ander onderzoek dat door de EU wordt
gefinancierd. Waar nodig verstrekt de Commissie ook opdrachten voor specifieke studies
om de meest relevante, de beste en meest actuele gegevens bijeen te brengen.

De lidstaten blijven weliswaar verantwoordelijk voor de volledige en correcte
tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving en vereisten op milieugebied, maar de
Commissie speelt een strenge, zij het ondersteunende rol om te waarborgen dat de lidstaten
hun verplichtingen nakomen. Enerzijds hanteert zij een strikte, maar evenwichtige aanpak
met betrekking tot inbreuken. Anderzijds probeert zij zo veel mogelijk ondersteuning te
verlenen met het oog op het verwezenlijken van de EU-doelstellingen met betrekking tot
het milieubeleid met het oog op een beter milieu in de gehele EU.

Solidariteit is een van de kernbeginselen van de EU. Een van de manier waarop die solidariteit
tot uiting komt, is via de EU-begroting. Uit hoofde van LIFE+, het financiële instrument
voor het milieu, is er financiële steun voor de lidstaten beschikbaar. Ook kan er voor
ondersteuning een beroep op de Structuurfondsen worden gedaan. Zo levert het
Cohesiefonds een bijdrage van circa 6,5 miljard EUR per jaar aan de milieu-infrastructuur
met een nadruk op afvalwater, de watervoorziening en afvalstoffen. Die steun wordt met
name aan de nieuwe lidstaten verstrekt.

Andere omvangrijke financieringsbronnen op milieugebied zijn beschikbaar uit hoofde
van de plattelandsontwikkeling. De betreffende middelen worden beheerd in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daarnaast wordt de wetenschappelijke
capaciteitsopbouw op milieugebied ondersteund door onderzoek dat door de EU wordt
gefinancierd.

De Commissie ondersteunt tevens de inspanningen van de lidstaten om de
milieudoelstellingen op een andere manier te verwezenlijken, onder andere door het
uitvaardigen van richtsnoeren met informatie die nuttig kan zijn voor de uitvoering van
het milieubeleid. Op die specifieke beleidsterreinen waarop dit nuttig wordt geacht, gaan
deze richtsnoeren verder dan de informatie die in het kader van de Europese milieuwetgeving
wordt verstrekt, aangezien die richtsnoeren dan ook ontwikkeld worden met het oog op
een betere uitvoering van dat beleid. De Europese Commissie geeft individuele lidstaten
ook specifieke adviezen, bijvoorbeeld in periodieke “pakketbijeenkomsten”. Tijdens die
bijeenkomsten kan een aantal kwesties verband houdende met de uitvoering van het
milieubeleid aan de orde worden gesteld in een bilaterale setting. Bovendien verstrekt de
Commissie op verzoek gericht deskundig advies aan functionarissen op verschillende
niveaus in de lidstaten. Tot slot is er een breed scala aan ondersteuning beschikbaar via het
Europees Milieuagentschap. Een van de taken van het Milieuagentschap is de ondersteuning
van lidstaten en andere belanghebbenden bij een breed scala aan milieukwesties.

*
*     *

Vraag nr.  33  van  János Áder  ( H-000146/11 )

Betreft: Besluit van het Parlement van 5 mei 2010 om het gebruik van cyanide in
de mijnbouw in de EU te verbieden

Het efficiënt gebruiken van hulpbronnen is een uiterst belangrijk initiatief, aangezien
Europa grote hoeveelheden kostbare grondstoffen nodig heeft. In dit verband is het
inzamelen van elektronisch afval bijzonder belangrijk. Om bijvoorbeeld twee gram goud
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te produceren, moet een ton erts van lage kwaliteit met cyanide worden besproeid. Uit een
ton mobiele telefoons zou daarentegen 300 gram goud kunnen worden gehaald.

Daarom beveel ik aan dat de EU deze zeer gevaarlijke en voorbijgestreefde technologie zou
verbieden en zich zou concentreren op het recyclen van elektronisch afval, waardoor een
nieuwe, efficiënte bron van grondstoffen zou worden verkregen.

Op 5 mei 2010 heeft het Parlement besloten het gebruik van cyanide in de mijnbouw in
de EU te verbieden. Zal de Commissie naar aanleiding daarvan effectievere en gerichte
steun verlenen voor het recyclen van elektronisch afval? Wanneer is de Commissie van
plan een wetgevingsvoorstel over het gebruik van cyanide in de mijnbouw in te dienen?

Antwoord

(EN) De vraag naar alle soorten grondstoffen – met inbegrip van edelmetalen – zal de
komende jaren naar verwachting drastisch toenemen. Om op deze uitdagende situatie
berekend te zijn, is het opbouwen van een samenleving die efficiënter gebruik maakt van
haar hulpbronnen essentieel voor de economische en ecologische zekerheid van de EU.

Tegen die achtergrond heeft de Commissie onlangs drie aan elkaar gerelateerde
mededelingen aangenomen:

De mededeling over een “Efficiënt gebruik van hulpbronnen” (37)  voorziet in een strategisch
kader om de overstap mogelijk te maken naar een groei op basis van een efficiëntere inzet
van hulpbronnen. Uiteraard vormt het verbeteren van het afvalbeheer(met het doel om
ook afval als hulpbron te gaan gebruiken) een van de centrale elementen van die strategie.

In het verslag over de “Thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling” (38)

worden de belangrijkste succesfactoren en beperkingen van het Europees recyclingbeleid
in kaart gebracht en worden duidelijke voorstellen gedaan om vooruitgang te boeken bij
het ontwikkelen van een “recyclingsamenleving”.

In de mededeling over “Grondstoffen en grondstoffenmarkten” wordt een geïntegreerde
strategie gepresenteerd om de duurzame beschikbaarheid van grondstoffen te waarborgen,
mede door een efficiënter gebruik en de recycling van hulpbronnen.

Het in toenemende mate inzamelen en recyclen van elektronisch afval is een van de
praktische elementen van deze strategieën. De Commissie sluit zich bij de opvatting van
de geachte afgevaardigde aan dat er op dit gebied meer werk moet worden verzet. Het
inzamelen van elektronisch afval bij veel kleine bronnen is een grote collectieve taak, die
het beste uitgevoerd kan worden door een duidelijk en ambitieus rechtskader te creëren.
Dat is dan ook de bestaansreden van de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur, ook wel AEEA-richtlijn genoemd (39) . Het huidige
inzamelingspercentage bedraagt ongeveer een derde deel van de gegenereerde elektrische
en elektronische apparatuur. Het is realistisch om die doelstelling tot 85 procent in 2016
te verhogen zoals door de Commissie is voorgesteld (40) . Dat voorstel is door het Parlement

(37) COM(2011)0021 definitief.
(38) SEC(2011)0070 definitief.
(39) Richtlijn 2002/96/EG van 27.1.2003:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:037:0024:0038:nl:PDF.
(40) COM(2008)0810 (herschikking).
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in de eerste lezing ondersteund. De Raad heeft een latere streefdatum voorgesteld (2020
of 2022) voor het realiseren van een dergelijk ambitieus niveau en de komende maanden
worden naar verwachting nieuwe, veelbelovende debatten gevoerd om dit dossier in de
tweede lezing te kunnen afronden.

De AEEA-richtlijn bevat ook doelstelling voor een minimumrecycling die naar
apparatuurcategorie is gedifferentieerd. In overeenstemming met het beginsel van de
“producentenverantwoordelijkheid” zijn de producenten verantwoordelijk voor het opzetten
van een systeem voor een goede verwerking van ingezamelde AEEA. Zij profiteren daarbij
van de terugwinning van edelmetalen die inderdaad een aanzienlijke bron van secundaire,
vaak kostbare grondstoffen vormen.

Helaas kan recycling in de nabije toekomst het gebruik van primaire materialen niet helemaal
vervangen. De vraag naar nieuwe producten blijft stijgen, de hulpbronnen komen pas na
een bepaalde tijd beschikbaar en de recyclingpercentages zijn nog geen 100%. De
inzamelings- en recyclingpercentages moeten dan ook zo veel mogelijk verhoogd worden.
Aangezien er nog steeds behoefte is aan primaire mijnbouw, blijven er regels nodig om te
waarborgen dat de winningsindustrieën op een ecologisch verantwoorde wijze te werk
gaan.

Met dat doel voor ogen is er een uitgebreide reeks regelgeving van kracht, waaronder de
richtlijnen inzake milieueffectbeoordelingen, strategische milieueffectbeoordelingen en
industriële emissies. Meer in het bijzonder wordt het gebruik van cyanidetechnologieën
in de mijnbouw gereguleerd door de richtlijn inzake mijnbouwafval. In dit verband dient
de prioriteit van de Commissie te liggen bij het waarborgen van een volledige
tenuitvoerlegging van die richtlijn. In die richtlijn worden verschillende eisen gesteld aan
de veiligheid van faciliteiten voor mijnbouwafval en wordt hun effect op het milieu beperkt.
Ook worden er zeer strikte waarden voor cyanideconcentraties in die richtlijn gedefinieerd
(voor zo ver de Commissie weet, zijn dit de strengste normen ter wereld).

De exploitatie van afvalinstallaties moet plaatsvinden op basis van het concept van de “best
beschikbare technieken” zoals gedefinieerd in een referentiedocument dat publiekelijk
toegankelijk is. De Commissie is op dit moment bezig met de ontwikkeling van
inspectierichtsnoeren voor de lidstaten met het oog op een volledige handhaving van de
richtlijn.

Concluderend blijft de Commissie zich op het standpunt stellen dat het belangrijk is dat
de overgang wordt bewerkstelligd naar een samenleving waarin de hulpbronnen efficiënter
worden gebruikt. Het voorbeeld dat de geachte afgevaardigde aanhaalt over het recyclen
van afgedankte mobiele telefoons, is in dat opzicht bijzonder relevant. Een betere recycling
brengt een aantal voordelen met zich mee, variërend van een vermindering van de
milieugevolgen en het waarborgen van een duurzame en stabiele toegang tot grondstoffen
tot het creëren van banen en innovaties in de Unie.

*
*     *

Vraag nr.  34  van  Sarah Ludford  ( H-000153/11 )

Betreft: Handhaving van de EU-normen op het gebied van luchtkwaliteit in
Groot-Londen

De Commissie heeft het VK in maart extra tijd gegund, tot juni 2011, om te voldoen aan
de EU-normen op het gebied van luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (PM10) in
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Groot-Londen. Voorwaarde hiervoor was dat het VK snel een actieplan zou voorleggen
om de vervuiling in kwestie te verminderen.

Kan de Commissie verduidelijken welke actie zij bevredigend zou achten en voor welke
termijn deze moet zijn bedoeld? Wenst zij alleen een noodactie, bijvoorbeeld eenmalige
controles of een eenmalige reductie om uiterlijk in juni 2011 aan de EU-normen te voldoen
(maximum 35 overschrijdingen per jaar van de grenswaarde voor PM10 per dag) of eist
zij veranderingen op langere termijn waarmee Londen op weg wordt gezet naar een
aanzienlijk lager emissiecijfer, met als gevolg een substantiële verbetering van de
volksgezondheid?

Antwoord

(EN) Op 11 maart 2011 heeft de Commissie een besluit vastgesteld (41)  betreffende het
verzoek van het Verenigd Koninkrijk (VK) om vrijgesteld te worden van de verplichting
om de grenswaarden voor PM10 toe te passen in Londen en Gibraltar. Wat Londen betreft,
was dit de tweede keer dat het VK een verzoek indiende nadat de Commissie het eerste
verzoek in december 2009 had verworpen.

Op grond van dit besluit moeten de Britse autoriteiten het plan voor de luchtkwaliteit in
Londen uiterlijk 11 juni 2011 hebben aangepast. Dat is de datum waarop de vrijstelling
eindigt en waarop aan de daggrenswaarde voor PM10 moet worden voldaan.

Zoals ook in het besluit van de Commissie wordt gememoreerd, heeft het VK een plan
voor de luchtkwaliteit opgesteld waarin geschetst wordt op welke wijze er vanaf 11 juni
2011 aan de inachtneming van die grenswaarden zal worden voldaan. Gezien de zeer
krappe marges die voor die naleving worden geprognosticeerd en het risico op nieuwe
overschrijdingen, heeft de Commissie de autoriteiten van het VK verzocht meer maatregelen
te nemen voor een effectieve controle of, indien noodzakelijk, opschorting van de
activiteiten die een bijdrage leveren aan het risico dat de grenswaarde wordt overschreden.
Hierdoor moet gewaarborgd worden dat alle instrumenten voor het aanpakken van
overschrijdingen meteen inzetbaar zijn indien dat nodig mocht zijn, los van de vraag of
dergelijke overschrijdingen zich in de praktijk ook zullen voordoen.

De beslissingsbevoegdheid voor die maatregelen berust volledig bij de lidstaten. In het
“subsidiariteitsbeginsel” wordt erkend dat de lidstaten – en hun lokale autoriteiten – in de
beste positie verkeren om de meest efficiënte en op maat gemaakte maatregelen te nemen
om hoge concentratieniveaus in hun luchtkwaliteitzones aan te pakken.

Aangezien er in het bestaande plan voor de luchtkwaliteit al maatregelen voor de lange
termijn zijn voorzien, zijn de maatregelen voor de korte termijn bedoeld om op
overschrijdingsrisico’s in te spelen gedurende bijvoorbeeld specifieke vervuilingsperioden.
Die maatregelen zijn dus niet bedoeld om een duurzaam overschrijdingsprobleem op lange
termijn aan te pakken, maar moeten veeleer beschouwd worden als aanvullende en niet
als noodvoorzieningen.

Tot deze categorie behoren maatregelen met betrekking tot het motorvoertuigenverkeer,
bouwwerkzaamheden, het gebruik van industriële installaties of producten en de
verwarming van woningen. De maatregelen kunnen bestaan uit het contoleren en, indien
noodzakelijk, opschorten van die activiteiten die ertoe bijdragen dat het risico groter wordt
dat de grenswaarde wordt overschreden. Daarnaast kunnen specifieke acties in overweging

(41) Besluit van de Commissie C(2011)1592 definitief.
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worden genomen die gericht zijn op de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen,
met inbegrip van kinderen.

*
*     *

Vraag nr.  35  van  Bogusław Liberadzki  ( H-000115/11 )

Betreft: Expansie van Chinese bedrijven

Tegenwoordig is merkbaar dat Chinese bedrijven steeds actiever worden op de markt van
wegen- en bruggenbouw en spoorwegindustrie in Polen. Deze bedrijven werken tegen lage
prijzen, wat hun een marktvoordeel oplevert. Ondernemingen uit de EU hebben ernstige
twijfels over de haalbaarheid van de werken en over dumping. Sommige overheden steunen
deze expansie en vragen er zelfs om. In Polen zijn bijvoorbeeld al aanzienlijke vertragingen
opgetreden bij de aanleg van het traject van de A-2 tussen Łódź en Warschau door Chinese
aannemers. Wanneer bedrijven die treinwagons herstellen failliet gaan, klopt de overheid
aan bij Chinese firma’s om hen te vervangen. Zowel vakbonden als managers protesteren
hiertegen. Kan de Commissie deze kwestie onderzoeken en een duidelijk standpunt innemen
over de naleving van de regels betreffende eerlijke concurrentie?

Antwoord

(EN) De Commissie heeft begrip voor de bezorgdheid van de geachte afgevaardigde. Ook
andere leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de lidstaten en van
de Europese industrie hebben soortgelijke twijfels geuit.

Op dit moment heeft de EU geen internationale verplichtingen jegens China op het gebied
van de openbare aanbestedingen. Daardoor hebben Chinese leveranciers en/of Chinese
goederen geen gewaarborgde toegang tot de Europese aanbestedingsmarkten waarover
de partners bij een algemene partnerschapsovereenkomst of vrijhandelsovereenkomst wel
beschikken voor de sectoren waarop die overeenkomsten betrekking hebben. Aangezien
China op dit moment onderhandelingen voert om tot de algemene
partnerschapsovereenkomst toe te treden, zou deze situatie in de komende jaren kunnen
veranderen. In het kader van het toetredingsproces heeft de EU China verzocht om zich
vast te leggen op ambitieuze doelstellingen wat de toegang tot de markt betreft.

In 2011 zal de Commissie een wetgevingsvoorstel presenteren waarin de voorwaarden
voor de toegang tot de Europese markt voor overheidsaanbestedingen voor biedingen en
leveranciers uit derde landen nader worden toegelicht. Dat wetgevingsvoorstel heeft zowel
betrekking op opdrachten die wel, als opdrachten die niet internationaal aanbesteed worden.
Dit voorstel is bedoeld om de eerlijke mededinging op de interne markt te herstellen en
een grotere hefboomwerking voor de EU bij internationale onderhandelingen te waarborgen.
Het voorstel is reeds aangekondigd in de mededelingen van de Commissie getiteld “Naar
een Single Market Act” (42)  en “Handel, groei en wereldvraagstukken” (43) . Hierdoor wordt
de positie van derde landen (en hun leveranciers) verduidelijkt die nog geen internationale
verplichtingen jegens de EU op dit gebied zijn aangegaan waarbij het
wederkerigheidsbeginsel als uitgangspunt zal dienen. Op dit moment voert de Commissie
een effectbeoordeling uit om een kosten-batenanalyse te kunnen maken van de mogelijke
opties.

(42) COM(2010)0608 definitief/2.
(43) COM(2010)0612 definitief.
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De huidige EU-regels voor overheidsaanbestedingen bevatten al bepalingen voor abnormaal
lage inschrijvingen. Deze bepalingen geven de aanbestedende instanties de bevoegdheid
om, na een onderzoek van de samenstelling van de inschrijving, de inschrijving af te wijzen
indien zij van mening zijn dat er onvoldoende garanties zijn dat de inschrijver het contract
in overeenstemming met de aangeboden voorwaarden zal uitvoeren. Bovendien moeten
de aanbestedende instanties van hun aannemers eisen dat zij de werkzaamheden uitvoeren
in overeenstemming met de voorwaarden zoals die in het afgesloten contract zijn
opgenomen. Bovendien kunnen de aanbestedende instanties, afhankelijk van de
voorwaarden zoals die in het recht van de betreffende lidstaat zijn neergelegd, de bevoegde
rechter verzoeken om te dien einde een voorlopige voorziening te treffen.

*
*     *

Vraag nr.  36  van  Pat the Cope Gallagher  ( H-000119/11 )

Betreft: De kosten voor de registratie van octrooien in de EU

De kosten die een Europees bedrijf betaalt om een octrooi te registreren, zijn aanzienlijk
hoger in vergelijking met de kosten in andere landen zoals de Verenigde Staten van Amerika.
Dit geldt met name voor bedrijven, met inbegrip van kleine- en middelgrote ondernemingen,
die activiteiten ontplooien op het gebied van onderzoek, innovatie en wetenschap.

Kan de Commissie aangeven welke maatregelen zij voornemens is te nemen om de kosten
voor de registratie van octrooien in de EU te vereenvoudigen?

Antwoord

(EN) De Commissie is zich ervan bewust dat het Europese bedrijfsleven en met name de
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) disproportioneel hoge kosten moeten
betalen voor de bescherming van hun octrooien. De meeste kosten zijn een gevolg van de
vertaalvereisten die de meeste lidstaten stellen. Het moge duidelijk zijn dat deze kosten een
negatief effect hebben op het mondiale concurrentievermogen van innovatieve Europese
ondernemingen.

In 2000 heeft de Commissie een voorstel gepresenteerd om een EU-octrooi te creëren.
Middels dat EU-octrooi zouden KMO’s de mogelijkheid hebben om hun octrooien via één
enkele aanvraag in de hele EU te beschermen. Bovendien zouden de vertaalvereisten beperkt
zijn.

De lidstaten konden echter niet de unanieme overeenstemming bereiken die noodzakelijk
was voor het EU-octrooi. Deze mislukking is bevestigd op de bijeenkomst van de Raad
Concurrentievermogen van 10 april 2010, waarna 25 lidstaten besloten hebben om een
intensievere samenwerking in gang te zetten met het oog op het creëren van een uniforme
octrooibescherming.

Met instemming van het Europees Parlement heeft de Raad Concurrentievermogen
vervolgens op 10 maart 2011 het in gang zetten van de intensievere samenwerking tussen
de betrokken 25 lidstaten goedgekeurd. In deze fase hebben Spanje en Italië besloten om
hieraan niet deel te nemen. Zij hebben wel de mogelijkheid om zich in de toekomst alsnog
bij het samenwerkingsverband aan te sluiten.

De Commissie zal binnenkort haar voorstellen voor de uitvoeringsvoorschriften voor een
vereenvoudigde registratie en de vertaalvereisten presenteren. Indien deze voorschriften
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tijdig door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd, zou dat ervoor zorgen
dat de Europese KMO’s hun octrooien voor de grondgebieden van die 25 lidstaten kunnen
beschermen voor minder dan 10 procent van het bedrag dat zij op dit moment moeten
betalen voor de bescherming van die octrooien in de hele EU. Bovendien zouden zij nog
steeds de mogelijkheid hebben om ook een aanvraag voor octrooibescherming in Spanje
en Italië in te dienen. Als zij daartoe zouden besluiten, zouden zij in totaal nog steeds maar
20 procent van het bedrag kwijt zijn dat zij nu moeten betalen voor de octrooibescherming
in alle 27 lidstaten van de EU.

*
*     *

Vraag nr.  37  van  Csaba Sándor Tabajdi  ( H-000130/11 )

Betreft: Industrieel gebruik en recyclen van rode modder in Europa

Door de rode-modderramp in Hongarije is men zich sterker bewust geworden van het
bestaan van technologieën voor het industriële gebruik en recyclen van rode modder, zoals
een aantal Europese en internationale deskundigen hebben benadrukt. Wetenschappelijke
berekeningen laten zien dat een aanzienlijke hoeveelheid ijzer, titaan en andere zeldzame
metalen uit rode modder kan worden gewonnen, maar het materiaal kan ook in de bouw
worden gebruikt, voor de productie van cement. In Japan en India zijn testen op dit gebied
gedaan. Op basis van eigen berekeningen kan worden geconcludeerd dat ongeveer 220
miljoen ton rode modder in verschillende vormen op het grondgebied van de EU is
opgeslagen.

Dergelijke oplossingen zijn binnen handbereik. Voor het optimaal functioneren van de
technologieën moet echter nader onderzoek worden verricht en voor de toepassing ervan
zijn aanzienlijke investeringen vereist. Is de Commissie van mening dat het financieren
van het onderzoek naar dergelijke technologieën in het belang van de Europese burgers
is? Welke Europese financiële middelen zouden hiervoor kunnen worden aangewend?

Antwoord

(EN) In haar mededeling over grondstoffen en grondstoffenmarkten van 2 februari 2011
merkte de Commissie op dat het recyclen van nuttige materialen uit afval – met inbegrip
van mijnafval – inmiddels één van de voornaamste leveringsbronnen van metalen en
mineralen is voor de Europese industrie. Tevens werd onderkend dat het gebruik van die
secundaire grondstoffen bijdraagt tot een efficiënt gebruik van hulpbronnen, tot de
vermindering van de broeikasgasemissies, tot de instandhouding van het milieu en tot
minder afhankelijkheid van externe partijen voor grondstoffen.

Dat gezegd hebbende, wordt het potentieel van veel van die bronnen niet volledig benut.
Daarnaast moeten de obstakels die een belemmering voor recycling vormen, beter aangepakt
worden.

Om verbetering in deze situatie te brengen, zal de Commissie in 2011 beoordelen of er
een innovatiepartnerschap voor grondstoffen gelanceerd zal worden in het kader van het
kerninitiatief Innovatie-Unie van de Europa 2020-strategie. Een dergelijk partnerschap
zou de innovatie in de recycling en in andere delen van de grondstoffenwaardeketen kunnen
bevorderen. Er zou dan ook overwogen kunnen worden om innovatieve manieren om
hulpbronnen uit mijnafval – inclusief “rode modder” – te winnen, op te nemen in het
voorgestelde partnerschap.
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Bij de volgende KP7-oproep tot het indienen van voorstellen, die in juli 2011 wordt
gepubliceerd, bestaat het voornemen om binnen een van de industriële technologiethema’s
met de titel “nanowetenschappen, nanotechnologieën, -materialen en nieuwe
productietechnologieën (NMP)” O&O-voorstellen te financieren voor nieuwe
milieuvriendelijke benaderingen voor de verwerking van mineralen.

Het geplande onderwerp over de verwerking van mineralen houdt rechtstreeks verband
met onderzoek en ontwikkeling naar:

-Nieuwe technologieën voor de verwerking van grondstoffen en afval van lage kwaliteit
met een toenemende verwijdering van onzuiverheden en een steeds betere winning van
nuttige mineralen, met inbegrip van basis- en edelmetalen, maar ook grondstoffen die
essentieel zijn voor de EU, zoals zeldzame aardmetalen;

-Gesloten verwerkingsystemen met niet-toxische reagentia die geen negatief effect op de
bestaande omgeving hebben en, waar van toepassing, mobiele installaties voor de
verwerking van mineralen;

-Geavanceerde toepassingen voor afvalstoffen-, water- en energiebeheer; en

-Een betere controle op en automatisering van de verwerkingsprocessen middels intelligente
IT-systemen voor de procesintensivering en een reductie van de blootstelling van mensen
aan bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen.

De recycling van nuttige materialen uit rode modder valt ook onder dit
onderzoeksonderwerp. Naar verwachting zal er 15 tot 20 miljoen EUR voor verschillende
onderzoeksprojecten beschikbaar zijn.

Daarnaast beschikt de EU over een financieel instrument (“LIFE”) ter ondersteuning van
projecten voor de instandhouding van het milieu en de natuur in de EU. Zo is er in 2003
uit hoofde van LIFE een Grieks project gefinancierd betreffende de “Sanering van verlaten
bauxiet-oppervlaktemijnen waarbij aluminiumrode modder als vulstortmateriaal is
gebruikt”. In dit project (LIFE03 ENV/GR/00213) is men erin geslaagd om een volledig
ontwerp te ontwikkelen voor het opvullen van verlaten mijnen met rode modder. Uit de
bijbehorende tests zijn het succes en de potentiële milieuvoordelen gebleken van dit
innovatieve systeem voor een “droge verwerking” van rode modder als een manier om
zowel in onbruik geraakte mijnen te saneren als de verontreiniging van de zee te
verminderen.

Het LIFE-programma is opgebouwd rondom drie thema’s: LIFE+ Natuur en Biodiversiteit,
LIFE+ Milieubeleid en Bestuur en LIFE+ Informatie en Communicatie. Een project over het
industriële hergebruik en de recycling van rode modder in Europa zou gefinancierd kunnen
worden uit hoofde van het thema LIFE+ Milieubeleid en Bestuur.

De oproep tot het indienen van voorstellen voor LIFE+ 2011 is op 26 februari 2011
gepubliceerd en de uiterste termijn voor aanvragers om hun voorstellen in te dienen is 18
juli 2011.

Tot slot is recycling een van de prioriteiten van het kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie (onder het thema eco-innovatie). De
markttoepassingsprojecten vormen een ondersteuning van innovatieve oplossingen die
gericht zijn op de toepassing van eco-innovatieve technieken, producten, diensten of
praktijken. Dit instrument is op KMO’s gericht en bedoeld om de kloof tussen onderzoek
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en de aanvaarding door de markt te dichten en om de marktpenetratie van innovatieve
ontwikkelingen te vergroten.

*
*     *

Vraag nr.  38  van  Kinga Göncz  ( H-000131/11 )

Betreft: Ondersteuning van kinderen met leerproblemen

Uit statistische verslagen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen kampt met leerproblemen
(zoals dyslexie, dyscalculie en dysgrafie), gedragsstoornissen en aanpassingsproblemen.
Zonder speciale ondersteuning hebben deze kinderen aan het einde van het basisonderwijs
een aanzienlijke achterstand, waardoor zij problemen ondervinden bij de doorstroming
naar het middelbaar en hoger onderwijs. Leerproblemen hebben op termijn slechtere
kansen op de arbeidsmarkt tot gevolg, en leiden daarom tot armoede en sociale uitsluiting,
en bovendien tot een verslechtering van het concurrentievermogen van Europa.

Wat is de Commissie voornemens te doen om ervoor te zorgen dat kinderen met
leerproblemen op alle onderwijsniveaus en tijdens hun hele schoolcarrière de ondersteuning
krijgen die zij nodig hebben?

Antwoord

(EN) Met betrekking tot leerproblemen ondersteunt de Commissie via de open
coördinatiemethode de tenuitvoerlegging van de conclusies van de Raad van 2008 over
de Europese samenwerking op scholen. In deze conclusies worden de lidstaten opgeroepen
om de lees- en rekenvaardigheden te verbeteren, om leerproblemen in een vroeg stadium
vast te stellen en voor elke leerling voor een tijdige en adequate leerondersteuning te zorgen.

De Commissie werkt daarnaast samen met en levert een bijdrage aan de werkzaamheden
van het Europees Agentschap voor de Ontwikkeling van onderwijs voor leerlingen met
specifieke behoeften dat lidstaten de mogelijkheden biedt om ervaringen uit te wisselen
en te leren van de diverse methoden van het agentschap bij de ondersteuning van mensen
met uiteenlopende leerproblemen. De Commissie houdt de ontwikkelingen op het gebied
van het speciaal onderwijs nauwlettend in de gaten via haar jaarlijkse voortgangsverslagen.

Middel het programma “Een leven lang leren” verleent de Commissie ook financiële steun
aan de bevordering van onderwijs en integratie van kinderen en volwassenen met specifieke
behoeften. Een van de prioriteiten van het Comenius-programma is bijvoorbeeld om
effectieve methoden op dit gebied in kaart te brengen en te verspreiden en om docenten
en de schoolleiding te ondersteunen bij het bevorderen van een volledige integratie.

Daarnaast is de Commissie sinds 22 januari 2011 partij bij het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Alle lidstaten hebben het Verdrag
ondertekend en de meerderheid heeft het inmiddels ook geratificeerd. Artikel 24 legt de
landen die partij zijn bij het Verdrag de verplichting op om het recht van personen met
een handicap op onderwijs ook daadwerkelijk te verwezenlijken.

Om de tenuitvoerlegging van het Verdrag te ondersteunen, heeft de Commissie in 2010
een Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 aangenomen (44) . In die strategie
worden onderwijs en opleiding als een van de acht actieterreinen aangemerkt met het doel

(44) COM(2010)0636.
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om een op integratie gericht onderwijs en een permanente educatie te bevorderen voor
leerlingen en studenten met een handicap. Het begeleidende werkdocument van de diensten
van de Commissie (45)  bevat een lijst met acties om die doelstelling te verwezenlijken.

*
*     *

Vraag nr.  39  van  Lambert van Nistelrooij  ( H-000132/11 )

Betreft: Innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden

Europa moet zich voorbereiden op een snel vergrijzende samenleving. Het gebruik van
innovatie is daarbij een belangrijk hulpmiddel dat ons ter beschikking staat. Nauwe
samenwerking tussen verschillende beleidstakken, waaronder digitaal, volksgezondheids-,
onderzoeks- en industriebeleid is nodig om een antwoord te hebben op demografische
verandering en de vergrijzing te verzilveren. Het is daarom goed dat de Commissie eind
2010 het partnerschap “actief en gezond ouder worden” heeft gelanceerd.

Kan de Commissie aangeven welke vervolgstappen worden genomen nu er een consultatie
is geweest en een steering board samengesteld?

Welke rol ziet zij voor het innovatiepartnerschap binnen het Europees Jaar voor actief
ouder worden en solidariteit tussen generaties?

Wanneer wil de Commissie een tweede innovatiepartnerschap lanceren en hoe gaat zij de
eerste ervaringen en uitkomsten van het huidige innovatiepartnerschap daarbij gebruiken?

Antwoord

(EN) De recente conclusies van de Raad over de voorbereidende werkzaamheden voor het
Europese Innovatiepartnerschap (EIP) “Actief en gezond ouder worden” zoals aangenomen
door de Raad Mededingingsvermogen tijdens zijn zitting van 9 – 10 maart 2011, markeren
de start van dit proefproject door de oprichting van een stuurgroep en de geplande deelname
van vertegenwoordigers van lidstaten (d.w.z. België, Spanje, Hongarije en Polen) aan de
werkzaamheden van het partnerschap.

Wij beschikken nu over alle benodigde elementen om de voorbereidende werkzaamheden
voor het proefproject in gang te zetten, met name met het oog op het opstellen van de
aanbevelingen voor een strategisch uitvoeringsplan (tegen het eind van de zomer van 2011)
op basis waarvan, via de daartoe geëigende institutionele kanalen, voorstellen gepresenteerd
zullen worden voor de uitvoering van dit proef-EIP. De Commissie zal vervolgens haar
standpunten en voorstellen in een mededeling ter bekrachtiging aan de Raad en het
Parlement voorleggen. Dit zal in beginsel uiterlijk eind 2011 plaatsvinden.

De Commissie streeft daarbij naar synergieën tussen het proef-EIP “Actief en gezond ouder
worden” en het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) Dankzij het Europees Jaar
(2012) moet een grotere zichtbaarheid van het EIP gewaarborgd worden. Dat EIP is tot
2020 operationeel en zou dus aan de andere kant een goed vehikel kunnen zijn voor het
in praktijk brengen van een aantal toezeggingen van de betrokken partijen in het kader
van het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012). Het EIP zou daarnaast gebruikt
kunnen worden om in te spelen op de oproep van de Raad voor het ontwikkelen van
gemeenschappelijke beginselen voor dat actief ouder worden (conclusies over actief ouder

(45) SEC(2010)01324.
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worden van 7 juni 2010 van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid
en Consumentenzaken).

Op basis van de conclusies van de Raad van 26 november 2010 en rekening houdend met
de ervaringen bij het opzetten van het huidige proef-EIP, de standpunten van de betrokken
partijen en de evaluatie van het proef-EIP later dit jaar, zal de Commissie naar verwachting
eind 2011 een tweede golf innovatieve partnerschappen introduceren.

*
*     *

Vraag nr.  40  van  Ivari Padar  ( H-000138/11 )

Betreft: Betaaldienst van Apple botst met belangen van mediaeigenaren

Apple heeft aangekondigd dat het via zijn AppStore de mogelijkheid gaat bieden zich op
kranten te abonneren, en verlangt van kranteneigenaren dat zij de abonnementen verkopen
tegen ten minste de laagste prijs die elders wordt gevraagd, en dat zij 30% van de inkomsten
aan Apple afstaan. De uitgeverijen ontwikkelen momenteel nieuwe businessmodellen,
zowel voor gedrukte als digitale media, waarmee grote investeringen gemoeid zijn. Ik kom
uit een zeer kleine lidstaat, Estland, waar de krantenoplage vrij klein is, terwijl de kosten
voor de overstap naar digitaal voor de hele sector gelijk zijn. Als dus zo’n aanzienlijk deel
van de abonnementsinkomsten naar Apple gaat, zou dat tot hogere kosten voor de klanten
kunnen leiden. De EU moet ervoor zorgen dat uitgeverijen binnen het juiste wetgevingskader
hun aanbiedingen op mediagebied kunnen opstellen. Dit houdt o.a. in dat zowel voor
gedrukte als voor online-kranten een BTW-tarief van 0% of een verlaagd BTW-tarief moet
gelden. Bovendien is het voor uitgevers van het grootste belang dat zij vrij zijn in de keuze
van betalingssystemen en ook dat zij rechtstreeks met hun abonnees in contact kunnen
blijven. Hoe wil de Commissie ter zake optreden?

Antwoord

(EN) De Commissie volgt de ontwikkeling van elektronische publicaties op tablet-apparaten
op de voet en haar beoordeling van de situatie is als volgt. De betreffende producten
bevinden zich nog in de kinderschoenen. Over veel details met betrekking tot de wijze
waarop de markt/markten zal/zullen functioneren wordt op dit moment intensief tussen
de marktpartijen onderhandeld. Het moge duidelijk zijn dat het in belang van de
overheidsinstanties is als die onderhandelingen tot bedrijfspraktijken leiden die een
duurzame basis vormen voor innovatieve goederen en diensten.

De handelwijze van Apple zou een inbreuk op de EU-regels kunnen vormen indien Apple
anticompetitieve overeenkomsten hanteert die de mededinging belemmeren of waardoor
misbruik wordt gemaakt van een dominante positie op de relevante markt/markten.
Aangezien er verschillende platforms bestaan en een groot aantal apparaten die over
soortgelijke functionaliteiten beschikken, is in deze fase nog niet duidelijk of er al een
onderneming is, met inbegrip van Apple, die een dominante positie heeft gecreëerd.

De Commissie is niet alleen voorstander van een eerlijke mededinging, maar streeft er ook
naar dat innovatieve producten volledig kunnen profiteren van de voordelen die de interne
markt biedt zodat consumenten overal en op elk moment van digitale content gebruik
kunnen maken, met inbegrip van kranten.

De Commissie zal binnenkort de oprichting van één of meer groepen op hoog niveau
aankondigen die onder andere de toekomst van de nieuwe media zullen evalueren. De
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tablet-ontwikkelingen zullen ongetwijfeld in het kader van deze groep(en) op hoog niveau
aan de orde worden gesteld en de Commissie zal de resultaten nauwlettend in de gaten
blijven houden.

De harmonisatie van BTW-tarieven voor elektronische en gedrukte media is op dit moment
al onderwerp van discussie. De geachte afgevaardigde is ongetwijfeld op de hoogte van het
feit dat de Commissie een veel breder politiek debat in gang heeft gezet over de herziening
van het BTW-stelsel in het groenboek dat zij in december 2010 heeft gepubliceerd. De
daaruit voortvloeiende raadpleging duurt nog tot mei 2011. De reacties op de kwesties
die in het groenboek aan de orde zijn gesteld, zullen zeker resultaten opleveren die richting
kunnen geven aan toekomstige beleidsinitiatieven. Zo zal er onder andere antwoord
gegeven moeten worden op de volgende vragen: Belemmert de huidige structuur van de
BTW-tarieven een effectief functioneren van de interne markt omdat hierdoor de
mededinging wordt verstoord? Leidt die structuur tot een ongelijke behandeling van
vergelijkbare producten, meer in het bijzonder van online-kranten ten opzichte van andere
producten en diensten op mediagebied? Brengt die structuur van de BTW-tarieven hoge
kosten voor de naleving voor ondernemingen met zich mee?

*
*     *

Vraag nr.  41  van  Sandrine Bélier  ( H-000139/11 )

Betreft: EU-Strategie voor biodiversiteit

Kan de Commissie bevestigen dat het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid, na
de vaststelling vóór 2020 van de nieuwe internationale doelstelling voor de bescherming
van de biodiversiteit, zal voorzien in een samenhangend stelsel van milieuprikkels zoals:

een verplichte “vergroenende” component voor landbouwondernemingen in de eerste
pijler, bestaande uit een reeks goede agronomische praktijken, zoals wisselbouw en “groene
infrastructuur”;

specifieke bepalingen in het kader van de eerste pijler voor landbouwers in Natura
2000-gebieden, biologische landbouwondernemingen en intensief beheerde weiden en
grasland;

een duidelijk gedefinieerde tweede pijler met voldoende middelen die voorziet in effectieve
meerjarenplannen van vrijwillige aard om landbouwers te ondersteunen die verder gaan
dan de goede basispraktijken en bijdragen aan de doelstellingen van de EU op het gebied
van klimaatverandering, biodiversiteit en water?

Antwoord

(FR) De vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vormt een van de
hoofddoelstellingen van de lopende hervorming om de uitdagingen op milieugebied beter
het hoofd te kunnen bieden. Het toekomstige GLB moet een significante bijdrage gaan
leveren aan het beheer van de natuurlijke hulpbronnen, met name om de internationale
verplichtingen die de Unie is aangegaan gestand te kunnen doen. De doelstellingen op het
vlak van klimaatverandering en biodiversiteit maken immers deel uit van de Europa
2020-strategie, waar het GLB zich volledig bij aansluit.

187Handelingen van het Europees ParlementNL07-04-2011



Zoals neergelegd in de hoofdlijnen van de voorgestelde hervorming van het GLB, die
worden uiteengezet in de mededeling van de Commissie van 18 november vorig jaar (46) ,
moet het toekomstige GLB het juiste antwoord formuleren op de uitdagingen betreffende
voedselzekerheid, beheer van de natuurlijke hulpbronnen en vitaliteit van de
plattelandsgebieden. Zowel de eerste als de tweede pijler van het GLB zullen moeten
bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. De
Commissie stelt met name een groene component in de eerste pijler voor gezien de
verplichtingen voor de landbouwers om maatregelen ten uitvoer te leggen die onder meer
zijn gericht op instandhouding van grasland (blijvend grasland), vruchtwisseling,
groenbedekking en ecologische braaklegging, of maatregelen die zijn voorzien voor de
Natura 2000-gebieden.

De Commissie onderzoekt momenteel diverse mogelijkheden voor deze tenuitvoerlegging.
Voor een doeltreffende vergroening van het GLB is het van essentieel belang om een goed
evenwicht te vinden tussen de kosten en de baten van de maatregelen in kwestie en erop
toe te zien dat de administratieve last van het systeem voor het beheer en de controle van
de rechtstreekse betalingen niet wordt verzwaard. Bovendien zou de vergroening van de
rechtstreekse betalingen hand in hand moeten gaan met een herformulering van de
randvoorwaarden en aanpassing van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Er
vindt momenteel een impactanalyse plaats om nog voor het eind van dit jaar met
wetgevingsvoorstellen te kunnen komen.

*
*     *

Vraag nr.  42  van  Mairead McGuinness  ( H-000140/11 )

Betreft: EU-landbouw en internationale handel

Is de Commissie voornemens rekening te houden met de standpunten die het Parlement
heeft ingenomen in zijn verslag over de EU-landbouw en internationale handel, dat tijdens
de vergaderperiode van maart met een overweldigende meerderheid werd aangenomen
(P7_TA(2011)0083)?

Kan de Commissie reageren op de verklaring van de adjunct-directeur-generaal van DG
Handel dat de aanneming van dit verslag niets afdoet aan het engagement van de Commissie
om tot een overeenkomst (met Mercosur) te komen?

Antwoord

(EN) De Commissie zal het Europees Parlement een uitgebreide reactie doen toekomen op
zijn resolutie over de EU-landbouw en internationale handel (47)  waarnaar de geachte
afgevaardigde in haar vraag verwijst, een en ander in overeenstemming met de geldende
voorschriften voor de follow-up door de Commissie van niet-wetgevende resoluties van
het Parement.

Het is weliswaar een feit dat de liberalisering van de handel uitdagingen met zich meebrengt
voor de Europese landbouw, maar het is tegelijkertijd belangrijk om te benadrukken dat
handelsovereenkomsten de landbouw in de EU nieuwe mogelijkheden bieden als gevolg
van de concessies van onze partners. Het zou dan ook verkeerd zijn om een toenemende

(46) COM(2010)0672 definitief.
(47) P7_TA(2011)0083.
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liberalisering van de handel uitsluitend als een “verlies-verlies-scenario” voor de
EU-landbouw te karakteriseren. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met
de potentiële voordelen die het openstellen van de markten op grotere schaal voor de
Europese economie als geheel met zich mee kan brengen.

Wat de specifieke kwestie van het handelsakkoord met Mercosur betreft, zijn de
onderhandelingen over een Associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur weer hervat
met het oog op het sluiten van een evenwichtig en uitgebreid akkoord tussen deze twee
regio’s. Een dergelijk akkoord zou de betrekkingen tussen beide partijen aanhalen en
wederzijds grote politieke en economische voordelen opleveren. De Commissie zal alles
in het werk stellen om dit doel te verwezenlijken. De hervatting van deze onderhandelingen
kan zowel op de steun rekenen van de beide betrokken partijen als van het Europees
Parlement.

Mercosur is een grote en dynamische economie met een groeitempo van het BBP van circa
8 procent in 2010. Een overeenkomst met Mercosur zou het eerste veelomvattende
handelsakkoord zijn voor onze Zuid-Amerikaanse partners. Dat akkoord zou de exporteurs
in de EU een voorsprong geven ten opzichte van hun concurrenten in de rest van de wereld
vanwege hun geprivilegieerde toegang tot een markt van 260 miljoen mensen met
middeninkomens in een regio van de wereld waar de koopkracht het snelst stijgt.

Bij de onderhandelingen over multilaterale of bilaterale handelsovereenkomsten die van
invloed zijn op de Europese landbouw, wordt de centrale uitdaging in het algemeen gevormd
door het vinden van het juiste evenwicht tussen onze offensieve en defensieve belangen
op landbouwgebied enerzijds en tussen de landbouw en de andere sectoren die bij de
onderhandelingen een rol spelen anderzijds. De Commissie is zich hier terdege van bewust.
Zij zal zich dan ook, in nauwe samenwerking met het Parlement en de Raad, sterk blijven
maken om dat doel te bereiken in de reeks multilaterale en bilaterale onderhandelingen
die de EU op dit moment gericht en met een groot engagement voert.

*
*     *

Vraag nr.  43  van  Laima Liucija Andrikienė  ( H-000144/11 )

Betreft: Komende parlements- en presidentsverkiezingen in Egypte

Dit jaar zullen in Egypte presidentsverkiezingen en parlementsverkiezingen worden
gehouden. Hoe denkt de Commissie het verkiezingsproces in Egypte te gaan ondersteunen?
Zal er een verkiezingswaarnemersmissie naar Egypte worden gezonden voor de lange
termijn?

Hoe denkt de Commissie jongeren te helpen zich voor te bereiden op deze verkiezingen?
Is zij van plan financiële steun te bieden voor seminars en trainingssessies voor jongeren
die de politiek in willen?

Aangezien de verkiezingen binnen niet al te lange tijd zullen plaatsvinden is het van belang
dat steun snel en daadkrachtig wordt geleverd. Het is van het grootste belang dat de EU
deskundigen stuurt naar Egypte, met name experts uit Midden- en Oost-Europa met kennis
over en ervaring met het voorbereiden van verkiezingen, het schrijven van
verkiezingsprogramma’s en het organiseren van verkiezingscampagnes.
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Antwoord

(EN) De EU heeft zich bereid verklaard om middelen te mobiliseren ter ondersteuning van
de democratische overgang in Egypte. Die steun zou onder andere gebruikt kunnen worden
voor de capaciteitsopbouw en technische bijstand bij de voorbereidingen van de
verkiezingen, voor de institutionele opbouw en voor de waarneming bij de verkiezingen.
De ontwikkeling van de lopende hervormingen is een zaak van de Egyptische autoriteiten
en het Egyptische volk. De Commissie staat klaar om ondersteuning te verlenen zodra
Egypte daarom verzoekt. De Commissie heeft ook in het verleden herhaaldelijk haar
belangstelling getoond om als waarnemer bij de Egyptische verkiezingen te fungeren.
Gezien de huidige democratische hervormingen, neemt het belang van deze kwestie alleen
maar toe. Indien de Egyptische autoriteiten een daartoe strekkend verzoek indienen, is de
Commissie bereid om een volledig toegeruste of een beperktere verkiezingevaluatie uit te
voeren dan wel om een electorale deskundigenmissie af te vaardigen.

De volksopstand van 25 januari is in gang gezet dankzij het engagement van jongeren en
van opkomende politieke bewegingen. De EU hecht grote waarde aan het samenwerken
met deze groepen in het maatschappelijk middenveld. Dat is de reden dat er uit hoofde
van het Stabiliteitsinstrument 2 miljoen EUR is toegewezen voor onmiddellijke steun aan
maatschappelijke organisaties en burgergroeperingen. De belangrijkste doelstelling van
het programma is het verbeteren van de capaciteit om deel te nemen aan de huidige
hervormingen, het creëren van platforms voor het uitwisselen van standpunten, het
beschikbaar stellen van expertise en trainingen en het ondersteunen van het publieke
bewustzijn. In het kader van het programma zullen Europese deskundigen worden ingezet,
ook uit Midden- en Oost-Europa en uit de Arabische regio. Er zal in dit verband speciale
aandacht worden besteed aan de rol van vrouwen.

Er wordt ook een ondersteuningspakket gericht op het maatschappelijk middenveld
beschikbaar gesteld met een omvang van 17,7 miljoen EUR. De invulling van dit pakket
gebeurt op lokaal niveau in Cairo middels de oproepen tot het indienen van voorstellen.
De projecten zullen voor het merendeel rond de zomer van start gaan en zijn op de langere
termijn gericht. Dat betekent dat de nadruk onder andere zal liggen op vrouwenrechten,
jongeren, de rechten van kinderen, media, de vrijheid van geloofsovertuiging en van
meningsuiting en op het bestrijden van martelpraktijken.

*
*     *

Vraag nr.  44  van  Anne E. Jensen  ( H-000147/11 )

Betreft: Gebruik van SafeSeaNet om tot één maritieme ruimte te komen

Bij de vaststelling van het proefproject “Blue Belt” in november 2010 heeft de Commissie
ervoor gekozen zich te concentreren op schepen die zich uitsluitend bezighouden met
EU-interne handel. In het project wordt het accent vooral gelegd op de voordelen van het
gebruik van SafeSeaNet, waarmee de administratieve lasten voor de korte vaart kunnen
worden verlicht. Maar ook de grote vaart zou kunnen profiteren van SafeSeaNet als middel
om de administratieve lasten te verlichten, omdat deze schepen in het kader van hun
internationale reizen ook goederen tussen EU-havens vervoeren.

Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat de grote vaart ook profiteert van de verbeteringen
die van het Blue Belt-project verwacht worden, en hoe wil zij deze categorie schepen volledig
bij de proefprojecten betrekken?
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Gaat de Commissie in de toekomst werken aan de totstandbrenging van één Europese
maritieme ruimte, waarin zowel de korte vaart als de grote vaart de vruchten van SafeSeaNet
plukken, om zo gelijke concurrentievoorwaarden met andere vormen van vervoer te
creëren en de administratieve lasten voor alle onderdelen van de scheepvaart te verminderen?

Antwoord

(EN) In het witboek over het vervoersbeleid (48)  wordt opgemerkt dat er nog steeds een
verdergaande vereenvoudiging van de geldende administratieve procedures in het maritieme
vervoer nodig is ter bevordering van een maximaal gebruik van het potentieel van de
scheepvaart.

In dat opzicht zal het proefproject “Blue Belt” de douaneautoriteiten in de lidstaten duidelijk
moeten maken op welke wijze de toezichthoudende capaciteiten in de EU die door het
Europees Agentschap voor de maritieme veiligheid zijn ontwikkeld een bijdrage kunnen
leveren aan hun dagelijkse taken en op welke wijze de gebruikelijke administratieve
formaliteiten vereenvoudigd kunnen worden, zonder dat het niveau van de naleving van
de betreffende wetgeving wordt aangetast. Het project wordt uitgevoerd door
eerdergenoemd agentschap in samenwerking met de douaneautoriteiten en, op basis van
vrijwilligheid, een aantal scheepvaartmaatschappijen. Het project zal naar verwachting in
2011 worden afgerond. Van de meer dan 200 vaartuigen die aan het project deelnemen,
zijn een aantal schepen actief op de grote vaart. De overkoepelende doelstelling van het
Blue Belt-project is weliswaar het bevorderen van het gebruik van het maritiem vervoer
voor het intra-Europees transport van goederen, maar niettemin zullen ook de
mogelijkheden worden onderzocht van een administratieve vereenvoudiging voor alle
andere maritieme vervoerswijzen.

Daarnaast zal de Commissie de kwesties met betrekking tot intra-Europese maritieme
vaartuigen die een haven in een derde land aandoen, specifiek bestuderen. Dat is ook al
aangekondigd in het actieplan met het oog op de instelling van een Europese maritieme
ruimte zonder grenzen (49)  dat in 2009 is aangenomen.

*
*     *

Vraag nr.  45  van  Nadezhda Neynsky  ( H-000148/11 )

Betreft: Milieu en veiligheid

Naar aanleiding van de problemen met de reactoren van de kerncentrale van Fukushima-1
die door de vernietigende aardbeving in Japan beschadigd zijn, heeft de EU besloten de
veiligheid in alle kerncentrales in Europa te testen. De commissaris voor Energie, Günther
Oettinger, heeft verklaard dat de plannen voor de bouw van een kerncentrale in Belene in
Bulgarije moeten worden herzien. In 1977 werd de stad Svishtov, op 18 km van de
voorgestelde locatie van de kerncentrale van Belene, getroffen door een aardbeving met
een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Daarbij kwamen volgens officiële statistieken
ongeveer 120 mensen om. Heeft de Commissie in dit verband een officieel verslag van de
Bulgaarse autoriteiten over de seismische activiteit in dit gebied ontvangen en zo niet, is
zij bereid om zo’n verslag te vragen?

(48) Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem,
COM(2011)0145 [sic] definitief van 28 maart 2011.

(49) COM(2009)0010 definitief van 21 januari 2009.
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Antwoord

(EN) Op 25 maart 2011 heeft de Europese Raad de prioriteit van de nog uit te voeren
werkzaamheden benadrukt met betrekking tot de evaluatie van alle kerncentrales in Europa.
De Commissie zal dit proces samen met de Groep Europese Regelgevers op het gebied van
nucleaire veiligheid coördineren. Daarnaast zal de Commissie het bestaande wettelijke en
regelgevingskader voor de veiligheid van nucleaire installaties uiterlijk eind van dit jaar
aan een beoordeling onderwerpen. In die context zullen ook de seismische risico’s in het
gebied van de kerncentrale in het Bulgaarse Belene worden onderzocht.

*
*     *

Vraag nr.  46  van  Graham Watson  ( H-000149/11 )

Betreft: Bezoeken van Commissarissen aan India

Welke Commissarissen hebben sinds het aantreden van deze Commissie een bezoek
gebracht aan India? Op welke wijze werkt de Commissie aan versterking van de banden
tussen de EU en India?

Antwoord

(EN) Onderstaand treft u een overzicht aan van de bezoeken die de Europese commissarissen
sinds september 2009 aan India hebben gebracht.

De EU bevordert de betrekkingen tussen de EU en India over de gehele lijn middels de
uitvoering van het gezamenlijke actieplan EU-India. Dit initiatief is in 2005 door beide
partijen genomen en het is vervolgens in 2008 herzien. In het actieplan wordt een breed
scala aan activiteiten gedefinieerd die bedoeld zijn om het strategische partnerschap EU-India
te ondersteunen via het bevorderen van de vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling,
onderzoek en technologie en intermenselijke en culturele uitwisselingen.

Tot de huidige activiteiten die prioriteit hebben voor het bevorderen van de betrekkingen
tussen de EU en India behoren de veiligheid (in welk verband acties zijn voorzien op het
gebied van terrorismebestrijding, cyberbeveiliging en maatregelen tegen piraterij),
diplomatieke activiteiten op handels- en ondernemingsgebied (voortzetting van de
werkzaamheden voor het afsluiten van het vrijhandelsakkoord en de inspanningen als
reactie op de oproep aan de EU tijdens de laatste topontmoeting van de Indiase
minister-president Singh om intensiever te participeren aan de economische modernisering
in India), en samenwerkingsactiviteiten met betrekking tot specifieke onderwerpen variërend
van energie, milieu en klimaatverandering tot de ontwikkeling van vaardigheden,
wetenschap en technologie, en migratie.

Bovendien zal getracht worden om het profiel van de EU in India te verbeteren via openbare
diplomatieke activiteiten.

BEZOEKEN VAN COMMISSARISSEN VAN DE EU AAN INDIA 2009 – 2010

COMMISSARISDATA

2009

Marianne Fischer Boel, commissaris Landbouw en
plattelandsontwikkeling

2-4 september
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Catherine Ashton, commissaris Handel3-5 september

Neelie Kroes, commissaris Mededinging16-17 november

Benita Ferrero-Waldner, commissaris Externe betrekkingen
en Europees nabuurschapsbeleid

5-6 november

Catherine Ashton, commissaris Handel5-6 november

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie
(top EU-India)

6 november

2010

Karel de Gucht, commissaris Handel4 maart

Connie Hedegaard, commissaris Klimaat7-9 april

Catherine Ashton, vicevoorzitter van de Europese Commissie
en hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse
zaken en veiligheidsbeleid

21-24 juni

*
*     *

Vraag nr.  47  van  Ivo Belet  ( H-000151/11 )

Betreft: Gemeenschappelijk bindend lobbyregister

Een aantal recente schandalen rond vermeende lobbypraktijken en misbruiken in het
Parlement toont aan dat zich een verstrakking opdringt van normen en regels.

In zijn resolutie van 8 mei 2008 (P6_TA(2008)0197) heeft het Parlement opgeroepen tot
meer transparantie en heeft het gevraagd om een interinstitutioneel akkoord tussen de
Raad, de Commissie en het Parlement over een verplicht gemeenschappelijk register dat
van toepassing zou zijn in alle instellingen en dat volledige financiële informatie,
gemeenschappelijke uitsluitingsmechanismen en een gemeenschappelijke ethische
gedragscode zou omvatten (en ten minste een wederzijdse erkenning van gescheiden
registers, bij gebrek aan een akkoord over een gemeenschappelijk verplicht register).

Is de Commissie bereid om een nieuw overleg te starten met het Parlement en de Raad om
een regeling uit te werken voor een bindend gemeenschappelijk lobbyregister voor alle
instellingen?

Gaat de Commissie akkoord dat absolute transparantie het prioritaire criterium moet zijn
bij het opstellen van een gedragscode voor alle betrokkenen: vertegenwoordigers van Raad,
Commissie en Parlement?

Antwoord

(EN) De Commissie is zich terdege bewust van de recente, volledig onacceptabele incidenten
in het Europees Parlement. Het is de primaire verantwoordelijkheid van het Parlement en
zijn afgevaardigden om de noodzakelijke acties uit te voeren en maatregelen te nemen om
soortgelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.

De Commissie heeft een gedragscode voor commissarissen opgesteld die nog strenger is
dan de vorige versie en die tot de meest strikte codes behoort die op dit moment van kracht
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zijn. Het Parlement is geraadpleegd over de ontwerpversie en de Commissie zal de nieuwe
gedragscode zo snel mogelijk aannemen waarbij de opmerkingen van het Parlement in
aanmerking zullen worden genomen.

Dit zal de Commissie en het Parlement er echter niet van weerhouden om samen na te
gaan op welk manier de optimale gedragsnormen vastgesteld kunnen worden voor de
leden van alle instellingen tegen de achtergrond van hun respectieve taken en mandaten.
Het is echter de taak van het Parlement om het initiatief te nemen voor een dergelijk debat
op basis van de regels die het zelf voor de afgevaardigden in dat Parlement zou willen
hanteren. De Commissie wil namelijk niet de indruk wekken dat zij tracht om de
werkzaamheden van de afgevaardigden in het Europees Parlement te reguleren.

Wat het transparantieregister betreft, zal de geachte afgevaardigde er ongetwijfeld van op
de hoogte zijn dat de Commissie constitutionele zaken (AFCO – het verslag van voorzitter
Casini) op dit moment een ontwerpovereenkomst bestudeert voor een gemeenschappelijk
transparantieregister voor het Parlement en de Commissie. Dit ontwerp is opgesteld door
een werkgroep onder leiding van mevrouw Wallis, ondervoorzitter van het Parlement, en
de heer Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie.

De Commissie is een groot voorstander van een snelle goedkeuring van deze overeenkomst,
zeker gezien de huidige omstandigheden. Zij pleit er dan ook voor om een vertraging in
de tenuitvoerlegging ervan te voorkomen als gevolg van nieuwe juridische en politieke
discussies over het vrijwillige of verplichte karakter. Door die discussies, en met name een
wetgevingsproces, zou het nog maanden, zo niet jaren kunnen duren voordat een dergelijk
register het daglicht aanschouwt.

De Commissie en het Parlement moeten in gedachten houden dat wij geen register nodig
hebben om gedrag te verbieden dat overduidelijk onethisch en wellicht zelfs misdadig is.
Het is de taak van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de openbare
ministeries en de rechtbanken om de bestaande wetgeving te handhaven.

De bijdrage van het transparantieregister bestaat erin dat de burgers, ambtenaren en ieder
van ons zo over informatie kunnen beschikken over de organisaties die de discussies in
onze beide instellingen beïnvloeden.

Iedereen die zich registreert – of het nu om lobbyisten gaat of om denktanks, ngo’s en
dergelijke – moet informatie verschaffen over zijn/haar intenties, financiële situatie en
belangrijkste activiteiten. Zij ondertekenen een gedragscode en zijn gebonden aan een
sanctiesysteem wanneer de betreffende regels worden geschonden. Het huidige register
van de Commissie bevat op dit moment al circa 3 800 organisaties.

Iedereen die zich niet in het register inschrijft, krijgt de vraag voorgelegd waarom zij zich
niet ingeschreven hebben en of zij soms iets te verbergen hebben. Bij de contacten met
dergelijke organisaties is voor ons allemaal de allergrootste waakzaamheid geboden.

*
*     *
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