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PROTOKOL FRA MØDET ONSDAG DEN 8. MAJ 1996

(96/C 152/01 )

Afvikling af mødet
FORSÆDE : Klaus Hansen

Formand

(Mødet åbnet kl. 15.00)

1. Genoptagelse af sessionen
Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for genop
taget efter afbrydelsen den 19. april 1996.

svensk og finsk simultantolkning; hun protesterede mod denne
forskelsbehandling, som hun fandt uacceptabel

— Macartney, der protesterede mod, at den britiske regerings
minister for skotske spørgsmål havde forbudt, at man i
anledning af den 9 , maj flagede med Europa-flag ved de
officielle bygninger i Skotland, samt at der blev uddelt
informationsmateriale om Den Europæiske Union til skoleele
ver; dette forbud var fremsat i protest mod Den Europæiske
Unions holdning til BSE-problemet
— Miller om dette indlæg

2. Mindeord

—

Florio, der under henvisning til forretningsordenens arti

kel 28 , stk . 2, mindede om , at han i november 1995 havde

På Parlamentets vegne udtalte formanden mindeord om Her
sant, der var afgået ved døden den 21 . april 1996.
Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

3. Godkendelse af protokollen
Dupuis havde meddelt, at han ville have stemt for og ikke imod
forslaget til beslutning om Patrick Kelley (protokollen af
18.04.1996, del I, punkt 22)
Protokollen fra foregående møde godkendtes .

indgivet et spørgsmål til Formanden om Europa-Parlamentets
ejendomspolitik i Bruxelles, et spørgsmål, som i modstrid med
forretningsordenen i 4 måneder var forblevet ubesvaret, og
som derpå var blevet besvaret utilfredsstillende ; han anmodede
om, at man gav ham de forklaringer, han havde bedt om , og
spurgte, hvorfor de spørgsmål , der blev stillet om denne slags
problemer, ikke blev besvaret (Formanden svarede, at han ville
undersøge problemet).

4. Modtagne dokumenter
Formanden meddelte, at han havde modtaget:

Talere :

— McNally, der under henvisning til forretningsordenen
artikel 102, stk. 2, protesterede mod, at en ordfører på mødet i
Forskningsudvalget dagen før havde måttet tale på et andet
sprog end sit modersmål , eftersom der endnu en gang ikke var

a) fra Rådet følgende dokumenter:
— Interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem
Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfæl
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lesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene
side og Republikken Belarus på den anden side (5671 /96 —

— Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets ottende direktiv
om bestemmelser vedrørende sommertid (KOM(96)0106 —

C4-0248/96 - 96/0053(CNS ))

C4-0252/96 - 96/0082(COD))

henvist til :
korr.udv .: EKST

henvist til :
korr.udv .: TRAN

rådg.udv .: berørte udvalg

retsgrundlag : EF-traktatens artikel 228, stk. 2, EKSF-traktatens
artikel 95 , Euratom-traktatens artikel 101 , 2 , afsnit.

rådg.udv .: ØKON, MILJ
retsgrundlag : EF-traktatens artikel 100 A
—

Meddelelse fra Kommissionen »EU ' s forbindelser med de

nye uafhængige stater i Centralasien« (KOM(95)0206 —
C4-0256/96)

b) fra Kommissionen:

henvist til :
korr.udv .: UDEN

rådg.udv.: EKST, MILJ, UDVK
ba) følgende forslag og/eller meddelelser:

— Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parla
mentet om sikker transport af radioaktivt materiale i Den
Europæiske Union (KOM(96)0011 - C4-0241 /96)
henvist til :
korr.udv .: TRAN

rådg.udv.: FORS, SOCI, MILJ
— Meddelelse fra Kommissionen : »Henimod en EU-strategi
for forbindelserne med de transkaukasiske republikker«
( KOM(95)0205 - C4-0242/96)
henvist til :
korr.udv .: UDEN

rådg.udv.: berørte udvalg

bb) følgende forslag til bevillingsoverførsel:

— Forslag om overførsel af bevillinger nr. 09/96 fra kapitel til
kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det
almindelige budget for De Europæiske Fællesskaber for regn
skabsåret 1996 (SEK(96)0668 - C4-0244/96)
henvist til :
korr.udv .: BUDG

— Forslag om overførsel af bevillinger nr. 1 0/96 fra kapitel til
kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det
almindelige budget for De Europæiske Fællesskaber for regn
skabsåret 1996 (SEK(96)0731 - C4-0245/96)
henvist til :
korr.udv .: BUDG

foreligger på følgende sprog: FR

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af direktiv 87/ 102, som ændret ved direktiv 90/88, om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og admi
nistrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM(96)0079 —
C4-0243/96 - 96/0055(COD ))

— Forslag om overførsel af bevillinger nr. 1 1 /96 fra kapitel til
kapitel for sektion III — Kommissionen — Del B — i det
almindelige budget for De Europæiske Fællesskaber for regn
skabsåret 1996 (SEK(96)0788 - C4-0254/96)
henvist til :
korr.udv .: BUDG

henvist til :
korr.udv .: RETS

rådg.udv.: MILJ

bc) følgende dokumenter:

retsgrundlag: EF-traktatens artikel 100 A

— Udtalelse fra Kommissionen om Europa-Parlamentets
ændring til Rådets fælles holdning til forslag til Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om grænseoverskridende

—

Meddelelse fra Kommissionen om racisme , fremmedhad

og antisemitisme (KOM(95)0653 — C4-0250/96)

pengeoverførsler (KOM(96)0172 - C4-0246/96 - 94/
0242(COD))

henvist til :
korr.udv .: BORG

henvist til :

rådg.udv.: BUDG, RETS , SOCI

rådg.udv .: RETS , MILJ

korr.udv .: ØKON

retsgrundlag: EF-traktatens artikel 100 A

— Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
følgeret til fordel for ophavsmanden til et originalkunstværk
(KOM(96)0097 - C4-0251 /96 - 96/0085(COD))
henvist til :
korr.udv .: RETS

— Foreløbig rapport i henhold til artikel 8 i Rådets beslutning
(94/78/EF, Euratom) om et flerårigt program for udvikling af
fællesskabsstatistikker over forskning, udvikling og innova
tion ( KOM(96)0042 - C4-0247/96)

rådg.udv .: KULT

henvist til :
korr.udv .: FORS

retsgrundlag : EF-traktatens artikel 100 A

rådg.udv.: BUDG, ØKON
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— Første rapport om hensyntagen til de kulturelle aspekter i
Den Europæiske Fællesskabs aktion (KOM(96)0160 — C40249/96)

— **I Betænkning om forslag til Rådets forordning om
foranstaltninger på området HIV/AIDS i udviklingslandene
(KOM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN)) - Udvalget
om Udvikling og Samarbejde

henvist til :
korr.udv .: KULT

rådg.udv .: EKST, RETS

foreligger på følgende sprog: FR
— Udtalelse fra Kommissionen om Europa-Parlamentets
ændring til Rådets fælles holdning til forslag til Europa
Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et supple
rende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler
(KOM(96)0185 - C4-0260/96 - 94/0285(COD))

Ordfører: André-Léonard
(A4-01 13/96)

— Betænkning om udkast til Kommissionens beslutning om
informations- og offentlighedsforanstaltninger, som medlems
staterne og Kommissionen gennemfører vedrørende Samhø
righedsfondens virksomhed i henhold til Rådets forordning
(EF) nr. 1164/94 den 16. maj 1994 (C4-0014/96) — Udvalget
om Regionalpolitik
Ordfører: Sornosa Martínez

(A4-01 14/96)
henvist til :
korr.udv .: RETS

rådg.udv.: LAND, ØKON, FORS , MILJ
retsgrundlag: EF-traktatens artikel 100 A

— * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om en
forbedring
af
Fællesskabets
landbrugsstatistikker
(KOM(95)0472 - C4-0526/95 - 95/0250(CNS)) - Udvalget
om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Jové Peres
(A4-01 15/96)

c) fra udvalgene:
ca) følgende betænkninger:

— Betænkning om udviklingsproblemer og strukturinterven
tioner under mål nr. 1 i Portugal (94D0170 — C4-0035/96) —
Udvalget om Regionalpolitik

— * Betænkning om forslag til Rådets 27 forordninger om
fastsættelse af priser for landbrugsprodukter og dertil knyttede
foranstaltninger 1996-1997 (KOM(96)0044 — C4-0159/96 —
C4-01 85/96 - 96/0056(CNS) - 96/0077(CNS) og 96/
0903(CNS) - 96/0907(CNS)) - Udvalget om Landbrug og
Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Santini
(A4-01 17/96)

Ordfører: Chichester

(A4-0087/96)

— ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring af bilaget til Rådets direktiv nr.
93/7/EØF af 15 . marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder,
som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område
(KOM(95)0479 - C4-0463/95 - 95/0254(COD)) - Udvalget
om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier
Ordfører: Escudero
(A4-01 10/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåel
se af den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mel
lem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den
ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked og dets
medlemsstater på den anden side (5398/96 — C4-0130/96 —
95/026 1 (CNS)) — Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbin
delser

Ordfører: Valdivielso de Cué
(A4-01 18/96)

ring af bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 3911 /92 af 9,
december 1992 om udførsel af kulturgoder (KOM(95)0479 —

— * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ind
gåelse af tillægget til protokollen om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
foreskrevet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Den Islamiske Republik Mauretanien om fiskeri ud for Mau
retanien for perioden fra 15 . november 1995 til 31 . juli 1996

C4-0558/95 — 95/0253(CNS)) — Udvalget om Kultur, Ung
dom, Uddannelse og Medier

( KOM(95)0726 - C4-01 14/96 - 96/0005(CNS )) - Fiskeriud
valget

Ordfører: Escudero
(A4-01 1 1 /96)

Ordfører: Girão Pereira
(A4-0120/96)

—

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ænd

— **I Betænkning om forslag til Rådets forordning om
miljøforanstaltninger i udviklingslandene i forbindelse med

— Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet om oprettelse af et EU-center for uddan

bæredygtig udvikling (KOM(95)0294 — C4-0334/95 — 95/
0 16 1 (SYN)) — Udvalget om Udvikling og Samarbejde

nelse
inden
for
arbejdsmarkedsrelationer
(CERI)
(KOM(95)0445 — C4-0440/95 ) — Udvalget om Sociale Anlig
gender og Beskæftigelse

Ordfører: Taubira-Delannon

Ordfører: Morris

(A4-01 12/96)

(A4-0121 /96)
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— **I Betænkning om forslag til Rådets forordning om støtte
til befolkningspolitik og -programmer i udviklingslandene
(KOM(95)0295 - C4-0421 /95 - 95/0166(SYN)) - Udvalget
om Udvikling og Samarbejde
Ordfører: Nordmann
(A4-0122/96)

— Betænkning om hooliganproblemet og fri bevægelighed
for fodboldtilhængere — Udvalget om Borgerlige Frihedsret
tigheder og Indre Anliggender
Ordfører: Roth
(A4-0124/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Kom
missionen aktiviteter i forbindelse med analyse, forskning,

samarbejde og aktioner på beskæftigelsesområdet (Essen)
(KOM(95)0250 - C4-0385/95 - 95/0149(CNS )) - Udvalget
om Sociale Anliggender og Beskæftigelse

Ordfører: Papakyriazis

— ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
personlige værnemidler (PV) (KOM(95)0552 — C4-0533/95 —

95/0279(COD)) — Udvalget om Økonomi , Valutaspørgsmål og
Industripolitik
Ordfører: Wolf
( A4-0137/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets forordning om anven
delse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer
for perioden 1 , juli 1996 til 30. juni 1999 for visse landbrugs
produkter med oprindelse i udviklingslande (KOM(96)0087 —
C4-0231 /96 - 96/0908(CNS)) - Udvalget om Udvikling og
Samarbejde
Ordfører: Fassa
(A4-0138/96)

(A4-0127/96)

— Betænkning om Kommissionen meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet om Den Europæiske Unions fremtidige
økonomiske bistand til Vestbredden og Gaza-striben
(KOM(95)0505 — C4-0488/95) — Udvalget om Udenrigs-,
Sikkerheds- og Forsvarsanliggender

— Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet om udviklingsmuligheder i forbindelse
med telefonbøger og andre teleoplysningstjenester på et libe
raliseret marked (KOM(95)0431 — C4-0454/95) — Udvalget
om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik

Ordfører: Gahrton
(A4-0129/96)

Ordfører: Cassidy

— Betænkning om Kommissionens økonomiske årsberetning
1996 (KOM(96)0086 - C4-0193/96) - Udvalget om Økono
mi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
Ordfører: Cassidy
(A4-0131 /96)

— Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet
for regnskabsåret 1994 — Sektion I — Europa-Parlamentet;
Sektion IV — Domstolen ; Sektion V — Revisionsretten ;

(A4-0141 /96)

— ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ensartede principper for almene tilladelser
og enkeltlicenser for teletjenester (KOM(95)0545 — C4
0089/96 — 95/0282(COD)) — Udvalget om Økonomi , Valuta
spørgsmål og Industripolitik
Ordfører: W.G. van Velzen
(A4-0142/96)

Sektion VI — Det Økonomiske og Sociale Udvalg/Regionsud
valget — Budgetkontroludvalget
Ordfører: Dankert
(A4-0132/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ænd
ring af forordning (EF) nr. 1626/94 om tekniske foranstaltnin
ger til bevarelse af fiskeressourcerne i Middelhavet
( KOM(95)0635 - C4-0069/96 - 95/0328(CNS )) - Fiskeriud
valget

— ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/387/EØF og
92/44/EØF med henblik på tilpasning til konkurrenceforhold
på telekommunikationsområdet (KOM(95)0543 — C4-0001 /96
— 95/0280(COD)) — Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål
og Industripolitik
Ordfører: Herman
(A4-0144/96)

Ordfører: Baldarelli
(A4-0134/96)

— * Betænkning I. om meddelelse fra Kommissionen om
racisme, fremmedhad og antisemitisme (KOM(95)0653 —
C4-0250/96) og II. om forslag til Rådets afgørelse om udpeg
ning af 1997 som Det Europæiske Ar mod Racisme
(KOM(95)0653 - C4-01 32/96 - 95/0355(CNS )) - Udvalget
om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender
Ordfører: Oostlander
(A4-0135/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets forordning (EF,
Euratom) om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet
med henblik på konstatering af svig og uregelmæssigheder, der
skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
(KOM(95)0690 - C4-01 15/96 - 95/0358(CNS)) - Budget
kontroludvalget
Ordfører: Theato
(A4-0145/96)
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— ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om lettelse af adgangen til varigt at udøve
advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor

beskikkelsen er udstedt (KOM(94)0572 - C4-01 25/95 94/0299(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og Bor
gernes Rettigheder

om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstød
ningsgas fra motorkøretøjer (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) —
Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbe
skyttelse
Ordfører: Bloch von Blottnitz
(A4-01 19/96)

Ordfører: Fontaine
(A4-0146/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets beslutning om vedta
gelse af et flerårigt program til fremme af Fællesskabets
sproglige
mangfoldighed
i
informationssamfundet
(KOM(95)0486 - C4-0152/96 - 95/0263(CNS)) - Udvalget
om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier —
Ordfører: Mouskouri

(A4-0148/96)

— * Betænkning om forslag til Rådets henstilling om ligelig
deltagelse af mænd og kvinder i beslutningstagningen
(KOM(95)0593 - C4-0081 /96 - 95/0308(CNS)) - Udvalget
om Kvinders Rettigheder

Ordfører: Crepaz
(A4-0149/96)

— **I Betænkning om forslag til Rådets forordning (EF) om
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3254/91 om forbud
med anvendelse af rævesakse i Fællesskabet og indførsel til
Fællesskabet af skind og varer fremstillet på basis af visse
vilde dyrearter med oprindelse i lande, der anvender rævesakse
eller fangstmetoder, der ikke opfylder internationale standar
der for human fældefangst (KOM(95)0737 — C4-01 05/96 —
95/0357(SYN)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggen
der og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Pimenta
(A4-0151 /96)

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv
om ændring af direktiv 91 /439/EØF om kørekort (C4-0150/96
— 95/0109(SYN)) — Udvalget om Transport og Turisme
Ordfører: Farassino
(A4-0123/96)

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets forord
ning om humanitær bistand (C4-0098/96 — 95/01 19(SYN)) —
Udvalget om Udvikling og Samarbejde
Ordf0rer: Sauquillo Perez del Arco
(A4-0125/96 )

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets forord
ning om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning
og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden
(C4-0097/96 — 95/0160(SYN)) — Udvalget om Udvikling og
Samarbejde
Ordfører: Telkämper
(A4-0126/96 )

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv
om harmonisering af betingelser for erhvervelse af nationale
bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre
vandveje i Fællesskabet (C4-0068/96 — 94/01 96(SYN )) —
Udvalget om Transport og Turisme
Ordfører: van der Waal
(A4-0128/96)

cb) følgende indstillinger ved andenbehandling:

— ***H Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
80/777/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mine
ralvand (C4-0060/96 — 94/0235(COD)) — Udvalget om Miljø
og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Florenz

(A4-01 16/96)

— ***H Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv
70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets forord
ning om rehabiliterings- og genopbygningsforanstaltninger til
fordel for udviklingslandene (C4-0099/96 — 95/0165(SYN)) —
Udvalget om Udvikling og Samarbejde
Ordfører: Andrews

(A4-0136/96)

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv
om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphe
nyler (PCB/PCT) (C4-0095/96 - 00/01 61 (SYN)) - Udvalget
om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Bowe
(A4-0140/96 )
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— ***H Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa
Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en
fællesskabsprocedure for aromastoffer som anvendes eller er
bestemt til anvendelse i levnedsmidler (C4-0059/96 — 00/

0478(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender
og Forbrugerbeskyttelse

— udkast til Kommissionens beslutning om informations- og
offentlighedsforanstaltninger, som medlemsstaterne og Kom
missionen gennemfører vedrørende Samhørighedsfondens
virksomhed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1 1 64/94
den 16. maj 1994 (C4-0014/96), som var henvist til Regiona
ludvalget som korresponderende udvalg (FORS, TRAN og
MILJ, der var rådgivende udvalg, havde vedtaget ikke at afgive
udtalelse )

Ordfører: Kirsten M. Jensen
(A4-0143/96)

— **II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles
holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv
om deponering af affald (C4-0067/96 — 00/0335(SYN)) —
Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbe

— Kommissionens rapport om kontrollen med den fælles
fiskeripolitik (KOM(96)0100 — C4-0213/96) og meddelse fra
Kommissionen om indførelsen af tekniske foranstaltninger i
den fælles fiskeripolitik (KOM*(95)0669 — C4-0016/96) (hen
vist til Fiskeriudvalget som korresponderende udvalg).

skyttelse
Ordfører: Bowe
( A4-0150/96)

7. Meddelelse om Kommissionens reaktion pa
Parlamentets udtalelser

Formanden oplyste, at Kommissionens meddelelse om dens

reaktion på Parlamentets udtalelser under mødeperioderne i
5 . Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han havde modtaget bekræftet kopi af
følgende dokumenter:
— interimsaftale om handel og handelsanliggender mellem

Det Europæiske Fællesskab, Det Europæiske Kul- og Stålfæl
lesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene
side og Republikken Belarus på den anden side
— partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater, på den ene side, og
Republikken Kirgisistan, på den anden side samt slutakt
— partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater, på den ene side, og
Republikken Kasakhstan på den anden side samt slutakt
— protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Repu
blikken Senegal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden
2 , oktober 1994 til 1 , oktober 1996 og aftale i form af
brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om
fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgø
relse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Sene
gal om fiskeri ud for Senegals kyst, for perioden 2 , oktober
1 994 til 1 . oktober 1 996 .

januar I og II 1996 (SP(96)468/3) var omdelt.

8. Udvalgshenvisning
Socialudvalget og Regionaludvalget var rådgivende udvalg om
optagelsen af EKSF-budgettet i De Europæiske Fællesskabers
budget (tilladelse til at udarbejde betænkning : BUDG).

9. Parlamentets sammensætning
Formanden meddelte, at Matutes Juan den 6, maj 1996 var
udnævnt til udenrigsminister for den spanske regering, og
lykønskede ham med udnævnelsen .

Han oplyste Parlamentet om, at Riess-Passer skriftligt havde
meddelt, at hun pr. 25 . april 1996 nedlagde sit mandat som
medlem af Europa-Parlamentet.
Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretnings
ordenens artikel 8 at dette mandat var ledigt, og ville underrette
den pågældende medlemsstat herom, jf. artikel 12, stk. 2, andet
afsnit, i akten om valg af repræsentanterne i Europa-Parlamen
tet .

Formanden oplyste i øvrigt, at de kompetente østrigske
myndigheder havde meddelt, at Franz Linser og Wolfgang
Jung pr. 26. april 1996 var medlemmer af Europa-Parlamentet i
stedet for Schweitzer og Riess-Passer, der havde nedlagt deres
mandat .

6. Bemyndigelse af udvalg til at træffe afgørelse
(forretningsordenens artikel 52)
Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde afgivet
positiv udtalelse om anvendelse af forretningsordenens arti
kel 52 for:

Han meddelte i øvrigt, at de kompetente franske myndigheder
havde meddelt, at André Fourçans pr. 22 . april 1996 var
medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Hersant, som var
afgået ved døden .

Han bød disse nye kollegaer velkommen og henviste til
bestemmelserne i forretningsordenens artikel 7 , stk. 3 .
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10. Sammensætning af udvalg og delegationer
På anmodning af PSE- og ARE-Gruppen, samt løsgængerne
bekræftede Parlamentet følgende udnævnelser:
—

Tindemans begrundede den mundtlige forespørgsel, han havde
stillet sammen med Robles Piquer, Plumb og Oomen-Ruijten
for PPE-Gruppen til Rådet om den katastrofale situation i
Burundi (B4-0430/96),

Udenrigsudvalget: Dupuis,

— Socialudvalget: Fourçans,
— Miljøudvalget: Lukas,
FORSÆDE : Antoni Gutiérrez Diaz

— Forretningsordensudvalget: Wibe

Nœstformand

— Delegationen for forbindelserne med Sydøsteuropa:
Dupuis.

Pettinari begrundede de mundtlige forespørgsler, han havde
stillet sammen med Carnero Gonzalez og Wurtz for GUE/

*
*

*

Lucas Pires havde forladt Udvalget om Landbrug og Udvikling
af Landdistrikter

NGL-Gruppen til Rådet (B4-0434/96) og til Kommissionen
(B4-0435/96) om situationen i Burundi ,

Fassa begrundede de mundtlige forespørgsler, han havde stillet
sammen med Bertens, André-Léonard og Watson for ELDRGruppen til Rådet (B4-0436/96) og til Kommissionen (B4
0437/96) om situationen i Burundi ,

11 . Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til de 10
prismodtagere i »Robert Schuman-prisopgaven«, indstiftet af
PPE-Gruppen; prismodtagerne havde taget plads i den officiel
le loge, og formanden lykønskede dem med de opgaver, de
havde udarbejdet.
*
*

*

Han bød ligeledes pa Parlamentets vegne velkommen til en
delegation fra det polske senat, under ledelse af formanden,
Adam Struzik, der havde taget plads i den officielle loge.

12. Aktuelle politiske spørgsmål (meddelelse
efterfulgt af spørgsmål)

Baldi begrundede den mundtlige forespørgsel , hun havde
stillet sammen med Pasty for UPE-Gruppen til Rådet (B4
0438/96 ) om situationen i Burundi ,

Aelvoet begrundede de mundtlige forespørgsler, hun havde
stillet sammen med Telkämper for V-Gruppen til Rådet
(B4-0439/96) og til Kommissionen (B4-0440/96) om situatio
nen i Burundi

Incisa di Camerana, formand for Rådet, og Pinheiro, medlem
af Kommissionen besvarede forespørgslerne .
Talere: Kouchner for PSE-Gruppen , Günther for PPE-Grup
pen, André-Léonard for ELDR-Gruppen, Pradier for AREGruppen, Sauquillo Pérez del Arco, Berend, Kinnock og Incisa
di Camerana .

Næste punkt på dagsordenen var meddelelse fra Kommis
sionen om aktuelle politiske spørgsmål .

Formanden meddelte, at han havde modtaget følgende beslut
ningsforslag, jf. forretningsordenens artikel 40, stk . 5 , af:

Fischler, medlem af Kommissionen, afgav en meddelelse om

— Robles Piquer, Tindemans , Plumb, Günther, Castagnetti
og Schwaiger for PPE-Gruppen om Burundi (B4-0575/96)

BSE .

Talere for at stille spørgsmål , som Fischler besvarede et efter
et :

Graefe zu Baringdorf, Martinez, Thomas, Funk, Colom i
Naval, Watson, Kenneth D. Collins, formand for Miljøudval
get, Oomen-Ruijten, Macartney, Hyland, Herman, Kouchner,
Gredler, Campos, Boge, Hardstaff, Elles, Vallvé (Formanden
gjorde ham opmærksom på, at hans spørgsmål ikke vedrørte
emnet) Keppelhoff-Wiechert, Morgan, Goerens, Liese og

— Fassa, Bertens og André-Léonard for ELDR-Gruppen om
situationen i Burundi ( B4-0576/96 )

— Pettinari for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Burundi
(B4-0577/96)

— Baldi , Aldo og Andrews for UPE-Gruppen om situationen
i Burundi ( B4-0578/96)

McCartin .

Morris tog ordet.

—

Aelvoet og Telkämper for V-Gruppen om Burundi (B4

0579/96)

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.
—

Pradier for ARE-Gruppen om situationen i Burundi (B4

0580/96).

13. Situationen i Burundi (forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var forhandling under et om 5
mundtlige forespørgsler.

Formanden erklærede forhandlingen under et for afsluttet.
Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I, punkt 14.
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14. Økonomisk årsberetning for 1996
(forhandling)
Cassidy forelagde den betænkning, han havde udarbejdet for
Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik om
Kommissionens
økonomiske
årsberetning
1996

om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af
direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes

lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget
af udstødningsgas fra motorkøretøjer ( KOM(94)0558 — C4
0007/96 - 94/0286(COD) (A4-01 19/96).'

(KOM(96)0086 - C4-0193/96) (A4-01 31 /96).

Talere : Wolf, ordfører for udtalelse fra Socialudvalget, de
Silguy, medlem af Kommissionen og Randzio-Plath for PSEGruppen .

Talere : Langer for PSE-Gruppen, Cabrol for UPE-Gruppen,
Eisma for ELDR-Gruppen, Tamino for V-Gruppen, der også
forklarede , at ordførerens fravær skyldtes, at hun for indevæ
rende deltog i en demonstration med henblik på at hindre
transport af radioaktivt affald i Tyskland, og Bangemann,
medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
FORSÆDE : Antonio Capucho

Næstformand

Talere : von Wogau, formand for Økonomiudvalget, der ligele
des talte for PPE-Gruppen, Giansily for UPE-Gruppen, Gasò
liba i Bohm for ELDR-Gruppen, Ephremidis for GUE/NGLGruppen, Hautala for V-Gruppen , Berthu for EDN-Gruppen,
Martinez, løsgænger, Alan J. Donnelly, Gallagher, Cox , Ribei
ro, Blokland, NuBbaumer, Katiforis og Porto.

Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I , punkt 9 .

(Mødet udsat kl. 20.00 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Paraskevas Avgerinos
FORSÆDE : Alessandro Fontana

Næstformand

Næstformand
Talere : Pérez Royo, Lindqvist, Wibe og de Silguy, medlem af
Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I, punkt 15 .

15. Badførercertifikater **II (forhandling)
Van der Waal forelagde den indstilling ved andenbehandling ,
han havde udarbejdet for Udvalget om Transport og Turisme
om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse
af Rådets direktiv om harmonisering af betingelser for erhver
velse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontran
sport ad indre vandveje i Fællesskabet (C4-0068/96 — 94/

17. Investeringsselskabers og kreditinstitutters
kapitalgrundlag og investeringsservice i for

bindelse med værdipapirer ***I (forhandling)
Oddy forelagde den betænkning, hun havde udarbejdet for
Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF af 15 . marts 1993 om
kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapital
grundlag og Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om
investeringsservice i forbindelse med værdipapirer
( KOM(95)0360 - C4-0305/95 - 95/01 88(COD)) (A4-0034/
96 ).

0196(SYN ) (A4-0 1 28/96).

Talere : McIntosh for PPE-Gruppen, Lindholm for V-Gruppen,
og Monti , medlem af Kommissionen.

Talere : Kinnock, medlem af Kommissionen , Van der Waal ,

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

ordfører, der stillede spørgsmål til Kommissionen, som Kin
nock, besvarede .

Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I, punkt 6.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I , punkt 10.

18. HIV/AIDS i udviklingslandene **I
(forhandling)
16. Luftforurening forårsaget af udstødningsgas
fra motorkøretøjer ***II (forhandling)
Næste punkt på dagsordenen var indstilling ved andenbehand
ling som Bloch von Blottnitz havde udarbejdet for Udvalget
om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse

Næste punkt på dagsordenen var den betænkning AndréLéonard, havde udarbejdet for Udvalget om Udvikling og
Samarbejde om forslag til Rådets forordning om foranstaltnin
ger på området HIV/AIDS i udviklingslandene (KOM(95)0293
- C4-0335/95 - 95/0164(SYN )) (A4-01 13/96 ).
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Da ordføreren endnu ikke var ankommet, tog følgende ordet:
Svensson for GUE/NGL-Gruppen, Aelvoet for V-Gruppen, og
Dury .

André-Léonard forelagde sin betænkning .
Talere : Kouchner for PSE-Gruppen, Liese for PPE-Gruppen,
og Pinheiro, medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.
Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I , punkt 8 .

20. Toldpræferencer for landbrugsprodukter
med oprindelse i udviklingslande *
(forhandling)
Fassa forelagde den betænkning, han havde udarbejdet for
Udvalget om Udvikling og Samarbejde om forslag til Rådets
forordning om anvendelse af et flerårigt arrangement med
generelle toldpræferencer for perioden 1 , juli 1996 til 30. juni
1999 for visse landbrugsprodukter med oprindelse i udvik
lingslande ( KOM(96)0087 - C4-0231 /96 - 96/0908(CNS ))
(A4-0138/96 ).

Talere: Fraga Estévez, ordfører for udtalelse fra Fiskeriudval

get, Günther for PPE-Gruppen, Telkämper for V-Gruppen, og
Pinheiro , medlem af Kommissionen .

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

19. Miljøforanstaltninger i udviklingslandene i
forbindelse med bæredygtig udvikling **I
(forhandling)
Taubira-Delannon forelagde den betænkning, hun havde udar

bejdet for Udvalget om Udvikling og Samarbejde om forslag
til Rådets forordning om miljøforanstaltninger i udviklingslan
dene i forbindelse med bæredygtig udvikling (KOM(95)0294
- C4-03 34/95 - 95/0161(SYN)) (A4-01 12/96).

Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I , punkt 12 .

21. Dagsorden for næste møde
Formanden meddelte, at dagsordenen for mødet onsdag den 9,
maj 1 995 var fastsat som følger:
kl. 9.30-13.00

kl. 9.30-11.30:

Talere: Pimenta, ordfører for udtalelse fra Miljøudvalget, Dury

for PSE-Gruppen, Liese for PPE-Gruppen, Gonzalez Alvarez

— betænkning af Simpson om posttjenester ***I

for GUE/NGL-Gruppen, Telkämper for V-Gruppen, Van Put
ten, Gillis, Pinheiro, medlem af Kommissionen og Van Putten
for at stille et spørgsmål til Kommissionen, som Pinheiro

— betænkning af Oostlander om Det Europæiske År mod

besvarede .

Racisme *

kl. 11.30:

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

—

afstemningstid

Afstemning : Protokollen af 9.5.1996, del I, punkt 11 .

(Mødet hævet kl. 22.50)

Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

Generalsekretær

Næstformand
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TILSTEDEVÆRELSESLISTE
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Følgende skrev under:
Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli , Antony, Aparicio Sânchez, Areitio Toledo, Argyros,
Aironi , Augias, Avgerinos, Azzolini, Baldi , Banotti , Bardong, Barón Crespo, Barros Moura,
Barthet-Mayer, Barton, Barzanti , Bazin, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Berend, Bernardini , Berthu,
Billingham, Blak, Blokland, Blot, Böge, Bonde, Boniperti , Bontempi , Botz, Bourlanges, Bowe, Bredin, de
Brémond d'Ars, Breyer, Brinkhorst, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol , Caccavale, Camisón Asensio,
Campos, Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlsson, Carnero Gonzalez, Camiti , Carrère d'Encausse,
Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti , Castellina, Castricum, Caudron , Chanterie,
Chichester, Christodoulou, Coates, Cohn-Bendit, Colajanni , Colino Salamanca, Colli Comelli , Collins
Gerard, Collins Kenneth D. , Colombo Svevo, Colom i Naval , Correia, Corrie, Cot, Cox , Crampton,
Crawley , Crepaz, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, Danesin, Dary, Daskalaki , David, De
Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni , Dell'Alba, De Luca, De Melo, Deprez,
Desama, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen , Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly
Brendan Patrick, Dührkop Duhrkop, Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elliott, Ephremidis,
Eriksson, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallès, Fabre-Aubrespy , Falconer, Fantuzzi , Farassino, Farthofer,
Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernândez Martin , Ferri , Filippi , Fitzsimons, Florenz,
Florio, Fontaine, Ford, Formentini , Fourçans, Fraga Estévez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote
Quecedo, Gallagher, Garcia Arias, Garosci , Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti , Giansily,

Gillis, Girão Pereira, Glante, Glase, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Gonzalez Alvarez,
Gonzalez Triviño , Graenitz , Graziani , Gredler, Green , Groner, Grosch , Grossetête, Günther,

Guinebertière, Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis,
Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Herman , Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hlavac,
Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes, Hulthén, Hyland, Iivari , Imaz San Miguel , Imbeni , Iversen,
Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti , Janssen van Raay, Jean-Pierre, Jöns,
Jouppila, Jové Peres, Jung, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr,
Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, KlaB, Kònig, Kofoed, Kokkola, Konecny,
Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kuhne , Lage, Lalumière, Lambraki ,
Lambrias , Lang Cari, Lange , Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz,
Leopardi , Le Pen , Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist,
Linkohr, Linser, Linzer, Lööw , Lomas, Lucas Pires, Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McGowan,
McIntosh, McKenna, McMahon , McMillan-Scott, McNally , Maij-Weggen , Malangré, Malerba, Malone,
Mamère, Marin, Marinho, Marra, Martens, Martin David W. , Martinez, Mather, Mayer, Megahy, Mégret,
Meier, Mendiluce Pereira, Mendonça, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage,

Mohamed Ali , Mombaur, Moniz, Montesano, Moorhouse, Morân Lopez, Moreau, Moretti , Morgan,
Morris, Moscovici , Mosiek-Urbahn, Mulder, Murphy, Muscardini , Musumeci , Nassauer, Needle ,
Nencini , Newens, Newman , Neyts-Uyttebroeck, Nicholson , Nordmann, Novo, NuBbaumer, Oddy,
Olsson, Oomen-Ruijten, Orlando, Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Panagopoulos,
Papakyriazis, Parigi, Pasty, Peijs, Pelttari , Pérez Royo, Perry, Pery, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk, Pimenta,
Piquet, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini , Pollack, Pompidou , Porto, Posselt, Pradier,
Pronk, Provan, Puerta, van Putten , Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti, Read,
Ribeiro, Rinsche, Ripa di Meana, Rocard, Rönnholm , de Rose, Roth-Behrendt, Rothley, Rovsing, Rubig,
Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sânchez Garcia,
Sandbæk, Sanz Fernândez, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini , Schäfer, Schaffner,
Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schreiner, Schròder, Schroedter,

Schwaiger, Seal , Secchi , Sierra Gonzâlez, Simpson, Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith,
Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez, Soulier, Spaak, Speciale, Spiers, Spindelegger, Stasi ,
Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens , Striby, Sturdy, Svensson, Tajani , Tamino, Tannert, Tappin,
Telkämper, Terrón i Cusi , Teverson, Theato, Theorin , Thomas, Thyssen , Tillich, Tindemans, Titley,
Tomlinson, Tongue, Trakatellis, Truscott, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde Lopez,
Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi, van Velzen W.G. , van
Velzen Wim , Verwaerde, Viceconte, Vieira, Vinci , Viola, Virgin, Voggenhuber, van der Waal ,
Waddington, Waidelich, Walter, Watson, Watts , Weber, West, White, Wibe, Wiebenga, Wiersma,
Wijsenbeek, Willockx , Wilson, von Wogau, Wolf, Zimmermann .
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PROTOKOL FRA MØDET TORSDAG DEN 9. MAJ 1996

(96/C 152/02 )

DEL

I

Afvikling af mødet
FORSÆDE : Nicole Fontaine

Næstformand

kartofler, frø af olie- og spindplanter og grøntsagsfrø
(KOM(96)0127 - C4-0269/96 - 96/0099(CNS ))
henvist til :
korr.udv .: LAND

(Mødet åbnet kl. 9.30)

rådg.udv.: MILJ
retsgrundlag : EF-traktatens artikel 43

1. Godkendelse af protokollen
McMahon tog ordet og påpegede, under henvisning til Macart
neys indlæg (punkt 3 ), at flere lokale myndigheder i hans
valgkreds fejrede den 9, maj som »Europadag« (formanden tog
dette indlæg til efterretning).
Protokollen fra foregående møde godkendtes .

— Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri
ud for Guineas kyst, for perioden 1 , januar 1996 til 31 .
december 1997
0084(CNS ))

( KOM(96)0111

- C4-0270/96 - 96/

henvist til :
korr.udv .: FISK

rådg.udv .: BUDG, UDVK
retsgrundlag : EF-traktatens artikel 43 , artikel 228, stk . 2-3 ,
afsnit 1

2. Modtagne dokumenter
Formanden meddelte, at hun fra Rådet havde modtaget følgen
de anmodninger om udtalelse :

— Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning
(EØF) nr. 3438/92 om særlige foranstaltninger for transport og
grøntsager med oprindelse i Grækenland, for så vidt angår
anvendelsesperioden (KOM(96)0142 - C4-0267/96 - 96/
0100(CNS ))

— Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/
219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede
mikroorganismer (KOM(95)0640 — C4-0271 /96 — 95/
0340(CNS ))
henvist til :
korr.udv .: MILJ

rådg.udv .: FORS
retsgrundlag : EF-traktatens artikel 130 S.

henvist til :
korr.udv .: LAND

rådg.udv.: BUDG, BUDK
retsgrundlag: EF-traktatens artikel 43

3. Posttjenester ***I (forhandling)

— Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og det finansielle
bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske
Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for
Seychellerne, for perioden 18 . januar 1996 til 17 . januar 1999

Simpson forelagde den betænkning, han havde udarbejdet for
Udvalget om Transport og Turisme om forslag til Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling
af Fællesskabernes posttjenester og forbedring af kvaliteten af
disse tjenester ( KOM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/

(KOM(96)0131 - C4-0268/96 - 96/0089(CNS ))
henvist til :
korr.udv .: FISK

rådg.udv .: BUDG, UDVK
retsgrundlag: EF-traktatens artikel 43 , artikel 228 , stk. 2-3 ,
afsnit 1

0221(COD)) ( A4-01 05/96).

Talere: Billingham, ordfører for udtalelse fra Økonomiudval
get, Cot, ordfører for udtalelse fra Retsudvalget, Crowley ,
ordfører for udtalelse fra Socialudvalget, Newman for PSEGruppen, Ferber for PPE-Gruppen, Wijsenbeek for ELDR-

66/402/EØF, 66/403/EØF, 69/208/EØF og 70/458/EØF om

Gruppen, Gerard Collins for UPE-Gruppen, Moreau for GUE/
NGL-Gruppen, Van Dijk for V-Gruppen, Dary for AREGruppen, Van der Waal for EDN-Gruppen , Fayot, Jarzembow
ski , Donnay , Fabre-Aubrespy, Castricum, McIntosh og Fartho

handel med bederoefrø, frø af foderplanter, sædekorn, lægge

fer.

— Forslag til Rådets direktiv 66/400/EØF, 66/40 1 /EØF,
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FORSÆDE: Antonio Capucho
Næstformand

Talere : Stenmarck, Panagopoulos, Lulling, Bernardini , Simp
son, Bangemann , medlem af Kommissionen, og Crowley om
Bangemanns indlæg .
Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

6. Investeringsselskabers og kreditinstitutters
kapitalgrundlag og investeringsservice i for

bindelse med værdipapirer ***I (afstemning)
Betænkning af Oddy — A4-0034/96
FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(95)0360 - C4-0305/95 95/01 88(COD):

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 -4 under et og ved VE

Afstemning : del I, punkt 7 .

(277 for, 3 imod , 5 hverken eller)

Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag (del II, punkt 1 ).

4. 1997 »Det Europæiske År mod Racisme« *
(forhandling)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

Oostlander forelagde den betænkning, han havde udarbejdet
for Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anlig
gender I. om meddelelse fra Kommissionen om racisme,
fremmedhad og antisemitisme (KOM(95)0653 — C4-0250/96)
og II . om forslag til Rådets afgørelse om udpegning af 1997

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning (del II,
punkt 1 ).
*

*

som Det Europæiske År mod Racisme (KOM(95)0653 —

*

C4-0132/96 - 95/0355(CNS )) ( A4-0135/96).
Efter at Formanden havde fastslået, at det kvalificerede flertal

Talere : Gredler, ordfører for udtalelse fra Budgetudvalget,
Schulz for PSE-Gruppen , Colombo Svevo for PPE-Gruppen,
Caccavale for UPE-Gruppen, Nordmann for ELDR-Gruppen,
Pailler for GUE/NGL-Gruppen, Roth for V-Gruppen, Parigi ,

stadig ikke var til stede, besluttede han stadig at fortsætte med
de afstemninger, til hvilke der ikke krævedes kvalificeret
flertal .

løsgænger, Ford, Cars, Le Gallou og Gradin, medlem af
Kommissionen .

7. Posttjenester ***I (afstemning)
Betænkning af Simpson — A4-0105/96

FORSÆDE : Klaus Hånsch
Formand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Ordføreren gjorde opmærksom på overensstemmelsesproble
mer mellem de forskellige sprogversioner af nr. 81 og
understregede, at den tyske version var gældende.
Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 ; 2 ; 3 ved VE ( 192 for,

Afstemning : del I, punkt 13 .

103 imod, 12 hverken/eller);4 ; 5 ved VE ( 182 for, 124 imod, 9
*

*

FORSLAG TIL DIREKTIV KOM(95)0227 - C4-0540/95 95/0221 (COD):

*

Bourlanges beklagede, at Parlamentet holdt møde den 9 , maj ,
der siden Det Europæiske Råd i Milano havde været fejret som
»Europadag«.

hverken/eller); 6; 7 og 8 under et; 9 ; 10 og 1 1 under et; 12 og 13
under et; 14 ; 15 ; 16 ; 17 og 18 under et; 19 og 20 under et; 21
ved AN ; 22 ; 23 og 24 under og ved VE ( 188 for, 1 17 imod, 3
hverken/eller); 25 ; 26; 27 ved AN ; 28 og 29 under et; 30; 31 ;
32 ; 33 ; 34-36 under et; 37 ved opdelt afstemning ; 38 ved opdelt
afstemning ; 39 ; 40 ved opdelt afstemning ; 41-44 under et; 45 ;
81 ; 47 ; 48 og 49 under et; 50 ved opdelt afstemning ; 5 1 ; 52 ved
opdelt afstemning; 53 ; 54 ved opdelt afstemning; 55 og 56
under et ; 57 ; 58

Ændringsforslag, der blevforkastet: 82 ; 61 ; 75 ; 88 ; 76 ; 89 ; 63 ;

5. Højtideligholdelse af den 9, maj

87 ; 86 ; 79 ; 70 ; 73 ; 83 ; 84 ; 65 ; 71 ; 67 ; 74 ; 72 ; 77 ; 85 ; 78

Formanden holdt en tale i anledning af den 9 , maj , »Europa
dagen«.

Ændringsforslag, der bortfaldt: 62 ; 66 ; 46; 68

AFSTEMNINGSTID

Ændringsforslag, der var annulleret: 59 ; 60; 64; 69
Ændringsforslag, der var taget tilbage: 80
Originalteksten til betragtning 22 forkastedes

Parlamentet vedtog efter forslag fra Formanden først at afvikle
afstemningen om betænkning af Oddy (A4-0034/96), eftersom
det kvalificerede flertal , der krævedes til de første afstemnin

ger på dagsordenen, ikke var til stede .

Særskilt afstemning: nr. 7 og 8 under et, 9; 10 og 11 under et;
17 og 18 under et; 23 og 24 under et; 26; 30; 32 (PPE); 33
(ARE); 55 og 56 under et; 58 (PPE)
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Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag ved AN (PSE):
Antal deltagere i afstemningen :
310

Opdelt afstemning:
Nr. 37 (ELDR, PPE):
1,
2,
3,
4,

del :
del :
del :
del :

1,
2,
3,
4,

Ja-stemmer:

afsnit
afsnit
afsnit
afsnit

257

Nej-stemmer:

34

Hverken/eller:

19

(Brendan P. Donnelly havde villet stemme for)

5 , del : 5 , afsnit (uden 3 , led)
6, del : 5 , afsnit (3 , led)

{del U, punkt 2).

Nr. 38 (ELDR, PPE):

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

1 , del: 1 , afsnit til og med 3 , led
2,
3,
4,
5,

del :
del :
del :
del :

4,
5,
6,
7,

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE):
Antal deltagere i afstemningen :
291

led
led
led
led

Ja-stemmer:

Nr. 40 (punkt 1 ) (ELDR):
1 , del : indtil »indenlandske brevforsendelser«
2 , del : ordene »inklusive adresserede reklameforsendelser«

250

Nej -stemmer:

21

Hverken/eller:

20

(del II, punkt 2).

(Brendan P. Donnelly havde villet stemme for)

3 , del : resten af punktet
(Ford havde stemt med Redings kort, og dennes navn skulle
derfor erstattes med Fords )

Nr. 40 (stk. 2) (ELDR):
1 , del : indtil »traktatens artikel 100 A«
2 , del : resten

*
*

*

(Stk. 3 (det oprindelige stk. udgik) og 4 afstemtes særskilt)
Talere : Roth-Behrendt, der anmodede formanden om at ind

Nr. 50 (ELDR, PPE):

skærpe over for medlemmerne, at der stadig var afstemninger,
der krævede et kvalificeret flertal, og Oomen-Ruijten om dette
indlæg.

1 , del : 1 , afsnit indtil »brugeren«
2, del: indtil »rimelig tid«
3 , del : resten

4, del: 2, afsnit (det oprindelige afsnit udgik)
5 , del: 3 , afsnit (det oprindelige afsnit udgik)

8. HIV/AIDS i udviklingslandene **I
(afstemning)

Nr. 52 (ELDR):

Betænkning af André-Léonard — A4-0113/96

1 , del : 5 første afsnit (indtil »udtalelsen «)
2 , del : 6 , afsnit
3 , del : 7 , afsnit

FORSLAG TIL FORORDNING KOM(95)0293 - C4-0335/95
- 95/0164(SYN):

Nr. 54 (ELDR):

Teksten til ændringsforslag nr. 7 til betænkningen var inde
holdt i nr. 6, og teksten til ændringsforslag nr. 38 til betænk
ningen i nr. 37 .

1 , del : 1 , afsnit
2 , del : 2 , afsnit

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-3 under et; 40 ændret
mundtligt; 41 ; 4 ; 5 ; 6; 45 ; 43 ; 9-13 under et; 14-16 underet; 17
ved opdelt afstemning; 18 ændret mundtligt; 19 ; 20, 21 og 23
under et; 46 ved opdelt afstemning; 25 ; 26 ; 27 ; 22 ; 28-34, 36,
37 og 39 under et; 35

Resultat af afstemning ved AN:
Nr. 21 (EDN):

Antal deltagere i afstemningen:

310

Ja-stemmer:

291

Nej-stemmer:
Hverken/eller:

8

Ændringsforslag, der blev forkastet: 44; 42 ; 47

Ændringsforslag, der bortfaldt: 8 ; 24

11

Talere:

Nr. 27 (EDN):

Antal deltagere i afstemningen:

307

Ja-stemmer:

286

Nej-stemmer:

15

Hverken/eller:

6

(de Rose, Fabre-Aubrespy og Berthu havde villet stemme imod
og ikke for)

— Van Dijk havde gjort opmærksom på uoverensstemmelser
i oversættelsen af nr. 40, hvor originalsproget fra fransk, og
havde foreslået, at man i den nederlandske version erstattede
ordene »kan leiden « med ordene »hoeft te leiden« (formanden

fastslog, at der ikke var nogen indvendinger mod denne
ændring af teksten og satte den derpå under afstemning i denne
udformning
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— Kouchner beklagede, at nr. 18 var dårligt formuleret og
foreslog , at 2 , led i dette ændringsforslag fik følgende ordlyd:

Ændringsforslag, der ikke var antagelige: 2 (forretningsorde

»analyse af mulighederne for at etablere en solidarisk ordning
med det formål at forbedre behandlingen af HIV-ramte i de
fattigste lande ; i denne forbindelse er det påkrævet at samar
bejde med De Forenede Nationers agenturer, de relevante
ikke-statslige organisationer, lægemiddelindustrien og sund
hedsvæsnerne i de industrialiserede lande og navnlig i Uni

Den fælles holdning ændredes således (del II, punkt 5).

onens medlemsstater om at finde frem til den økonomiske

løsningsmodel, som bedst kan sikre behandlingsmæssig lige
stilling mellem Nord og Syd« (formanden havde konstateret, at
der ikke var nogen indvendinger imod afstemningen om dette
mundtlige ændringsforslag

nens artikel 72 )

11 . Miljøforanstaltninger i udviklingslandene i
forbindelse med bæredygtig udvikling **I
(afstemning)
Betænkning af Taubira-Delannon — A4-01 12/96
FORSLAG TIL FORORDNING KOM(95)0294 - C4-0334/95
- 95/01 61 ( SYN):

Teksten til ændringsforslag nr. 42 og 43 i betænkning var
Særskilt afstemning: nr. 5 (PPE); nr. 18 (PPE); nr. 35 (UPE);

indeholdt i nr. 41 .

Opdelt afstemning:

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-6 under et; 7 ; 8 ; 9 ;
10-14, 18-20, og 23-25 under et; 15 ; 16; 17 ; 21 ; 22 ; 26 ; 46 ;
27-33 under et ; 47 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 44 ; 45

Nr. 17 (UPE):

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 49

1 , del : teksten uden ordet »systematisk«
2 , del : dette ord

Ændringsforslag, der bortfaldt: 48 ; 34

Nr. 46 (ELDR):

Talere: Ordføreren om nr. 8 og 48 ; han tog derpå nr. 49 tilbage .

1 , del : indtil »epidemier«

Særskilt afstemning: nr. 7 (PPE); nr. 15 , nr. 16, nr. 17 (ELDR);
nr. 21 (PPE); nr. 22 (UPE og ELDR); nr. 26, nr. 35 (ELDR); nr.

2 , del : resten

Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag (del II, punkt 3).

37 , nr. 38 (PPE); nr. 40 (UPE); nr. 44 (PPE)

Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag (del II, punkt 6).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning (del II,
punkt 3).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning (del II,
punkt 6).

*

*

*

Formanden besluttede pa dette tidspunkt at afvikle afstemnin
gen om de 2 første punkter under afstemningstiden, til hvilke

12. Toldpræferencer for landbrugsprodukter
med oprindelse i udviklingslande *

(afstemning)

der krævedes kvalificeret flertal .

Betænkning af Fassa — A4-01 38/96

9. Luftforurening forårsaget af udstødningsgas
fra motorkøretøjer ***II (afstemning)
Indstilling ved andenbehandling af Bloch von Blottnitz —
A4-01 19/96

RÅDETS

FÆLLES

HOLDNING

C4-0007/96

-

94/

FORSLAG TIL FORORDNING KOM(96)0087 - C4-0231 /96
- 96/0908(CNS ):

Ændringsforslag, der blev forkastet: 1
Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag (del II, punkt 7).

0286(COD):

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1-3 under et

Parlamentet vedtog den lovgivningsmæssige beslutning (del II,
punkt 7).

Formanden erklærede den således ændrede fælles holdning for
godkendt (del II, punkt 4).

13. 1997 »Det Europæiske År mod Racisme« *
(afstemning)

10. Badførercertifikater **II (afstemning)

Betænkning af Oostlander — A4-0135/96

Indstilling ved andenbehandling af Van der Waal —
A4-0128/96

I.

FORSLAG TIL BESLUTNING

0196(SYN):

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 33 ved VE ( 115 for, 99
imod, 7 hverken/eller); 29 (2 , del med den indledende sæt
ning); 29 (3 , del); 29 (4 , del); 29 (5 , del); 34 ; 41 ; 30; 49 ; 36; 37

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 3-6 under et

ved AN ; 39 ved AN

RÅDETS

FÆLLES

HOLDNING

C4-0068/96

-

94/
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Ændringsforslag, der blevforkastet: 45 ; 46; 47 ; 48 ; 29 ( 1 , del);

Resultat af afstemning ved AN:

35 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 40 ; 54 ; 32 ; 55 ; 56 ; 38 ved AN ;

Punkt H ( 1 , del) (PSE):

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 57 ; 29 ( 1 , led)
Ændringsforslag, der bortfaldt: 3 1
Efter anmodning fra PSE-Gruppen blev ændringsforslag nr. 29
sat under afstemning før nr. 31 .

Antal deltagere i afstemningen :

210

Ja-stemmer:

201

Nej-stemmer:

7

Hverken/eller:

2

Punkt H ( 2 , del ) (PSE)

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en, punkt B med en
mundtlig ændring:
Efter anmodning fra ordføreren, blev punkt 2 indsat efter
punkt 4 (der var ingen indvendinger mod denne anmodning).

Antal deltagere i afstemningen:

208

Ja-stemmer:

115

Nej-stemmer:

89

Hverken/eller:

4

Punkt H (3 , del ) (PSE):
Talere:

— Voggenhuber anmodede om, at man i punkt B indsatte
ordet »fascismen« efter »nationalsocialismen« (der var ingen
indvendinger mod dette mundtlige ændringsforslag)
— ordføreren mente, at ordet »banissement« i punkt H var
dårligt oversat til de øvrige sprog ; De Vries havde på
ELDR-Gruppens vegne anmodet om, at de forskellige sprogli
ge versioner blev harmoniseret
— Gollnisch mente, at indholdet i 3 , del af punkt H var
uantageligt, idet han mente, at det var i modstrid med traktaten
og med europæisk retsregler (formanden havde svaret ham, at
spørgsmålet var blevet undersøgt, og at teksten var fuldt ud
antagelig)

— ordføreren tog første led i nr. 29 tilbage og erstattet det
med nr. 34; han betvivlede derpå, at 4, led i nr. 29 bortfaldt,
sådan som formanden havde sagt; dette led sattes derpå under
afstemning
— Ford fastslog en oversættelsesfejl i punkt 24, vedrørende
ordene »résidents en situation irrégulière« (formanden havde
svaret, at spørgsmålet ville blive undersøgt)
— Kellett-Bowman, spurgte ved afstemningens afslutning,
hvilket ord man ville holde fast- ved i den harmoniserede

version af punkt H for ordet »banissement« (formanden havde
svaret, at spørgsmålet ville blive undersøgt)

Antal deltagere i afstemningen :

216

Ja-stemmer:

127

Nej-stemmer:

88

Hverken/eller:

1

Nr. 37 (UPE):

Antal deltagere i afstemningen :

177

Ja-stemmer:

96

Nej-stemmer:

80

Hverken/eller:

1

Nr. 38 (UPE):

Antal deltagere i afstemningen :
Ja-stemmer:

Nej-stemmer:
Hverken/eller:

170
44

125
1

Nr. 39 (UPE):

Antal deltagere i afstemningen :

170

Ja-stemmer:

93

Nej-stemmer:

76

Hverken/eller:

1

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PSE):
Antal deltagere i afstemningen :
171
Ja-stemmer :

146

Nej -stemmer:

16

Hverken/eller:

9

(del II, punkt 8).
(Berthu havde villet stemme imod).

Særskilt afstemning: punkt J (UPE)
Opdelt afstemning:
Punkt H (ELDR, PPE):

1 , del : teksten uden ordene »ignorere dem og« og »som f.eks.
Le Pen og Haider i Unionen«
2, del : »ignorere dem og«
3 , del : »som f.eks. Le Pen og Haider i Unionen«
Nr. 29 (UPE):
1 , del : 2 , led
2 , del : 3 , led
3 , del : 4, led

II . FORSLAG TIL AFGØRELSE KC>M(95)0653 - C4-01 32/
96 - 95/0355(CNS ):

Ændringsforslag, der blev vedtaget: 1 og 2 under et; 58 ; 4 ved
VE (69 for, 62 imod, 6 hverken/eller); 5 ; 6 ; 8-12 under et ; 14 ;
15-20 under et ; 21 ; 22 ; 23 ; 25-28 under et

Ændringsforslag, der blev forkastet: 7 ; 44; 43 ; 42 ; 59 ; 13 ved
VE (51 for, 68 imod, 16 hverken/eller); 24 ved VE (76 for, 79
imod, 1 hverken/eller)

Ændringsforslag, der bortfaldt: 3 ; 60
Særskilt afstemning: nr. 4 (PSE); nr. 5 (PSE, UPE); nr. 6
(UPE); nr. 7 (PSE); nr. 24 (PSE)

4, del : 5 , led uden ordene »populistiske, autoritære og højreo
rienterede«
5 , del : disse ord

Parlamentet godkendte det således ændrede kommissionsfor
slag ( del II, punkt 8).
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FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING :

Ændringsforslag, der var taget tilbage: 9 ; 11 ; 13 ; 16; 1 ; 4

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PSE):
Antal deltagere i afstemningen :
156

De enkelte dele af teksten vedtoges en efter en, undtagen
punkt 34 b), som forkastedes :

Ja-stemmer:

134

Nej-stemmer:

9

Hverken/eller :

13

Særskilt afstemning: pt. 4, pt. 10, pt. 12, pt. 19 (UPE); pt. 31 , pt.
32a) (ELDR); pt. 34b) (PSE);

(del II, punkt 8).

Afstemning ved AN:

(Dybkjær havde villet stemme for).

Punkt 34b) (ELDR):

14. Situationen i Burundi (afstemning)

Antal deltagere i afstemningen :

97

Ja-stemmer :

40

Nej-stemmer:

57

Hverken/eller:

0

Forslag til beslutning (B4-0575 , 0576, 0577 , 0578 , 0579 og
0580/96).

Parlamentet vedtog beslutningen ved AN (PPE):
Antal deltagere i afstemningen :
96
Ja-stemmer :

FORSLAG TIL BESLUTNING B4-0575 , 0576, 0577 , 0578 ,

0579 og 0580/96:
— forslag til fælles beslutning af:
Kouchner og Sauquillo Pérez del Arco for PSE-Gruppen,
Günther for PPE-Gruppen,
Baldi for UPE-Gruppen,
Fassa og André-Léonard for ELDR-Gruppen,
Pettinari for GUE/NGL-Gruppen,
Aelvoet og Telkämper for V-Gruppen,
Pradier for ARE-Gruppen,
om at erstatte disse forslag til beslutning med en ny tekst:

53

Nej-stemmer:

10

Hverken/eller:

33

(del II, punkt 10).
*
*

*

Stemmeforklaring:
Betænkning af Simpson (A4-0105/96)

UPE-Gruppen havde anmodet om særskilt afstemning om
punkt G, og PPE-Gruppen om opdelt afstemning om punkt 10.

— skriftligt: Gallagher; Cox ; Lindqvist; Gahrton, Schörling,
Holm; Moreau ; Cushnahan ; Andersson, Lööw, Hulthén; Simp

Teksten som helhed uden punkt G og punkt 10: vedtaget

Carlsson ; Darras ; Wijsenbeek

Punkt G: vedtaget

Betænkning af Oostlander (A4-0135/96)

Punkt 10 :

1 , del : teksten uden ordene »herunder særlig Zaire«: vedtaget
2, del : disse ord: vedtaget

son ; Wibe ; Cot; Burenstam Linder, Cederschiôld, Stenmarck,

— mundtligt: Gollnisch, Zimmermann for PSE-Gruppen, og
Le Gallou

— skriftligt: Lindqvist; Vanhecke ; Wibe ; Berthu ; Spaak;
Ribeiro; Sjöstedt, Eriksson, Svensson; Féret

Parlamentet vedtog beslutningen (del II, punkt 9).
Vanhecke tog ordet.

15. Økonomisk årsberetning for 1996
(afstemning)

Betænkning af Cassidy (A4-0131 /96)

— skriftligt: Wibe, Holm og De Vries .

Betænkning af Cassidy — A4-0131 /96
AFSTEMNINGSTIDEN AFSLUTTET
FORSLAG TIL BESLUTNING :

Ordføreren påpegede, efter at han havde gjort opmærksom på,
at der ikke var nogen modstand mod hans betænkning, at
såfremt ændringsforslagene og anmodningerne om særskilt
afstemning blev taget tilbage, kunne de afstemmes under et
(formanden fastslog, at dette ikke var tilfældet)
Ændringsforslag, der blev vedtaget: 7 ; 8 ved VE (57 for, 44
imod, 1 hverken/eller); 25 ; 24 ; 10 ; 29 ; 26 ; 27 ; 12 ved VE (58
for, 35 imod, 2 hverken/eller); 3 ; 19 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 17 ; 18

16. Udvalgenes sammensætning
Efter anmodning fra EDN-Gruppen godkendte Parlamentet
Følgende udnævnelser:

— Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser: de Rose
—

Ændringsforslag, der blev forkastet: 22 ; 28 ; 23 ; 2 ; 5 ; 6

Underudvalget om Menneskerettigheder: Sandbæk i stedet

for Bonde .
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17. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens
artikel 48)
Formanden meddelte, at skriftlig erklæring nr. 3/96 af Banotti
om autistiskes rettigheder havde opnået 330 underskrifter og i
overensstemmelse med forretningsordenens artikel 48 , stk. 4,
var sendt til dem, den var rettet til, dvs . Den Europæiske
Unions institutioner og medlemsstaternes regeringer og parla
menter (se bilag).

18. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under
dette møde

Med Parlamentets godkendelse ville han allerede nu fremsende
de vedtagne beslutninger til de i disse nævnte instanser.

19. Tid og sted for næste møde
Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den
20.-24 . mai 1996 .

20. Afbrydelse af sessionen
Formanden

erklærede

Europa-Parlamentets

afbrudt .

Formanden henviste til forretningsordenens artikel 133 , stk. 2,
hvorefter protokollen fra dette møde ville blive forelagt
Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde .

(Mødet afbrudt kl. 13.50)

Enrico VINCI

Klaus HANSCH

Generalsekretær

Formand

session

for
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II

Tekster vedtaget af Europa-Parlamentet

1. Investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag og investerings
service i forbindelse med værdipapirer ***I
A4-0034/96

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF af 15.
marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag og Rådets

direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer
(KC)M(95)0360 - 95/0188(CQD))

Forslaget godkendt med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS FORSLAG (*)

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 1 )
7, betragtning

det er hensigtsmæssigt, at gennemførelsesforanstaltninger
træffes i overensstemmelse med proceduren i artikel 2, proce
dure ///, variant a), i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13 . juli

det er hensigtsmæssigt, at gennemførelsesforanstaltninger
træffes i overensstemmelse med proceduren i artikel 2, proce
dure II, variant b), i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13 . juli

1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen ;

gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen ;

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 7a (ny)

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede den
20. december 1994 til enighed om en modus vivendi (4a)
vedrørende gennemførelsesforanstaltningerne til retsakter
vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 189 B i EF
traktaten ;

(4.)

EFT c 293 af 8.11.1995, s. 1 .

(Ændringsforslag 3)
ARTIKEL 1

Artikel 10a, stk. 2, 2., 3. og 4, afsnit (direktiv 93/6/EØF)
Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, nar de
er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder
anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af

udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af
Kommissionen om disse foranstaltninger.

(*)

EFT C 253 af 29.09.1995 , s . 19 .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse,
forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de
foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med
kvalificeret flertal

I sa fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de
foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra
forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse,
vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

på tre måneder regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørel
se inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående
afsnit.«

(Ændringsforslag 4)
ARTIKEL 2

Artikel 29a, stk. 2, 2., 3. og 4, afsnit (direktiv 93/22/EØF)
Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, nar de
er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder
anvendelse. Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af

udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af
Kommissionen om disse foranstaltninger.
Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med
udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse,
forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de
foranstaltninger, der skal træffes.
Rådet træffer afgørelse med
kvalificeret flertal.

Har Rådet efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra
forslagets forelæggelse for Rådet ikke truffet nogen afgørelse,
vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

I så fald udsætter Kommissionen gennemførelsen af de
foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum

på tre måneder regnet fra datoen for denne underretning.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørel
se inden for det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/6/EØF af 15. marts 1993 om
kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag og Rådets direktiv 93/
22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer (KOM(95)0360 —
C4-0305/95 - 95/0188(C()D))

(Fælles beslutningsprocedure — førstebehandling)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet KOM(95)0360 — C4
0305/95 - 95/0188(CC)D) ('),

— der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 189 B , stk . 2, og artikel 57 ,
stk . 2 (C4-0305/95 ),

— der henviser til forretningsordenens artikel 58,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder og

udtalelse fra Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik (A4-0034/96),
1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel

189 A, stk. 2 ;

3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, som det fastlægger i

henhold til EF-traktatens artikel 189 B , stk. 2 ;
C)

EFT C 253 af 29.09.1995 , s . 19 .
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4. opfordrer, i tilfælde af at Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet godkendte tekst, dette til at
underrette Parlamentet og kræver, at samrådsproceduren indledes ;

5 . minder om, at Kommissionen skal forelægge Parlamentet alle ændringer, den agter at foretage i det
af Parlamentet ændrede forslag;
6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

2. Posttjenester ***I
A4-0105/96

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling af Fællesskabets
posttjenester og forbedring af kvaliteten af disse tjenester (KOM(95)0227 — C4-0540/95 —
95/0221(COD))

Forslaget godkendt med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS FORSLAG (*)

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 1 )
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles
regler for udvikling af Fællesskabets posttjenester og forbed
ring af kvaliteten af disse tjenester

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles
regler for udvikling af Unionens indre marked for posttjenes
ter og forbedring af kvaliteten af disse tjenester

(Ændringsforslag 2)
Præambel, henvisning 6a (ny)
—

under henvisning til udtalelse fra Det Paritetiske
Udvalg for Postvæsen

(Ændringsforslag 3)
Betragtning 2

2. gennemførelsen af det indre marked i postsektoren er
vigtig for økonomien og den økonomiske og sociale samhørig
hed i Fællesskabet, eftersom posttjenesterne er et afgørende
redskab for kommunikation og samhandel ;

2. gennemførelsen af det indre marked i postsektoren er
vigtig for økonomien og den økonomiske og sociale samhørig
hed i Fællesskabet, eftersom posttjenesterne er et afgørende
redskab for kommunikation og samhandel. Øget konkurrence
inden for postsektoren øger også behovet for social sikring
af lønmodtagerne. Derfor bør fællesskabsbestemmelserne
på det sociale område forbedres samtidig med, at markedet
for posttjenester åbnes;

(Ændringsforslag 4)
Betragtning 4

4. Kommissionen har gennemført en omfattende høring om
de aspekter af posttjenesterne, der er af fællesskabsinteresse;

4. Kommissionen har gennemført en omfattende høring om
de aspekter af posttjenesterne, der er af fællesskabsinteresse og
har modtaget bidrag fra de interesserede parter i postsek
toren ;

(*)

EFT C 322 af 02,12.1995 , s . 22 .
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(Ændringsforslag 5 )
Betragtning 6

6. postbesørgelsen over grænserne lever ikke i alle tilfælde
op til brugernes og de europæiske borgeres forventninger, og
specielt præstationerne med hensyn til posttjenesternes kvali
tet iforbindelse med postbesørgelsen over grænserne i Fælles

Udgår

skabet er utilfredsstillende i dag;

(Ændringsforslag 6)
Betragtning 6a (ny)

6a.

Domstolen har fastslået, at begrænsninger af kon

kurrencen — eller udelukkelse af al konkurrence — fra

andre virksomheders side er tilladt i det omfang, det er
nødvendigt for at sikre den virksomhed, der er pålagt en
opgave af almen økonomisk interesse, mulighed for at
udføre denne ;

(Ændringsforslag 7)
Betragtning 6b (ny)

6h. åbningen af visse sektorer af markedet for postbe
sørgelse kan bevirke, at de offentlige posttjenester tilpasser
deres strukturer, og denne tilpasning kan få betydelige
følger for beskæftigelsen i den offentlige sektor;

(Ændringsforslag 8 )
Betragtning 6c (ny)

6c. enhver harmonisering på dette område bør priorite
re hensynet til Fællesskabets mål om økonomisk og social
samhørighed for at sikre en uafbrudt universel tjeneste i de
fjernest liggende eller dårligst stillede regioner;

(Ændringsforslag 9)
Betragtning 8

8,

allerede pa nuværende tidspunkt er der behov for foran

staltninger, der tager sigte på en gradvis åbning af markedet, og
det er nødvendigt at sikre en rimelig balance i anvendelsen af
disse foranstaltninger for at garantere retten til fri udveksling
af tjenesteydelser i selve postsektoren i hele Fællesskabet
under skyldig hensyntagen til de forpligtelser og rettigheder,
som leverandørerne af den universelle posttjeneste har;

8.
allerede pa nuværende tidspunkt er der behov for foran
staltninger, der tager sigte på en gradvis og kontrolleret
åbning af markedet, og det er nødvendigt at sikre en rimelig
balance i anvendelsen af disse foranstaltninger for at garantere
retten til fri udveksling af tjenesteydelser i selve postsektoren i
hele Fællesskabet under skyldig hensyntagen til de forpligtel
ser og rettigheder, som leverandørerne af den universelle
posttjeneste har;

(Ændringsforslag 10)

Betragtning 8a (ny)
8a.
det må sikres, at der er en balance mellem dels de
forpligtelser, der påhviler leverandøren af den universelle
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posttjeneste over for offentlig interesse, og dels de særlige
eller eksklusive rettigheder, den har fået tildelt til finansie
ring af sine forpligtelser;

(Ændringsforslag 11 )
Betragtning 9a (ny)
9a.

udviklingen af Fællesskabets posttjenester bør ledsa

ges af en udvikling på det beskæftigelsesmæssige område
og en forbedring af personalets leve- og arbejdsvilkår;

(Ændringsforslag 12)

Betragtning 13a (ny)

13a. ensartede landsdækkende takster er et grundlæg
gende element i de nationale posttjenestepolitikker og bør
derfor anerkendes som værende af central betydning for
princippet om universelle tjenester;

(Ændringsforslag 13)
Betragtning 14

14. brugerne af den universelle posttjeneste skal informeres
i fornødent omfang om udbuddet af tjenester, vilkårene for
deres levering og anvendelse samt taksterne;

14. brugerne af den universelle posttjeneste skal informeres
i fornødent omfang om udbuddet af tjenester, vilkårene for
deres levering, kvaliteten af den leverede tjeneste, anvendel
se samt om taksterne ;

(Ændringsforslag 14)
Betragtning 15

15 . det forekommer berettiget fortsat at kunne forbeholde
leverandørerne af den universelle posttjeneste bestemte tjenes
ter, uden at det strider mod traktatens bestemmelser eller mod

anvendelsen af traktatens konkurrenceregler, for at den uni
verselle posttjeneste kan fungere på bæredygtige økonomiske
vilkår;

15 . det forekommer berettiget fortsat at kunne forbeholde
leverandørerne af den universelle posttjeneste bestemte tjenes
ter for at den universelle posttjeneste kan fungere på bæredyg
tige økonomiske vilkår; den universelle posttjeneste bør
betragtes som en offentlig tjeneste, og det bør derfor sikres,
at der uden for den monopoliserede sektor hersker fair
konkurrencebetingelser mellem leverandørerne af den uni
verselle posttjeneste og mellem dem og andre virksomhe
der ;

(Ændringsforslag 15 )

Betragtning 16a (ny)
16a.
i overensstemmelse med verdenspostkonventionen
garanterer alle medlemsstater, at artikler til blinde og
svagtseende postbesørges gratis; ingen plan til liberalise

ring af posttjenesterne må indebære en begrænsning af
eksisterende tjenester til fordel for blinde og svagtseende; i
overensstemmelse med nærhedsprincippet overlades det til
medlemsstaterne at fastsætte sådanne tjenesters indhold og
form ;
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(Ændringsforslag 16)
Betragtning 17
17 .

adresserede reklameforsendelser bør ikke være blandt

de tjenester, der kan monopoliseres, eftersom disse forsendel
ser udgør et særskilt segment af postmarkedet og i hele
Fællesskabet gennemsnitligt tegner sig for 17% af den mæng
de brevpost, postvæsenerne besørger, og 12% afderes indtæg
terfra denneforsendelseskategori; det kan dog være berettiget
fortsat at lade denne tjeneste være blandt de monopoliserede
tjenester frem til den 31 . december 2000, hvis det er nødven
digt for at sikre leverandøren af den universelle posttjeneste
økonomisk bæredygtige vilkår; Kommissionen vil dog senest
den 30. juni 1998 under hensyn til navnlig den økonomiske,
sociale og teknologiske udvikling, der har fundet sted i
sektoren, og til de økonomiske vilkår for leverandøren af den
universelle posttjeneste, træffe beslutning om, hvorvidt tids
punktet for liberaliseringen af denne tjeneste skal kunne
udskydes;

17 .
adresserede reklameforsendelser og udenlandsk post
kan omfattes af de monopoliserede tjenester; en yderligere
åbning af postmarkedet bør tage hensyn til den økonomi
ske, sociale og tekniske udvikling inden for sektoren samt
økonomisk bæredygtige vilkår for leverandøren eller leve
randørerne af den offentlige tjeneste ;

(Ændringsforslag 17)
Betragtning 17a (ny)
17a. Kommissionen har endnu ikke undersøgt og
behandlet virkningerne af liberaliseringen af adresserede
reklameforsendelser (»direct mail«) og udenlandsk post
har for beskæftigelsen inden for posttjenesten, og offentlig
gøre resultaterne heraf; det erkendes, at liberaliseringen af
disse sektorer vil skade postadministrationernes evne til at
opretholde postmængden og dermed service og beskæfti
gelse ;

(Ændringsforslag 18)
Betragtning 17b (ny)
17b. Kommissionen bør undersøge direktivets virk
ninger for det nuværende beskæftigelses- og serviceniveau
og aflægge beretning herom til de relevante EP-udvalg, der
er blevet hørt om dette direktiv ;

(Ændringsforslag 19)
Betragtning 18

18. omdeling af indgående udenlandsk post bør ikke være
blandt de tjenester, der kan monopoliseres; disse forsendelser
udgør i hele Fællesskabet gennemsnitligt 4% af den mængde
brevpost, postvæsenerne besørger, og 3% af deres indtægter;
det kan dog være berettigetfortsat at lade denne tjeneste være
blandt de monopoliserede tjenester frem til den 31. december
2000, hvis det er nødvendigt for at sikre leverandøren af den
universelle posttjeneste økonomisk bæredygtige vilkår; Kom
missionen vil dog senest den 30. juni 1998 under hensyn til
navnlig den økonomiske, sociale og teknologiske udvikling,
der harfundet sted i sektoren, og til de økonomiske vilkår for
leverandøren af den universelle posttjeneste træffe beslutning
om, hvorvidt tidspunktet for liberalisering af denne tjeneste
skal kunne udskydes;

Udgår
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(Ændringsforslag 20)
Betragtning 19

19. spørgsmålet om, hvilke tjenester der kan monopoliseres, vil blive taget op tilfornyet vurdering senest iførste halvår
af år 2000;

Udgår

(Ændringsforslag 21 )
Betragtning 20

20. medlemsstaterne kan have en legitim interesse i af
hensyn til den offentlige orden og den offentlige sikkerhed at
overdrage placeringen på offentlige steder af postkasser,
beregnet til at modtage forsendelser, til en eller flere enheder,
som de selv udpeger, og med samme begrundelse skal de selv
kunne udpege den eller de enheder, der har ret til at udstede
frimærker med medlemsstatens navn ;

20.
medlemsstaterne kan have en legitim interesse i af
hensyn til den offentlige orden og den offentlige sikkerhed at

overdrage placeringen på offentlige steder af postkasser,
beregnet til at modtage forsendelser, til en eller flere enheder,
som de selv udpeger, og med samme begrundelse skal de selv
kunne udpege den eller de enheder, der har ret til at udstede
frimærker med angivelse af oprindelseslandet; de kan også
angive medlemskab af Den Europæiske Union ved at
integrere symbolet med de tolv stjerner;

(Ændringsforslag 22)
Betragtning 21

21 .
særtjenester som f.eks . ekspresbesørgelse (denne tjenes
te er ud over større hurtighed og pålidelighed med hensyn til
indsamling, transport og omdeling afforsendelserne karakte
riseret ved samtlige eller en del af følgende tillægsydelser:
garanti for udlevering på en bestemt dato, indsamling på
afsenderens adresse, udlevering personligt til modtageren,
mulighed for at ændre bestemmelsessted og modtager under
forsendelsen, bekræftelse til afsenderen for forsendelsens
modtagelse, mulighed for at spore forsendelserne, personali
seret behandling af kunderne og mulighedfor at vælge mellem
forskellige tjenester efter behov) og nye tjenester (i forhold til
de traditionelle) samt dokumentudveksling indgår ikke i den
universelle posttjeneste, og det er derfor ikke berettiget, at
leverandøren af den universelle posttjeneste får monopol på
disse tjenester; ovenstående gælder ligeledes for ekspedition
og omdeling af egen post (den situation, hvor en fysisk eller
juridisk person, som er ophavsmand til brevforsendelser, selv
varetager postbesørgelsen, eller hvor indsamlingen eller
transporten af disse forsendelser varetages af en tredjepart,
der udelukkende handler på vegne afdenne person) som heller
ikke indgår i de monopoliserede tjenester;

21 .

særtjenester som f.eks. ekspresbesørgelse og nye

tjenester (i forhold til de traditionelle) samt dokumentud

veksling kan på lige fod under overholdelse af de generelle
kriterier for takster og vægt indgå i den universelle posttje
neste ;

(Særskilt afstemning)
Betragtning 22

22 .

medlemsstaterne bør have mulighed for på deres områ-

de at regulere varetagelsen af de posttjenester, som leverand
øren af den universelle posttjeneste ikke har monopol på, ved
procedurer baseret på bekendtgørelser og, hvor det er beretti
get, på bevilling ; de pågældende procedurer skal være gen

nemsigtige, ikke-diskriminatoriske og baseret på objektive
kriterier;

Udgår,
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(Ændringsforslag 23 )
Betragtning 23

23 . medlemsstaterne bør have mulighed for i givet fald at
gøre udstedelsen af bevillinger betinget af en forpligtelse til at
sikre en universel tjeneste eller bidrage økonomisk til en
udligningsfond, der har til formål at yde leverandøren af den
universelle posttjeneste kompensation for urimelige økonomi
ske byrder, der måtte være forbundet med varetagelsen af
denne tjeneste ; medlemsstaterne bør have mulighed for i
bevillingerne at lade indgå krav om, at de aktiviteter, bevillin

gen omfatter, ikke i urimeligt omfang krænker de eksklusive
og særlige rettigheder, der er indrømmet leverandøren (eller
leverandørerne) af den universelle posttjeneste i relation til de
posttjenester, der er givet monopol på; der kan eventuelt, når
området for adresserede reklameforsendelser liberaliseres,
indføres et system til identificering afadresserede reklamefor
sendelser i kontroløjemed;

23 .
medlemsstaterne bør have mulighed for i givet fald at
gøre udstedelsen af bevillinger betinget af en forpligtelse til at
sikre en universel tjeneste eller bidrage økonomisk til en
udligningsfond, der har til formål at yde leverandøren af den
universelle posttjeneste kompensation for urimelige økonomi
ske byrder, der måtte være forbundet med varetagelsen af
denne tjeneste ; medlemsstaterne bør have mulighed for i
bevillingerne at lade indgå krav om, at de aktiviteter, bevillin
gen omfatter, ikke krænker de eksklusive og særlige rettighe
der, der er indrømmet leverandøren (eller leverandørerne) af

den universelle posttjeneste i relation til de posttjenester, der er
givet monopol på;

(Ændringsforslag 24)

Betragtning 26a (ny)

for at undgå faren for social dumping må medlems
staterne sørge for, at leverandørerne af tjenesterne sikrer
arbejdstagerne et rimeligt socialt niveau ;
26a.

(Ændringsforslag 25 )
Betragtning 27
27.
leverandøren af den universelle posttjeneste skal i
modtagerlandet have et vederlag for besørgelse af udenlandsk
post, der dækker hans omkostninger; dette vederlag bør også
omfatte et incitament til at forbedre kvaliteten af postbesørgel
sen over grænserne i Fællesskabet;

27 .
leverandøren af den universelle posttjeneste skal i
modtagerlandet have et vederlag for besørgelse af udenlandsk
post, der dækker hans omkostninger; dette vederlag bør også
omfatte et incitament til at forbedre og garantere kvaliteten af
postbesørgelsen over grænserne i Fællesskabet;

(Ændringsforslag 26)

Betragtning 27a (ny)
27a. leveringen af en universel posttjeneste inden for
Fællesskabet indebærer betydelige yderligere forpligtelser
i forhold til de mindstebestemmelser, som er fastsat af

Verdenspostforeningen, hvilket gør det påkrævet at fast
lægge et særligt terminalafgiftssystem inden for Fælles
skabet, som sikrer en rimelig dækning af omkostningerne,
og som specifikt baseres på kvaliteten af den leverede
tjeneste ;

(Ændringsforslag 27)
Betragtning 37

37 . det fremtidige arbejde med udviklingen af foranstaltninger vedrørende kvaliteten af postbesørgelsen over grænserne i
Fællesskabet og den tekniske standardisering bør forberedes

37 . det fremtidige arbejde med udviklingen af foranstaltnin
ger vedrørende kvaliteten af postbesørgelsen over grænserne i
Fællesskabet og den tekniske standardisering bør forberedes
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under Kommissionens ansvar med bistand fra medlemsstater

under Kommissionens ansvar med bistand fra medlemsstater

ne og i samråd med de berørte parter, herunder forbrugersam
menslutningerne, via et ad hoc-udvalg, der nedsættes med

ne og i samråd med de berørte parter, herunder forbrugersam

dette formål ;

menslutningerne, via et ad hoc-udvalg, der nedsættes med
dette formål. Muligheden af at indføre frimærker med
pålydende værdi i »euroer« bør undersøges i lyset af
udviklingen henimod den tredje fase af Den Økonomiske
og Monetære Union;

(Ændringsforslag 28)
Betragtning 39

39.
således harmoniserede vilkars indvirkning pa den made,
hvorpå det indre marked for posttjenester fungerer, bør gøres
til genstand for en evaluering ; det er derfor vigtigt, at
Kommissionen aflægger beretning til Europa-Parlamentet og

39 . saledes harmoniserede vilkårs indvirkning på den måde,
hvorpå det indre marked for posttjenester fungerer, bør gøres
til genstand for en evaluering ; det er derfor vigtigt, at
Kommissionen aflægger beretning til Europa-Parlamentet og

Rådet om anvendelsen af dette direktiv tre år efter ikrafttræ

Rådet om anvendelsen af dette direktiv senest fem år efter

delsesdatoen, senest i andet halvår af år 2000; det er

ikrafttrædelsesdatoen under medtagelse af postselskabernes
evalueringer;

hensigtsmæssigt, at Kommissionen i denne opgave bistås af et
overvågningsorgan, som skal følge udviklingen i sektoren, og
som skal bestå af højst fem uafhængige af Kommissionen
udpegede eksperter, som tilsammen råder over den fornødne
sagkundskab på de forskellige områder, og som skal indsamle
relevante oplysninger om udviklingen i sektoren, specielt om
de økonomiske, sociale og teknologiske aspekter, og om
posttjenesternes kvalitet;

(Ændringsforslag 29)

Betragtning 40
40. Domstolen har slået fast, at konkurrencereglerne også
gælder for postsektoren; dette direktiv bør være i overensstem

40. Domstolen har slået fast, at konkurrencereglerne i visse
tilfælde også gælder for postsektoren, især traktatens artikel

melse med traktatens bestemmelser; Kommissionen har i

90, stk. 1 , sammenholdt med stk. 2 i samme artikel i
traktaten, og har understreget, at virksomheder, der har

meddelelse af .. redegjort for anvendelsen af konkurrencere
glerne, især traktatens artikel 90, på postsektoren ; konkurren
cereglerne kræver, at der oprettes en uafhængig instans, der
sikrer et effektivt tilsyn med de monopoliserede posttjenester
og med gennemsigtigheden i regnskaberne hos leverandørerne
af den universelle posttjeneste; konkurrencereglerne kræver
ligeledes, at der sikres ikke-diskriminerende adgang til post

fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse, er underlagt konkurrencereglerne, i
det omfang gennemførelsen af disse regler ikke hverken
retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af den særlige
opgave, de har fået pålagt; dette direktiv bør være i
overensstemmelse med traktatens bestemmelser som fast

lagt i Domstolens retspraksis; dette gælder ligeledes for
Kommissionens meddelelse af..., som under alle omstæn
digheder bør tages tilbage, indtil nærværende direktiv er
vedtaget, og ændres i overensstemmelse med traktaten og

nettet ;

den afledte ret; konkurrencereglerne kræver, at der oprettes en
uafhængig instans, der sikrer et effektivt tilsyn med de
monopoliserede posttjenester og med gennemsigtigheden i
regnskaberne hos leverandørerne af den universelle posttjenes
te ; konkurrencereglerne kræver ligeledes, at der sikres ikke
diskriminerende adgang til postnettet;

(Ændringsforslag 30)
Betragtning 41

41. dette direktiv indvirker ikke på anvendelsen af traktatens bestemmelser, specielt konkurrencereglerne og bestem
melserne om fri udveksling af tjenesteydelser—

Udgår
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(Ændringsforslag 32)
Artikel 2, nr. la (ny)

la)

Offentlige tjenester: tjenester af generel økonomisk
og social interesse, hvis opgaver udliciteres til visse
virksomheder

(Ændringsforslag 33)
Artikel 2, nr. Ib (ny)

lb)

Universelle posttjenester: de tjenester, hvis leve
randører i de enkelte medlemsstater har særlige for
pligtelser i forbindelse med tjenesten, som er fastlagt af
den nationale kompetente myndighed; tjenester af høj
kvalitet for alle brugere i alle områder til rimelige
priser

(Ændringsforslag 31 )
Artikel 2, nr. 6

6)

fysiske beskaffenhed gør det muligt at befordre den via
postnettet. Den omfatter brevforsendelser, bøger, katalo
ger, aviser og tidsskrifter samt postpakker med eller uden

Postforsendelse : adresseret forsendelse, hvis tekniske og
fysiske beskaffenhed gør det muligt at befordre den via
postnettet. Disse forsendelser omfatter bl.a. postpakker
indeholdende bøger, kataloger, aviser, tidsskrifter og

handelsværdi

varer med eller uden handelsværdi .

Postforsendelse: adresseret forsendelse, hvis tekniske og

6)

(Ændringsforslag 34)
Artikel 2, nr. 11

11 )

Indgående udenlandsk post: post, der indgår i en
medlemsstat fra en anden medlemsstat eller et tredjeland

11 )

Udenlandsk post: post mellem medlemsstater eller
mellem en medlemsstat og et tredjeland

(Ændringsforslag 35 )
Artikel 2, nr. 12

12)

Direct mail : postforsendelser med enslydende tekst, der
sendes til et større antal adresser i reklame- og markedsføringsøjemed

12)

Direct mail : postforsendelser med identisk tekst, der
sendes til et større antal adresser i reklame- og markeds
føringsøjemed

(Ændringsforslag 36)
Artikel 2, nr. 18a, 18b og 18c (nye)
18a)
Selvservicering: overtagelse af posttjenester af den
fysiske eller juridiske person, som er ophavsmand til
postforsendelser, eller overtagelse af indsamling og
besørgelse af postforsendelser af en juridisk adskilt
tredjemand, som udelukkende handler på denne fysi
ske eller juridiske persons vegne mod betaling eller
som erhvervsdrivende

18b)
Ekspresposttjeneste: posttjeneste, der kendetegner
sig ved større hurtighed og sikkerhed med hensyn til
postbesørgelsen end den basale tjeneste
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18c)

Hybridpost: tjeneste, der kombinerer de nye tele
kommunikationsteknologier til elektronisk dataover

førsel med anvendelse af posttjenesten fra det øjeblik,
hvor forsendelsen overføres til papir.

(Ændringsforslag 37)

Artikel 3, 1.-4. afsnit
Medlemsstaterne sikrer, at brugerne kan gøre krav pa en
Universel posttjeneste, som svarer til et udbud af posttjenester
af høj kvalitet, overalt på deres område og til priser, der er
overkommelige for alle brugere.

Medlemsstaterne sikrer, at brugerne kan gøre krav på en
universel posttjeneste, som svarer til et udbud af posttjenester
af høj kvalitet, overalt på deres område og til priser, der er
overkommelige for alle brugere, og som er beregnet på
grundlag af takstudligning.

Princippet om universel posttjeneste skal baseres på en
ensartet, landsdækkende takst.

Med henblik herpå sørger medlemsstaterne for, at antallet og
placeringen af indsamlings- og ekspeditionssteder er i overens
stemmelse med brugernes behov .

Med henblik herpå sørger medlemsstaterne for, at antallet og

De sørger for, at den eller de virksomheder, der varetager den
universelle posttjeneste, på alle hverdage eller mindst fem dage
om ugen, medmindre ekstraordinære geografiske omstændig
heder eller forhold gør sig gældende, garanteres mindst:

De sørger for, at den eller de virksomheder, der varetager den
universelle posttjeneste, på alle hverdage eller mindst fem dage
om ugen, medmindre ekstraordinære forhold gør sig gældende,

— én tømning på indsamlings- og ekspeditionsstederne

— én tømning på indsamlings- og ekspeditionsstederne

—

— én omdeling til adressen for alle fysiske og juridiske

én omdeling til adressen for alle fysiske og juridiske

placeringen af indsamlings- og ekspeditionssteder er i overens
stemmelse med brugernes behov .

garanteres mindst:

personer .

personer.

Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er nødvendi
ge for, at den universelle posttjeneste omfatter mindst følgende
ydelser:

Hver medlemsstat træffer de foranstaltninger, der er nødvendi
ge for, at den universelle posttjeneste omfatter mindst følgende
ydelser:

— indsamling, transport og omdeling af adresserede brevfor
sendelser og adresserede bøger, kataloger, aviser og
tidsskrifter på op til 2 kg samt adresserede postpakker på
op til 20 kg

— indsamling, transport og omdeling af adresserede brevfor
sendelser og adresserede bøger, kataloger, aviser og
tidsskrifter på op til 2 kg samt adresserede postpakker på
op til 20 kg

— postbesørgelse af rekommanderede forsendelser og for

— postbesørgelse af rekommanderede forsendelser og for
sendelser med værdiangivelse

sendelser med værdiangivelse.

—

gratis postbesørgelse for blinde og svagtseende.

(Ændringsforslag 38)
Artikel 5

Hver medlemsstat paser, at den universelle posttjeneste opfyl
der følgende krav :

Hver medlemsstat paser, at den universelle posttjeneste opfyl
der og overholder følgende krav :

— den skal garantere postens ukrænkelighed og posthemme
ligheden

— den skal garantere postens ukrænkelighed og posthemme
ligheden og sikre databeskyttelse

— den skal garantere, at brugere under ensartede omstændig

— den skal garantere, at brugere får tilbudt samme ydelser

heder får tilbudt samme ydelser
— der må ikke ske nogen form for forskelsbehandling, det
være sig under henvisning til politiske, religiøse eller
filosofiske motiver

— der må ikke ske nogen form for forskelsbehandling, det
være sig under henvisning til politiske, religiøse eller
filosofiske motiver

— den skal sørge for social sikring af arbejdstagerne
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— den skal garantere mod afbrydelse eller standsning, med
mindre der er tale om force majeure

— den skal garantere mod afbrydelse eller standsning, med
mindre der er tale om force majeure

— den skal tilpasse sig den tekniske, økonomiske og sociale
udvikling samt til brugernes behov.

— den skal tilpasse sig den tekniske, økonomiske og sociale
udvikling samt til brugernes behov
— den skal sikre målene for økonomisk og social samhø
righed .

(Ændringsforslag 39)
Artikel 6, 1 . afsnit

Medlemsstaterne paser, at den eller de virksomheder, der
varetager den universelle posttjeneste, jævnligt giver brugerne
tilstrækkeligt nøjagtige oplysninger om de universelle tjenes
ter, der tilbydes, bl .a. med hensyn til de generelle vilkår for
adgang til tjenesterne, priser og kvalitetsniveau. Disse oplys
ninger skal offentliggøres, bl.a. ved opslag eller i brochurer.

Medlemsstaterne paser, at den eller de virksomheder, der
varetager den universelle posttjenestejævnligt giver brugerne
tilstrækkeligt nøjagtige oplysninger om de universelle tjenes
ter, der tilbydes, bl.a. med hensyn til de generelle vilkår for
adgang til tjenesterne, priser og kvalitetsniveau. Disse oplys
ninger skal stilles til rådighed for offentligheden.

(Ændringsforslag 40)
Artikel 8

1 . I det omfang, det er nødvendigt for at opretholde den
universelle posttjeneste, omfatter de tjenester, som leverand
øren eller leverandørerne af den universelle posttjeneste kan få
monopol på i hver medlemsstat, indsamling, transport, sorte
ring og omdeling af indenlandske brevforsendelser op til 350
g, for hvilke taksten er højst fem gange den offentlige takst for
en brevforsendelse på første vægtsats, dog med forbehold af
stk. 2 .

1 . For at opretholde den universelle posttjeneste og den
økonomiske bæredygtighed for den leverandør, der er

ansvarlig for denne tjeneste, omfatter de tjenester, som
leverandøren eller leverandørerne af den universelle posttje
neste kan få monopol på i hver medlemsstat, indsamling,
transport, sortering og omdeling af indenlandske brevforsen
delser inklusive adresserede reklameforsendelser op til 350
g, for hvilke taksten er højst fem gange den offentlige takst for
en brevforsendelse på første vægtsats ; hvad angår gratis
postbesørgelse for blinde og svagtseende personer kan der
indrømmes undtagelser med hensyn til vægt- og
takstrestriktionerne .

2. Omdeling af indgående udenlandsk post og adresserede
reklameforsendelser skal fortsat kunne monopoliseres indtil
den 31 . december 2000, såfremt dette er nødvendigtfor at sikre
leverandøren eller leverandørerne af den universelle posttje
neste økonomisk bæredygtige vilkår. Kommissionen træffer
senest den 30. juni 1998 under hensyn til navnlig den
økonomiske, sociale og teknologiske udvikling, der har fundet
sted i mellemtiden, og til de økonomiske vilkår for leverand
øren eller leverandørerne af den universelle posttjeneste træffe
beslutning om, hvorvidt disse tjenester skal kunne monopolise
res også efter den 31 . december 2000.

2. Omdeling af indgående udenlandsk post inden for
samme takst- og vægtgrænser skal fortsat kunne monopoli

3.
Bestemmelserne i stk. 1 tages op til fornyet vurdering,
når Kommissionen i henhold til artikel 23 aflægger beretning
til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette
direktiv og senest i løbet afførste halvår af år 2000, jf dog

Udgår

seres indtil 5 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Senest 5 år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv forelæg
ger Kommissionen et forslag til direktiv på dette område i
overensstemmelse med traktatens artikel 100 A, under

hensyn til navnlig den økonomiske, sociale og teknologiske
udvikling, der har fundet sted i mellemtiden, og til de
økonomiske vilkår for leverandøren eller leverandørerne af

den universelle posttjeneste. Det vil omfatte fremme af
foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde et
ensartet serviceniveau for alle medlemmer af offentlighe
den og gode sociale forhold for de ansatte.

stk. 2.

4.
Medlemsstaterne giver pa Kommissionens anmodning
alle nødvendige oplysninger i relation til den i stk. 2 omhand
lede beslutning og den i stk. 3 omhandlede beretning.

4.
Medlemsstaterne giver pa Kommissionens anmodning
alle nødvendige oplysninger i relation til det i stk. 2 omhand
lede forslag til direktiv.
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(Ændringsforslag 41 )
Artikel 9

Medlemsstaterne udpeger den eller de enheder, der har ret til at

Medlemsstaterne udpeger den eller de enheder, der har ret til at

opstille postkasser til modtagelse af postforsendelser på offentlig gade og vej samt ret til at udstede frimærker med landets

varetage besørgelsen af rekommanderede breve, opstille
postkasser til modtagelse af postforsendelser på offentlig gade
og vej samt ret til at udstede frimærker med angivelse af

navn.

oprindelseslandet.

(Ændringsforslag 42)
Artikel 10

1. Medlemsstaterne kan følge en bekendtgørelsesprocedure
eller, hvor det er berettiget, en bevillingsprocedure for leve
ringen på forretningsmæssige vilkår til offentligheden af de
posttjenester, som leverandørerne af den universelle posttje
neste ikke har monopol på. Disse procedurer skal være
gennemsigtige og ikke-diskriminerende og baseret på objekti

I det omfang det er nødvendigt at sikre opretholdelsen af
den universelle posttjeneste, kan leverandøren(erne) af den

universelle posttjeneste få monopol på nye tjenester i hver
medlemsstat inden for samme vægt- og takstrestriktioner.

ve kriterier.

2.
Udstedelsen af bevillinger kan i givetfald gøres betinget
af forpligtelser i rimeligt omfang til at levere en universel
posttjeneste og forpligtelsen til ikke i urimelig grad at krænke
de eksklusive og særlige rettigheder, der er indrømmet leve
randøren eller leverandørerne af den universelle posttjeneste
for så vidt angår de posttjenester, der er monopoliseret i

Udgår

henhold til artikel 8, stk. 1 .

3. Finder en medlemsstat, at forpligtelsen til at levere en
universel posttjeneste som fastsat i dette direktiv udgør en
urimelig økonomisk byrdefor leverandøren af den universelle
posttjeneste, kan den gøre udstedelsen af bevilling betinget af
overholdelse af en forpligtelse til at bidrage økonomisk til en
udligningsfond, der er oprettet specielt til dette formål og
administreres af en instans, der er uafhængig af den eller de
begunstigede. I dette tilfælde skal medlemsstaten sikre, at
principperne om gennemsigtighed, ikke-diskriminatorisk be
handling og proportionalitet overholdes ved fastsættelsen af
størrelsen af de økonomiske bidrag.

Udgår

4. Medlemsstaterne sikrer, at begrundelserne for at afvise
en bevillingsansøgning meddeles ansøgeren, og fastsætter en
klageprocedure.

Udgår

5. Medlemsstaterne kan indføre et system til identificering
af direct mail, som giver mulighed for kontrol med sådanne
forsendelser, når denne tjeneste liberaliseres.

Udgår

(Ændringsforslag 43 )
Artikel 11

1.
Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse på
forslag af Kommissionen og på grundlag af traktatens artikel
57, stk. 2, artikel 66 og artikel 100 A, fastsætter de nødvendige
harmoniseringsforanstaltninger for levering på forretnings
mæssige vilkår til offentligheden af de ikke-monopoliserede
posttjenester, med undtagelse af de tjenester, der ikke kan
leveres på sådanne vilkår, som f eks. dokumentudveksling og
udgående udenlandsk post til andre medlemsstater.

Udgår
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2. De i stk. 1 anførte harmoniseringsforanstaltninger ved
rører bl. a. de kriterier, der skal opfyldes af den postvirksom
hed, der ønsker en bevilling, og de procedurer, den pågælden
de virksomhed skal følge, vilkårene for offentliggørelsen af
disse kriterier og procedurer samt klageprocedurer i tilfælde
af afvisning af bevillingsansøgningen.

Udgår

(Ændringsforslag 44)
Artikel 12

Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse påforslag
af Kommissionen og på grundlag af traktatens artikel 57,
stk. 2, artikel 66 og artikel 100 A, fastsætter de nødvendige
harmoniseringsforanstaltninger for de vilkår, der skal sikre
brugerne og leverandørerne af den universelle posttjeneste
adgang på gennemsigtige og ikke-diskriminatoriske vilkår til
det offentlige postnet på de stadier, der går forud for den
afsluttende omdeling af postforsendelserne.

Udgår

(Ændringsforslag 45)
Artikel 13, 2, led

priserne skal fastsættes pa grundlag af omkostningerne
ved hver enkelt tjenesteydelse, der indgår i den universelle
posttjeneste; medlemsstaterne kan beslutte, at der skal
anvendes en ensartet takst på hele deres nationale område
for hver enkelt tjenesteydelse, der indgår i den universelle

— priserne skal fastsættes pa grundlag af omkostningerne
ved hver enkelt tjenesteydelse, der indgår i den universelle
posttjeneste ; medlemsstaterne beslutter, at der skal
anvendes en ensartet takst på hele deres nationale område
for hver enkelt tjenesteydelse, der indgår i den universelle
posttjeneste

posttjeneste

(Ændringsforslag 81 )
Artikel 14

Medlemsstaterne træfferforanstaltninger til at sikre, at termi
nalafgifterne fastsættes på grundlag af omkostningerne for de
leverandører af den universelle posttjeneste, der på ikke
diskriminatorisk måde varetager besørgelsen og omdelingen af
posten i modtagerlandet, samt på grundlag af kvaliteten af de
leverede tjenesteydelser.

Medlemsstaterne sørger for, at terminalafgifterne fastsættes
på grundlag af omkostningerne for de leverandører af den
universelle posttjeneste, der på ikke-diskriminatorisk måde
varetager besørgelsen og omdelingen af posten i modtagerlan
det, samt på grundlag af kvaliteten af de leverede tjenesteydel
ser. Leverandørerne af den universelle posttjeneste skal
derpå opkræve de omkostningsdækkende terminalafgifter
i henhold til de indenlandske takster.

Det tilstræbes at forbedre og sikre kvaliteten af tjenesterne

på fællesskabsniveau. Herudover træffes der forebyggende
foranstaltninger mod remailing.
Indtil dette er sikret, kan medlemsstaterne tillade leverand
ørerne af den universelle posttjeneste at fastsætte termina

lafgifterne i henhold til artikel 25 i postkonventionen og
følgelig ved universelle tjenester over grænserne kræve
betaling til deres indenlandske takster. Dette gælder især
for forsendelser fra indenlandske afsendere, som er frem
stillet i et andet fællesskabsland .

Leverandørerne af den universelle posttjeneste kan i tilfæl
de af tvister henvende sig til deres nationale regulerings
myndigheder. Disse bestræber sig i fællesskab inden for en
frist på to måneder på at bilægge tvisten. Efter udløbet af
denne frist kan hver deltagende part forelægge sagen for
Kommissionen, som træffer afgørelse inden for en frist på
tre måneder.
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(Ændringsforslag 47)
Artikel 15, stk. 2

2. Leverandørerne af den universelle posttjeneste fører i
deres interne bogholderi adskilte regnskaberfor hver enkelt af
de monopoliserede tjenester (idet der sondres mellem indsam
ling, transport, sortering og omdeling) og for de ikke
monopoliserede tjenester på samme måde, som hvis de pågæl
dende tjenester blev varetaget af særskilte virksomheder. De
offentliggør i deres årsberetning status og resultatopgørelse
for henholdsvis de monopoliserede tjenester og de ikke
monopoliserede tjenester.

2 . For at undgå krydssubsidiering mellem den monopo
liserede sektor og ikke-monopoliserede tjenester, som berø

rer vilkårene for fair konkurrence i den ikke-monopolise
rede sektor fører og offentliggør leverandørerne af den
universelle posttjeneste der, hvor det er hensigtsmæssigt,
adskilte regnskaber for de pågældende monopoliserede
tjenester og ikke-monopoliserede tjenester. Virksomheder
ne i sektoren må ikke anvende overskud fra den monopo
liserede sektor til at støtte aktiviteter inden for den

ikke-monopoliserede sektor, som er åben for konkurrence,

undtagen når en sådan støtte er berettiget på grund af
exceptionelt høje udgifter til deres forpligtelser som følge af
den universelle posttjeneste. Under alle omstændigheder
bør den takst, som leverandøren af den universelle posttje
neste pålægger en tjeneste, der er udsat for konkurrence,
være højere end marginaludgifterne til den ydede tjeneste.

(Ændringsforslag 48)
Artikel 17, 1 , afsnit

Medlemsstaterne paser, at der fastsættes standarder for den
indenlandske postbesørgelse, og at disse standarder er forene
lige med de standarder, der fastsættes af Kommissionen for
postbesørgelsen over grænserne inden for Fællesskabet. Der
bør dog under hensyntagen til særlige nationale forhold
indledningsvis fastsættes et mål, der i alle medlemsstaterne
skal sikre, at mindst 80% af brevforsendelserne af hurtigste
standardkategori postbesørges fra start til slut i løbet af én
hverdag mellem afsendelsesdagen og omdelingsdagen.

Medlemsstaterne paser, at der fastsættes standarder for den
indenlandske postbesørgelse, og at disse standarder er forene
lige med de standarder, der fastsættes af Kommissionen for
postbesørgelsen over grænserne inden for Fællesskabet. Der
bør dog under hensyntagen til særlige nationale forhold
indledningsvis fastsættes et minimumskrav, der i alle med
lemsstaterne skal sikre , at mindst 80% af brevforsendelserne af

hurtigste standardkategori postbesørges fra start til slut i løbet
af én hverdag mellem afsendelsesdagen og omdelingsdagen og
ikke mere end to hverdage for 95 % af brevforsendelserne
undtagen i tilfælde af force majeure, og hvor områder
geografisk er isoleret fra en medlemsstat.

(Ændringsforslag 49)

Artikel 18, 1 , afsnit

Med henblik pa opfyldelse af bestemmelserne i artikel 16
fastsætter Kommissionen et år efter ikrafttrædelsestidspunktet
for dette direktiv kvalitetsstandarder for postbesørgelsen over
grænserne inden for Fællesskabet. Kommissionen offentliggør
disse standarder i De Europæiske Fællesskabers Tidende og
sørger for regelmæssig kontrol og offentliggørelse af præsta
tionerne som bevis på standardernes overholdelse og eventuel
le fremskridt. Disse standarder revideres jævnligt.

Med henblik pa opfyldelse af bestemmelserne i artikel 16
fastsætter Kommissionen et år efter ikrafttrædelsestidspunktet
for dette direktiv kvalitetsstandarder for postbesørgelsen over
grænserne inden for Fællesskabet. Kommissionen offentliggør
disse standarder i De Europæiske Fællesskabers Tidende og
sørger for regelmæssig kontrol og offentliggørelse af præsta
tionerne som bevis på standardernes overholdelse og eventuel
le fremskridt. Disse standarder revideres jævnligt. Hvis disse
præstationer viser sig at ligge under gennemsnittet, skal
der fremsættes kon-krete forslag med henblik på at afhjæl
pe situationen.

(Ændringsforslag 50)
Artikel 19

Medlemsstaterne påser, at der fastsættes gennemsigtige, enkle
og økonomisk overkommelige procedurer for behandling af

Medlemsstaterne påser, at der fastsættes gennemsigtige, enkle
og økonomisk overkommelige procedurer for behandling af
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klager fra brugerne, bl .a. i tilfælde af tab, tyveri eller beskadi
gelse af forsendelser eller manglende overholdelse af kvalitets
standarderne. Medlemsstaterne påser, at der indføres en effek
tiv og hurtig refusions-/erstatningsordning, og at tvister afgø
res retfærdigt og inden for rimelig tid.

klager fra brugerne, bl.a. i tilfælde af tab, tyveri eller beskadi
gelse af forsendelser eller i det tilfælde, hvor en kontrakt er
indgået med brugeren, manglende overholdelse af kvalitets
standarderne . Medlemsstaterne påser, at der indføres en effek
tiv og hurtig refusions-/erstatningsordning for tjenester med
angivelse af erstatning, og at tvister afgøres retfærdigt og
inden for rimelig tid. Medlemsstaterne sikrer, at ovennævn
te forpligtelser gælder for alle, både offentlige og private,
leverandører af posttjenester.

Uden at de øvrige klagemuligheder, der erfastsat i national ret
og ifællesskabsretten, i øvrigt indskrænkes, påser medlemssta
terne, at brugerne, der i de tilfælde, hvor det kræves i henhold
til national ret, optræder sammen med de organisationer, der
repræsenterer brugernes og/ellerforbrugernes interesser, kan
forelægge den nationale forvaltningsmæssige myndighed de
sager, hvor brugernes klager til leverandøren af den univer
selle posttjeneste ikke har givet resultat.

Udgår

Medlemsstaterne paser i henhold til bestemmelserne i arti
kel 16, at leverandørerne af den universelle posttjeneste
offentliggør oplysninger sammen med den årlige rapport om
kontrollen med præstationerne, hvoraf antallet af klager og
udfaldet af deres behandling fremgår.

Udgår

(Ændringsforslag 51 )
Artikel 20, 1 , afsnit

Harmoniseringen af tekniske standarder bør udvikles afhængigt af navnlig brugernes interesser.

Harmoniseringen af tekniske standarder bør sikres afhængigt
af navnlig brugernes interesser inden for rammerne af et
forenet indre marked .

(Ændringsforslag 52 )
Artikel 21

Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg bestående af
repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant
for Kommissionen som formand. Det rådgivende udvalg
fastsætter selv sin forretningsorden .

Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg bestående af en
repræsentant for hver medlemsstat og med en repræsentant for
Kommissionen som formand . Det rådgivende udvalg fastsæt
ter selv sin forretningsorden .

Det rådgivende udvalg høres om de i artikel 16 fastsatte
bestemmelser om posttjenesternes kvalitet og harmoniseringen
af de i artikel 20 omhandlede tekniske standarder.

Udgår

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til
de foranstaltninger, der skal træffes . Udvalget afgiver udtalelse

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til
de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse

om dette udkast inden for en frist, som formanden kan

om dette udkast inden for en frist, som formanden kan

fastsætte afhængigt af det pågældende spørgsmåls hastende
karakter, eventuelt efter afstemning .

fastsætte afhængigt af det pågældende spørgsmåls hastende
karakter, eventuelt efter afstemning .

Udtalelsen optages i mødeprotokollen. Hver medlemsstat kan
kræve, at dens holdning føres til protokols .

Udtalelsen optages i mødeprotokollen. Hver medlemsstat kan
kræve , at dens holdning føres til protokols .

Kommissionen tager det størst mulige hensyn til udtalelsen fra
udvalget. Den underretter udvalget om, hvordan den har taget
hensyn til udtalelsen .

Kommissionen tager det størst mulige hensyn til udtalelsen fra
udvalget. Den underretter udvalget om, hvordan den har taget
hensyn til udtalelsen .
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Kommissionen hører også repræsentanter for postvirksomhe
derne, de berørte virksomheder, brugerne, herunder også de
private forbrugere, og arbejdsmarkedets parter om spørgsmål i
relation til posttjenesternes kvalitet og harmoniseringen af
tekniske standarder. Den underretter med jævne mellemrum
udvalget om resultatet af disse høringer og om det i artikel 23
omhandlede overvågningsorgans arbejde.

Kommissionen hører også repræsentanter for postvirksomhe

derne, de berørte virksomheder, brugerne, herunder også de
private forbrugere, og arbejdsmarkedets parter om spørgsmål i
relation til posttjenesternes kvalitet og harmoniseringen af
tekniske standarder. Den underretter med jævne mellemrum
udvalget, Europa-Parlamentet og navnlig dets korrespon
derende udvalg om resultatet af disse høringer og om det i
artikel 23 omhandlede overvågningsorgans arbejde.
Udvalget afholder principielt offentlige møder, medmindre
der træffes særlig begrundet afgørelse om det modsatte,
som offentliggøres i god tid. Det offentliggør sin dagsorden
to uger inden mødets afholdelse. Det offentliggør protokol
ler fra sine møder. Det opretter et offentligt register
indeholdende medlemmernes oplysninger om deres økono
miske interesser.

(Ændringsforslag 53)
Artikel 22, 2, afsnit

De nationale forvaltningsinstanser har især til opgave at sikre
overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv ; de
kan også få til opgave at sikre overholdelse af nationale
konkurrenceregler og fællesskabskonkurrenceregler i postsek
toren .

De nationale forvaltningsinstanser har især til opgave at sikre
overholdelse af de rettigheder, herunder de i artikel 8, stk. 1,
nævnte, og de forpligtelser, der følger af dette direktiv ; de kan
også få til opgave at sikre overholdelse af nationale konkur
renceregler og fællesskabskonkurrenceregler i postsektoren.

(Ændringsforslag 54)
Artikel 23, stk. 1

1.
Tre ar efter ikrafttrædelsestidspunktet for dette direktiv
og senest i første halvår af år 2000 aflægger Kommissionen
beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan direk

1 . Fem ar efter ikrafttrædelsestidspunktet for dette direktiv
aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og

tivet er blevet anvendt . Til dette formål bistås Kommissionen

formål bistås Kommissionen af et overvågningsorgan, der skal

af et overvågningsorgan, der skal følge udviklingen i postsek

følge udviklingen i postsektoren.

Rådet om, hvordan direktivet er blevet anvendt. Til dette

toren .

Europa-Parlamentet og Rådet træffer på forslag af Kom
missionen og på grundlag af traktatens artikel 100 A og
189 B de nødvendige foranstaltninger til tilpasning af dette
direktiv til enhver ny markedssituation for den universelle
posttjeneste og de tjenester, der kan monopoliseres.

(Ændringsforslag 55 )
Artikel 23, stk. 2

2 . Overvågningsorganet består af højst fem uafhængige af
Kommissionen udpegede eksperter, der tilsammen besidder
den fornødne sagkundskab. De indsamler relevante oplysnin
ger om udviklingen i sektoren, specielt i relation til de
økonomiske, sociale og teknologiske aspekter, samt om post
tjenesternes kvalitet.

2. Overvagningsorganet består af uafhængige af Kommis
sionen udpegede eksperter med kendskab til posttjenesters
art, rolle og forskelligartethed, der tilsammen besidder den
fornødne sagkundskab. De indsamler relevante oplysninger
om udviklingen i sektoren, specielt i relation til de økonomi
ske, sociale og teknologiske aspekter, samt om posttjenester
nes kvalitet .

27.5.96

| DA j

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 152/35
Torsdag, den 9, maj 1996

KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 56)

Artikel 23, stk. 2a (nyt)
2a.

Kommissionen skal i den i stk. 1 nævnte beretning

også medtage udtalelserne vedrørende sektorens udvikling
og gennemførelsen af dette direktiv forelagt af repræsen
tanterne for både offentlige og private postvirksomheder,
arbejdstagerne i postsektoren og forbrugerne.

(Ændringsforslag 57)
Artikel 24, 1 , afsnit
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest

bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest et

seks måneder efter tidspunktet for dets ikrafttræden. De

år efter tidspunktet for dets ikrafttræden . De underretter straks

underretter straks Kommissionen herom .

Kommissionen herom .

(Ændringsforslag 58 )
Artikel 24, afsnit 2a (nyt)
Ved omstruktureringer som led i gennemførelsen af dette
direktiv skal der under alle omstændigheder lægges hoved

vægt på at bevare eksisterende arbejdspladser og sikre
arbejdstagernes sociale beskyttelse.

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Europa
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for udvikling af Fællesskabets posttjenester og

forbedring af kvaliteten af disse tjenester (KOM(95)0227 — C4-0540/95 — 95/Ô221(COD))

(Fælles beslutningsprocedure — førstebehandling)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet KC)M(95)0227 — 95/
0221(COD) ('),

— der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 1 89 B , stk. 2, artikel 57 , stk.
2, artikel 66 og artikel 100 A (C4-0540/95 ),
— der henviser til forretningsordenens artikel 58,
— der henviser til betænkning fra Udvalget om Transport og Turisme og udtalelserne fra Budgetudval

get, Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik, Udvalget om Retlige Anliggender og
Borgernes Rettigheder og Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse (A4-0105/96),
1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag ;

2.
opfordrer Kommissionen til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, som det
fastlægger i henhold til EF-traktatens artikel 189 B , stk. 2 ;
C)

EFT C 322 af 02.12.1995 , s. 22 .
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3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, som det fastlægger i

henhold til EF-traktatens artikel 189 B , stk . 2 ;

4. opfordrer, i tilfælde af at Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet godkendte tekst, dette til at
underrette Parlamentet og kræver, at samrådsproceduren indledes ;
5 . minder om, at Kommissionen skal forelægge Parlamentet alle ændringer, den agter at foretage i det
af Parlamentet ændrede forslag ;
6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

3. HIV/AIDS i udviklingslandene **I
A4-01 13/96

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger pa området HIV/AIDS i udviklingslandene
(KOM(95)0293 - C4-0335/95 - 95/0164(SYN))

Forslaget godkendt med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS FORSLAG (*)

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 1 )
Titel

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger på området
HIV/AIDS i udviklingslandene

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger på området
HIV/AIDS og seksuelt overførte sygdomme i udviklingslan
dene

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 1

Budgetmyndigheden besluttede inden for rammerne af budgettet for 1988 at oprette en budgetpost til støtte for bekæmpelsen
af HIV/AIDS-epidemien ;

Budgetmyndigheden besluttede inden for rammerne af budget
tet for 1988 at oprette en budgetpost til støtte for bekæmpelsen
af HIV/AIDS-epidemien med det formål at udvikle innova
tive foranstaltninger, som er mere end blot et supplement
til de foranstaltninger, der allerede er iværksat på andre
niveauer ;

(Ændringsforslag 3 )
Betragtning 3

HIV/AIDS er ikke længere nogen ny epidemi , men snarere en
begyndende pandemi , der optræder overalt i verden, har
forskellige sociale og politiske karakteristika fra region til
region og/eller fra land til land og nødvendiggør en reaktion,
der er velstruktureret og omfatter en lang række sektorer;

HIV/AIDS er ikke længere nogen ny epidemi, men snarere en
begyndende pandemi , der optræder overalt i verden, har
forskellige sociale og politiske karakteristika fra region til
region og/eller fra land til land og nødvendiggør en hensigts
mæssig reaktion, der er velstruktureret og omfatter en lang
række sektorer, men som overstiger de fleste udviklingslan
des personalemæssige og finansielle kapacitet;

(*)

EFT C 252 af 28.09.1995 , s . 4.

27.5.96

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 152/37

Torsdag, den 9. maj 1996
KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 40)
Betragtning 3a (ny)

mange forskere er af den opfattelse, at HIV-smitte ikke i sig
selv kan føre til AIDS, idet forskellige medvirkende fakto
rer, der svækker immuniteten, anses for nødvendige ;

(Ændringsforslag 41 )

Betragtning 3b (ny)
blandt disse medvirkende faktorer hører fejlernæring i
forbindelse med hungersnød, stress som følge af vanskelige

levevilkår og et levemiljø uden den fornødne hygiejne;

(Ændringsforslag 4 )
Betragtning 5a (ny)
Europa-Parlamentet krævede i sin beslutning af 15 . no
vember 1995 (') om meddelelse fra Kommissionen til Rådet

og Europa-Parlamentet om Fællesskabets og medlemssta
ternes AIDS-politik i udviklingslandene en betydelig for
højelse af midlerne og et detaljeret handlingsprogram, der
kan dæmme op for epidemiens udbredelse og mildne de
socioøkonomiske virkninger ;

C)

EFT C 323 af 04.12.1995 , s. 45 .

(Ændringsforslag 5 )
Betragtning 6

bade Rådet og Parlamentet har opfordret til øget engagement
fra Fællesskabets side på dette område;

bade Rådet og Parlamentet har opfordret til øget engagement
fra Fællesskabets side på dette område, fortrinsvis til fordel
for de dårligst stillede befolkningsgrupper i de fattigste
udviklingslande ;

(Ændringsforslag 6)
Artikel 1 , stk. 2, 1 , led

— fremme en effektiv politik til forebyggelse af HIV/
AIDS-smitte ad seksuel og périnatal vej eller ved overførsel af blod

—

fremme en effektiv politik til forebyggelse af HIV/
AIDS-smitte ad seksuel og périnatal vej eller ved overfør
sel af blod samt forebyggelse og behandling af seksuelt
overførte sygdomme, bl.a. ved at styrke indsatsen for
kommunikation, oplysning og uddannelse og især ved
finansiering af forebyggende oplysningskampagner til
fremme af korrekt anvendelse af alle beskyttelsesmid
ler, navnlig præservativer — kampagner der skal
tilrettelægges i samarbejde med de massemedier, som
er tættest på befolkningen

Nr. C 152/38

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27 . 5 . 96

Torsdag, den 9, maj 1996
KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 45 )
Artikel 1 , led 2

bremse cirklen »fattigdom — ustabilitet — HIV/AIDS« ved
at lægge særlig vægt på befolkningsgrupper, der befinder
sig i risikozone (flygtninge, migranter osv.)

— bremse cirklen »fattigdom — ustabilitet — HIV/AIDS« ved
at lægge særlig vægt på befolkningsgrupper, der befinder
sig i risikozone (flygtninge, migranter, vandrende
arbejdstagere, soldater, fanger, prostituerede osv.)

(Ændringsforslag 43)
Artikel 1, 2, afsnit, led 2a (nyt)

— fokusering på bekæmpelse af de faktorer, som er
medvirkende til udbrud af AIDS, herunder ekstrem

fattigdom, fejlernæring og hungersnød, dårlige hygiej
neforhold

(Ændringsforslag 9)
Artikel 1 , stk. 2, 3. led

styrke sundhedsplejesektoren og de sociale sektorer, såle
des at disse kan gøre front mod de voksende byrder i
tilknytning til epidemiens udbredelse, især ved at fremme

styrke sundhedsplejesektoren og de sociale sektorer, sale
des at disse kan gøre front mod de voksende byrder i
tilknytning til epidemiens udbredelse

undervisningsprogrammer, som i første række skal
henvende sig til de unge, f.eks. seksualundervisning,
som respekterer deres kulturelle identitet

(Ændringsforslag 10)
Artikel 1 , stk. 2, led 3a (nyt)

— fremme og udbygge udvekslingssamarbejde på det
lægevidenskabelige område såvel regionalt som inter
nationalt

(Ændringsforslag 1 1 )

Artikel 1, stk. 2, led 3b (nyt)
—

behandle bekæmpelsen af AIDS som et led i den
almindelige kamp mod de sygdomme, der fortsat findes
i udviklingslandene, ved at forbedre disses primære
sundhedssektor

(Ændringsforslag 12)
Artikel 1, stk. 2, led 3c (nyt)
—

fremme en dialog med de trossamfund, som fortsat
afviser en åben og bred kampagne til bekæmpelse af
AIDS

(Ændringsforslag 13 )
Artikel 1 , stk. 2, led 3d (nyt)

— fremme en politik, der sigter mod overholdelse af de
grundlæggende menneskerettigheder i henhold til
beslutningerne fra den 4. internationale kvindekonfe
rence i Peking
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(Ændringsforslag 14)
Artikel 2, 1 , led

oplysning om seksuelle og forplantningsmæssige sund
hedsspørgsmål, idet en sådan oplysning skal afpasses
specielt efter og gøres tilgængelig for målgrupperne, dvs.
befolkningsgrupper i en risikozone og mere generelt de
unge og kvinder

— oplysning om seksuelle og forplantningsmæssige sund
hedsspørgsmål , idet en sådan oplysning skal afpasses
specielt efter og gøres tilgængelig for målgrupperne, dvs .
befolkningsgrupper i en risikozone og mere generelt de
unge og kvinder samt deres partnere samtidig med, at
der også skal sættes ind i offentligheden med egnede,
generelt forståelige oplysningsforanstaltninger, der
formidles af fremtrædende offentlige personer og mas
semedierne

(Ændringsforslag 15 )
Artikel 2, 2, led

— en bedre varetagelse a/forebyggelsen mod HIV-smitte og
seksuelt smitsomme sygdomme og behandling heraf

— en intensivering og forbedring af foranstaltningerne til
forebyggelse mod HIV-smitte og seksuelt overførte syg
domme og behandling heraf

(Ændringsforslag 16)
Artikel 2, 3. led

— forbedring af disponibiliteten og anvendelsen af forskellige beskyttelsesmidler og -metoder

— forbedring af disponibiliteten og anvendelsen af forskelli
ge beskyttelsesmidler og -metoder f.eks. gennem bedre
information og fremme, distribution og subventioneret
salg af præservativer

(Ændringsforslag 17)
Artikel 2, led 3a (nyt)
—

fremme af metoder til systematisk diagnosticering af
HIV/AIDS-virus hos befolkningen i udviklingslandene

(Ændringsforslag 18)
Artikel 2, led 3b og 3c (nye)
—

en bedre disponibilitet af lægemidler til behandling af
seksuelt overførte sygdomme

—

analyse af mulighederne for at etablere en solidarisk

ordning med det formål at forbedre behandlingen af
HIV-ramte i de fattigste lande; i denne for-bindelse er
det påkrævet at samarbejde med De Forenede Natio
ners agenturer, de rele-vante ikke-statslige organisa
tioner, lægemiddelindustrien og sundhedsvæsenerne i
de industri-aliserede lande og navnlig i Unionens med
lemsstater om at finde frem til den økonomiske løs

ningsmodel, som bedst kan sikre behandlingsmæssig
lige-stilling mellem Nord og Syd
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(Ændringsforslag 19)
Artikel 2, 4, led

styrkelse af sundhedstjenesterne, primært på perifere
områder, for at udvikle forebyggelses- og behandlingsaktiviteterne samt styrke kapaciteten i forbindelse med

— styrkelse af sundhedstjenesterne og forsorgsinstanserne,
primært på perifere områder, for at udvikle forebyggelses
og behandlingsaktiviteterne samt styrke kapaciteten i

sikkerheden ved blodtransfusioner

forbindelse med sikkerheden ved blodtransfusioner

(Ændringsforslag 20)
Artikel 2, 6, led

faglig og finansiel bistand, der muliggør et optimalt bidrag
fra ngo'erne og basissamfundene til forebyggelses- og
støtteaktiviteter, bl .a. gennem bistand til oprettelsen af
netværk

— faglig og finansiel bistand, der muliggør et optimalt bidrag
fra ngo'erne til forebyggelses- og støtteaktiviteter, bl.a.
gennem bistand til oprettelsen af netværk med henblik på
at forbedre indsatsens effektivitet og styrke informa
tionen, koordineringen og samarbejdet mellem samtli
ge aktører

(Ændringsforslag 21 )
Artikel 2, led 6a (nyt)
—

inddragelse af de lokale samfund i udarbejdelsen af
lokale informationsstrategier og seksualundervis
ningsprogrammer

(Ændringsforslag 23 )
Artikel 2, 8, led

—

fremme af overholdelsen af menneskerettighederne og
bekæmpelse af diskrimination og udstødelse af personer,
der lever med virussen, bl.a. ved indførelse af en egnet
lovgivningsmæssig ramme

— fremme af overholdelsen af menneskerettighederne og
bekæmpelse af udstødelse, isolering og/eller ghettoise
ring af personer (f.eks. flygtninge og migranter), der
lever med virussen, gennem oplysningskampagner og
forebyggelse af diskrimination, bl.a. ved indførelse af en
egnet lovgivningsmæssig ramme

(Ændringsforslag 46)
Artikel 2, led 8a (nyt)
—

forbedring af de nationale varslingssystemer og statis
tikker i forbindelse med overvågning af epidemier
samt oprettelse af en database og et net, der gør det
muligt at skabe kontakt mellem disse systemer.

(Ændringsforslag 25 )

Artikel 2, led 8b (nyt)
—

støtte til oplysnings- og uddannelsesprogrammer hen
vendt til lokale sundhedscentre
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(Ændringsforslag 26)
Artikel 2, led 8c (nyt)

— gennemførelse af andre projekter med generelt indhold

på en sådan måde at deltagerne i projekterne på
samme tid kan varetage oplysningsarbejde og forebyg
gende foranstaltninger, i hvilken forbindelse det bør
sikres, at projekter med generelt indhold ikke modvir
ker kampagnen til bekæmpelse af AIDS

(Ændringsforslag 27)
Artikel 2, led 8d (nyt)

— fremme af programmer, der tager sigte på at øge
kvindernes indflydelse på alle felter inden for sundhed
sområdet, herunder i forbindelse med seksuelle for
hold, og øge mændenes bevidsthed om deres ansvar for
sikker seksuel adfærd.

(Ændringsforslag 22)
Artikel 2, stk. la (nyt)
Alle programmer for forebyggelse af og kontrol med AIDS
skal respektere menneskerettighederne og de kulturelle og
religiøse særegenheder i den udstrækning, de er i overens
stemmelse med bekæmpelsen af denne sygdom.

(Ændringsforslag 28)
Artikel 3

De samarbejdsaktører, hvortil der kan ydes finansiel bistand i
henhold til denne forordning, er bl .a. offentlige administratio
ner og organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan,
lokalsamfund og andre decentrale enheder, regionale organisa
tioner, internationale organisationer, forskningsinstitutter og
universiteter, basissamfund og private aktører, herunder ikke
statslige organisationer og repræsentative sammenslutninger,
der alt efter ekspertiseområde vil kunne bidrage til udformnin
gen, gennemførelsen og opfølgningen af de prioriterede strate
gier på HIV/AIDS-området, som er beskrevet i artikel 2 .

De samarbejdsaktører, hvortil der kan ydes finansiel bistand i
henhold til denne forordning, er bl .a. offentlige administratio
ner og organer på nationalt, regionalt eller lokalt plan,
lokalsamfund og andre decentrale enheder, herunder traditio
nelle samfundsstrukturer, regionale organisationer, interna
tionale organisationer, forskningsinstitutter og universiteter,
basissamfund, ikke-statslige organisationer, herunder kvin
deorganisationer, samt private aktører, der alt efter eksperti
seområde vil kunne bidrage til udformningen , gennemførelsen
og opfølgningen af de prioriterede strategier på HIV/AIDS
området, som er beskrevet i artikel 2 . Der skal tilstræbes en
ligelig repræsentation af kvinder og mænd hos samarbejds
aktørerne.

(Ændringsforslag 29)
Artikel 4, stk. 1

1.
De midler, der kan tages i anvendelse som led i de i
artikel 1 omhandlede foranstaltninger, omfatter bl .a. undersø
gelser, faglig bistand, uddannelse eller andre tjenesteydelser,
leverancer og arbejder samt revisioner og evaluerings- og

1.
De midler, der kan tages i anvendelse som led i de i
artikel 2 omhandlede foranstaltninger, omfatter bl . a. faglig
bistand, uddannelse eller andre tjenesteydelser, leverancer og
arbejder samt revisioner og evalueringer og kontrol ; omkost
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kontrol missioner. Der vil blive givet prioritet til styrkelse af de
nationale kapaciteter, bl .a. gennem uddannelse af menneskeli
ge ressourcer med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling.

ningerne hertil forelægges budgetmyndigheden hvert år

inden førstebehandlingen af budgettet. Der vil blive givet
prioritet til styrkelse af de nationale kapaciteter, bl.a. i form af
uddannelsesprogrammer, der har til formål at øge modta
gerlandenes deltagelse og uafhængighed ved gennemførel
sen af foranstaltninger, som tilsigter at bremse virusens
udbredelse .

(Ændringsforslag 30)

Artikel 4, stk. 3a (nyt)
3a.

Der bør i tilfælde, hvor et projekt er udformet som

opstart på en vedvarende virksomhed, fortrinsvis tilstræ
bes et finansielt bidrag fra lokale partnere, navnlig til
driftsudgifter, med henblik på at sikre sådanne projekters
levedygtighed efter fællesskabsfinansieringens ophør.

(Ændringsforslag 31 )
Artikel 4, stk. 5

5 . Til sikring af sammenhængen og komplementariteten
mellem de foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabet, og
dem, der finansieres af medlemsstaterne, træffer Kommis
sionen for at sikre optimal effektivitet i disse foranstaltninger
som helhed alle fornødne koordinerende foranstaltninger,

5 . Til sikring af sammenhængen og komplementariteten
mellem de foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabet,

bl.a .:

medlemsstaterne, og andre bilaterale og internationale
bidragydere, træffer Kommissionen for at sikre optimal
effektivitet i disse foranstaltninger som helhed alle fornødne
koordinerende foranstaltninger, bl.a.:

a) indførelse af et system til systematisk udveksling af
oplysninger om de foranstaltninger, der finansieres eller
påtænkes finansieret af Fællesskabet og medlemsstaterne

a) indførelse af et system til systematisk udveksling af
oplysninger om de foranstaltninger, der finansieres af
Fællesskabet, medlemsstaterne og andre bilaterale og
internationale bidragydere ;

b) koordination på stedet for foranstaltningernes gennemfø
relse ved hjælp af regelmæssige møder og udveksling af
oplysninger mellem Kommissionens og medlemsstaternes
repræsentanter i modtagerlandet eller modtagerlandene.

b) koordination på stedet for foranstaltningernes gennemfø
relse ved hjælp af regelmæssige møder og udveksling af
oplysninger mellem repræsentanterne for bidragyderne i
modtagerlandet eller modtagerlandene.

(Ændringsforslag 32)

Artikel 4, stk. 5a (nyt)

5a. Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parla
mentet resultaterne af sine bestræbelser på at opnå samfi
nansiering og indgå i partnerskaber med henblik på, at
Parlamentet kan udøve politisk og budgetmæssig kontrol.

(Ændringsforslag 33)
Artikel 6, stk. 5

5.
Deltagelse i udbud og aftaler er aben pa lige vilkar for
alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne og

5.
Deltagelse i udbud og aftaler er aben pa lige vilkar for
alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, modta

modtagerstaten. Den kan udvides til også at omfatte andre
udviklingslande og i behørigt begrundede ekstraordinære
tilfælde andre tredjelande.

gerstaten og andre udviklingslande. Den kan i behørigt
begrundede ekstraordinære tilfælde udvides til også at omfatte
andre tredjelande.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 34)
Artikel 6, stk. 6

6.

Leverancer skal have oprindelse i medlemsstaterne,

modtagerstaten eller andre udviklingslande. I behørigt begrun
dede ekstraordinære tilfælde kan leverancerne have oprindel
se i andre lande.

6.
Leverancer bør have oprindelse i medlemsstaterne, mod
tagerstaten eller andre udviklingslande. Der kan gøres undta
gelser herfra efter aftale med den kompetente instans, især
hvis de berørte ellers må udrede store omkostninger eller
gøre en uforholdsmæssig stor indsats.

(Ændringsforslag 35 )

Artikel 7, stk. 2, stk. 2a (nyt)
Udvalget afholder principielt offtenlige møder, medmindre
der træffes særligt begrundet afgørelse om det modsatte,
som offentliggøres i god tid. Det offentliggør sin dagsorden
to uger inden mødets afholdelse. Det offentliggør protokol
ler fra sine møder. Det opretter et offentligt register
indeholdende medlemmernes erklæringer om deres økono
miske interesser.

(Ændringsforslag 36)
Artikel 8

Der udveksles én gang om aret pa det fælles møde med de tre
udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 , synspunkter på grundlag
af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle
retningslinjer for foranstaltninger, der skal gennemføres det
efterfølgende år.

Der udveksles én gang om året pa det fælles møde med de tre
udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 1 , synspunkter på grundlag
af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle
retningslinjer for foranstaltninger, der skal gennemføres det
efterfølgende år. Kommissionen fastsætter generelle ret
ningslinjer på grundlag af samråd med myndigheder,
partnerorganisationer og bidragsmodtagere i de lande, der
modtager støtte.

(Ændringsforslag 37)
Artikel 9

Efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning, der indeholder
et resumé af de foranstaltninger, som er finansieret i regn
skabsårets løb, og en evaluering af gennemførelsen af denne
forordning i regnskabsårets løb.

Inden den 1 , september i hvert regnskabsar forelægger
Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning,
der indeholder en fortegnelse over partnere, der deltager i
samfinansierede foranstaltninger samt samfinansieringens
procentvise andel, et resumé af de foranstaltninger, som er
finansieret i regnskabsårets løb, og en beløbsmæssig evalue
ring af gennemførelsen af denne forordning i regnskabsårets
løb .

Resuméet indeholder bl .a. oplysninger om de aktører, hvormed
der er indgået gennemførelsesaftaler eller kontrakter.

Resuméet giver bl .a. detaljerede oplysninger om de aktører,
med hvem der er indgået kontrakter.

Beretningen indeholder desuden et resumé af eventuelle
eksterne evalueringer vedrørende særlige foranstaltninger.

Beretningen indeholder desuden et kvantificeret resumé af
eventuelle eksterne evalueringer vedrørende særlige foranstalt
ninger.

(Ændringsforslag 39)

Artikel 10, stk. la (nyt)
Denne forordning tages op til revision fem år efter dens
ikrafttrædelse.
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Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning
(EF) om foranstaltninger på området HIV/AIDS i udviklingslandene (KOM(95)0293 — C4-0335/95
- 95/0164(SYN))

(Samarbejdsprocedure — førstebehandling)
Europa-Parlamentet,
—

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet KOM(95)0293 — 95/0164(SYN) ('),

— hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 189 C og 130 W (C4-0335/95 ),
— der henviser til forretningsordenens artikel 58,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde og udtalelser fra Budgetud
valget, Budgetkontroludvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder (A4-01 13/96),
1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag ;

2.
opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel
189 A , stk . 2 ;

3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, som det fastlægger i

henhold til EF-traktatens artikel 189 C , litra a);

4.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet

godkendte tekst ;

5.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

C)

EFT C 252 af 28.09.1995 . s . 4 .

4. Luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer ***II
A4-01 19/96

Afgørelse om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger
mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer (C4-0007/96 — 94/0286(COD))

(Fælles beslutningsprocedure — andenbehandling)

Europa-Parlamentet,
—

der henviser til Rådets fælles holdning C4-0007/96 — 94/0286(COD),

— der henviser til sin udtalelse ved førstebehandling (') om Kommissionens forslag til EuropaParlamentet og Rådet KOM(94)0558 (2),
— der henviser til Kommissionens ændrede forslag KOM(95)0540 (3),
(')
C)
(■')

EFT C 269 al 16.10.1995 , s . 82 .
EFT C 390 af 31.12.1994 . s . 26 .
EFT C 19 af 23.01.1996. s . 13 .
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—

der henviser til EF-traktatens artikel 189 B , stk. 2,

— der henviser til forretningsordenens artikel 72,

— der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og
Forbrugerbeskyttelse (A4-0119/9)

1.

ændrer den fælles holdning som følger;

2.

opfordrer Kommissionen til at tilslutte sig Parlamentets ændringer i den udtalelse, som den afgiver i

henhold til EF-traktatens artikel 189 B , stk . 2 , litra d);

3.

opfordrer Rådet til at godkende alle Parlamentets ændringer, ændre sin fælles holdning i

overensstemmelse hermed og vedtage retsakten endeligt;

4.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.
RÅDETS FÆLLES HOLDNING

ÆNDRINGSFORSLAG

(Ændringsforslag 1 )
Betragtning 12

Rådet bør senest den 3 1 . december 1 997 vedtage kravene for
tidsrummet fra år 2000, som Kommissionen vil forelægge

forslag til senest den 30. juni 1996 ; forslaget bør tage sigte på
en væsentlig nedsættelse af emissionerne fra lette erhvervskø
retøjer;

det er nødvendigt, at Europa-Parlamentet og Rådet senest
den 31 . december 1997 vedtager kravene for tidsrummet fra år
2000, som Kommissionen skal forelægge forslag til senest den
30. juni 1996; forslaget skal tage sigte på en væsentlig
nedsættelse af emissionerne fra lette erhvervskøretøjer;

(Ændringsforslag 2)
ARTIKEL 2, STK. 3, SIDSTE AFSNIT

For køretøjer med et effekt/masseforhold
på højst 30 kW/t og
en tophastighed på højst 130 km/t er de i første afsnit nævnte

Udgår

datoer henholdsvis 1 , oktober 1998 og 1 , oktober 1999.

(Ændringsforslag 3 )
ARTIKEL 4, 1 . AFSNIT

Senest den 31 . december 1997 skal Rådet pa de i traktaten
fastsatte betingelser tage stilling til næste fase af Fællesskabets
foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner
fra motorkøretøjer, der er omfattet af nærværende direktiv, på
grundlag af forslag, som Kommissionen fremsætter senest den
30. juni 1996. Foranstaltningerne skal gælde fra år 2000.

Senest den 3 1 . december 1 997 skal Europa-Parlamentet og

Rådet på de i traktaten fastsatte betingelser tage stilling til
næste fase af Fællesskabets foranstaltninger mod luftforure
ning forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer, der er
omfattet af nærværende direktiv, på grundlag af forslag, som
Kommissionen fremsætter senest den 30. juni 1996. Foranstalt
ningerne skal gælde fra år 2000.
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5. Badførercerfitikater **II

A4-0 128/96

Afgørelse om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv om
harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og
persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet (C4-0068/96 — 94/0196(SYN))

(Samarbejdsprocedure — andenbehandling)

Europa-Parlamentet,
— der henviser til Rådets fælles holdning C4-0068/96 — 94/0196(SYN),
— der henviser til sin udtalelse ved førstebehandling (') om Kommissionens forslag til Rådet
KOM(94)0359 (2),
— der henviser til Kommissionens ændrede forslag KOM(95)0474 (3),

— hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 189 C,
— der henviser til forretningsordenens artikel 67,

— der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Transport og Turisme (A4-0128/96),
1.

ændrer den fælles holdning som følger;

2.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.
RÅDETS FÆLLES HOLDNING

ÆNDRINGSFORSLAG

(Ændringsforslag 1 )
Betragtning 5

de fælles bestemmelsers første formal skal være at øge
sejladsens sikkerhed og beskytte menneskeliv bedre ; derfor må
de nødvendigvis indeholde mindstekrav, som en ansøger skal
opfylde for at erhverve bådførercertifikat for sejlads på indre
vandveje;

de fælles bestemmelsers første formal skal være at øge
sejladsens sikkerhed og beskytte menneskeliv bedre; derfor må
de nødvendigvis indeholde mindstekrav, som en ansøger skal
opfylde for at erhverve bådførercertifikat for sejlads på indre
vandveje ; det må sikres, at eksamineringen i kundskaber og
kvalifikationer foregår på ensartet måde i medlemsstater
ne ;

(Ændringsforslag 3)
Artikel 6, stk. 2

2.
Senest tre måneder efter at være fyldt 65 ar og derefter
hvert år skal indehaveren af et certifikat gennemgå den i stk. 1
omhandlede lægeundersøgelse; den kompetente myndighed
attesterer ved en påtegning på certifikatet, at bådføreren har
opfyldt denne forpligtelse.

(')

EFT C 68 af 20.03.1995, s. 39 og 41 .

(2)
O

EFT C 280 af 06.10.1994, s . 5 .
EFT C 20 af 24.01.1996, s. 7 .

2.
Senest tre måneder efter at være fyldt 65 ar og derefter
hvert tredje år skal indehaveren af et certifikat gennemgå den i
stk. 1 omhandlede lægeundersøgelse; den kompetente myndig
hed attesterer ved en påtegning på certifikatet, at bådføreren
har opfyldt denne forpligtelse.
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ÆNDRINGSFORSLAG

(Ændringsforslag 4)
Artikel 7, stk. 3, 4 og 4a
3.

Den i stk. 1 omhandlede erhvervserfarings mindste

varighed kan nedsættes med højst tre år:
a) hvis ansøgeren er indehaver af et af den kompetente
myndighed anerkendt diplom, der godtgør, at den pågæl
dende har gennemgået en særlig uddannelse i sejlads på
indre vandveje, hvori der indgår praktikantperioder med
bådføring ; nedsættelsen kan ikke overstige varigheden af
denne særlige uddannelse ; eller
b) hvis ansøgeren kan dokumentere erhvervserfaring som
medlem af brobesætningen på et søgående skib ; for at
opnå den maksimale nedsættelse på tre år skal ansøgeren
kunne dokumentere søfartserfaring af mindst fire års
varighed.

3 . Den i stk. 1 omhandlede erhvervserfarings mindste
varighed kan nedsættes med højst to år:
a) hvis ansøgeren er indehaver af et af den kompetente
myndighed anerkendt diplom, der godtgør, at den pågæl

dende har gennemgået en særlig uddannelse i sejlads på
indre vandveje, hvori der indgår praktikantperioder med
bådføring ; nedsættelsen kan ikke overstige varigheden af
denne særlige uddannelse ; eller

b) hvis ansøgeren kan dokumentere erhvervserfaring som
medlem af brobesætningen på et søgående skib ; for at
opnå den maksimale nedsættelse på to år skal ansøgeren
kunne dokumentere søfartserfaring af mindst fire års
varighed.

4. Den i stk. 1 omhandlede erhvervserfarings mindste
varighed kan nedsættes med højst tre år, hvis ansøgeren har
bestået en praktisk eksamen som bådfører; gyldigheden af
certifikatet begrænses i så fald til både med samme nautiske
specifikationer som den båd, hvorpå den praktiske eksamen er
aflagt.

4. Den i stk. 1 omhandlede erhvervserfarings mindste
varighed kan nedsættes med højst to år, hvis ansøgeren har
bestået en praktisk eksamen som bådfører; gyldigheden af
certifikatet begrænses i så fald til både med samme nautiske
specifikationer som den båd, hvorpå den praktiske eksamen er
aflagt. I dette tilfælde anfører den kompetente myndighed
på bådførercertifikatet, at dets gyldighed er begrænset,
indtil indehaveren har opnået fire års erhvervserfaring.
4a. Ved beregningen af erhvervserfaringens varighed
multipliceres den tid, ansøgeren har været medlem af
brobesætningen på et indlandsfartøj efter at være fyldt 21
år, med 1,5.

(Ændringsforslag 5 )
Artikel 8, stk. 2

2. Efter høring af Kommissionen kan en medlemsstat for
visse vandveje, bortset fra de i bilag II til direktiv 91 /672/EØF
anførte vandveje for søgående skibsfart, forlange, at bådførere
opfylder supplerende krav om kendskab til lokale forhold.

2.
Efter Kommissionens godkendelse kan en medlemsstat
for visse vandveje, bortset fra de i bilag II til direktiv

91 /672/EØF anførte vandveje for søgående skibsfart, forlange,
at bådførere opfylder supplerende krav om kendskab til lokale
forhold .

Ligeledes efter høring af Kommissionen kan en medlemsstat
for føring af passagerbåde på visse begrænsede strækninger
forlange, at bådføreren har et mere indgående fagligt kendskab
til særlige bestemmelser om passagerers sikkerhed, navnlig i
tilfælde af ulykke, brand eller forlis .

Ligeledes efter Kommissionens godkendelse kan en med
lemsstat for føring af passagerbåde på visse begrænsede
strækninger forlange, at bådføreren har et mere indgående
fagligt kendskab til særlige bestemmelser om passagerers
sikkerhed, navnlig i tilfælde af ulykke, brand eller forlis .

(Ændringsforslag 6)
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a

Med henblik på indbyrdes tilnærmelse af eksamenernes
indhold og udførelse sørger Kommissionen for, at med
lemsstaternes kompetente myndigheder mindst én gang
årligt drøfter eksamensprogrammet og -reglementet.
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6. Miljøforanstaltninger i udviklingslandene i forbindelse med bæredygtig
udvikling **I
A4-01 12/96

Forslag til Rådets forordning om miljøforanstaltninger i udviklingslandene i forbindelse med
bæredygtig udvikling (KC>M(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN))

Forslaget godkendt med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS FORSLAG (*)

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 1 )
Betragtning 2a (ny)

på grund af de begrænsede ressourcer må det forventes, at
den største multiplikatoreffekt opnås ved oplysningsforan
staltninger og modelprojekter i snævert samarbejde med
lokale eksperter ;

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 7a (ny)

budgetposten (B7-5040) til finansiering af projekter i
forbindelse med denne forordning er konstant stærkt
overtegnet med anmodninger om seriøse og særdeles nød
vendige foranstaltninger i udviklingslande ;

(Ændringsforslag 3 )
Betragtning 7b (ny)
bevillingerne til denne budgetpost skal stige til 50 mio. ecu
inden år 2000;

(Ændringsforslag 4)
Betragtning 9a (ny)

på baggrund af miljøproblemernes omfang er det nødven
digt at samordne alle EU's finansielle instrumenter for at få
en bæredygtig udvikling;

(Ændringsforslag 5 )
Betragtning 10
de finansielle instrumenter, som Fællesskabet rader over i

øjeblikket med hensyn til bevarelse og bæredygtig udvikling,
vil kunne kompletteres på nyttig vis;

de særlige finansielle instrumenter, som Fællesskabet rader
over i øjeblikket med hensyn til bevarelse og bæredygtig
udvikling, bør suppleres med et instrument, som udeluk
kende anvendes i forbindelse med miljøprojekter i udvik

lingslandene;
(*)

EFT C 20 af 24.01.1996, s . 4 .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 6)
Artikel 1

Fællesskabet bidrager med finansiel støtte og faglig kompetence til foranstaltninger, der sigter mod at gøre det lettere at
integrere miljøaspektet i processen for bæredygtig udvikling i
udviklingslandene.

Fællesskabet bidrager med finansiel støtte og faglig kompeten
ce til foranstaltninger i udviklingslandene, som skal gøre det
lettere for udviklingslandenes befolkninger at integrere
aspekter som miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i
deres daglige tilværelse.

(Ændringsforslag 7)

Artikel la (ny)
Artikel la

I denne forordning forstås der ved :
a) »udviklingslande«: lande, der er omfattet af AVS-,
ALA- og MED-aftalerne,

b) »bæredygtig udvikling«: forbedring af livskvaliteten
inden for rammerne af de tilgrundliggende økosyste
mers bæreevne.

(Ændringsforslag 8 )
Artikel 2, stk. 1 , 1 , led

bevarelse afden biologiske diversitet gennem bevarelse af
økosystemer og de nødvendige levesteder for at beskytte
artsmangfoldigheden og truede arters overlevelsesmulig
heder og ved identifikation og evaluering af de biologiske
ressourcer

pilotinitiativer pa lokalt, regionalt og nationalt plan,
hvor der under oplysningskampagnerne om miljøbe
skyttelse og bevarelse af ressourcerne gøres opmærk
som på de fordele, der er forbundet hermed for
befolkningerne i deres daglige tilværelse

(Ændringsforslag 9)
Artikel 2, stk. 1 , 2, led

— forbedring af miljøet, særlig bymiljøet, med planer for
forvaltning af affald, spildevand og luftforurening iforbindelse med fysisk planlægning

— forbedring af miljøet og den fysiske planlægning ved by
og trafikplanlægning og ved støtte til de lokalt ansvar
lige for fysisk planlægning og byplanlægning i gennem
førelsen af teknologisk tilpassede planer og pilotpro
jekter for trafik, forvaltning af affald, spildevand, drik
kevandsforsyning og luftforurening

(Ændringsforslag 10)
Artikel 2, stk. 1 , 3, led

— bevarelse af kystområder ved nedbringelse af årsagerne til
forureningen og støtte til initiativer til bæredygtig forvaltning af marine økosystemer

— fremme af lokale initiativer til bevarelse af kystområder
ved forebyggelse af forurening og nedbringelse af årsa
gerne til forureningen og støtte til initiativer til bæredygtig
forvaltning af marine økosystemer ved hjælp af innova
tive og billige foranstaltninger
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(Ændringsforslag 11 )
Artikel 2, stk. 1 , 4, led

— anvendelse og overførsel af teknologier tilpasset de miljømæssige vanskeligheder, særlig på energiområdet

— fremme af lokale initiativer ved anvendelse og overfør
sel af teknologier tilpasset de miljømæssige vanskelighe
der, særlig på energiområdet og frem for alt inden for
fornyelige energikilder under hensyntagen til miljøef
fekterne på lang sigt og tilpasning til den traditionelle
livsstil i den pågældende region

(Ændringsforslag 12)
Artikel 2, stk. 1, led 4a (nyt)

— foranstaltninger til imødegåelse af klimaskadelige
emissioner, f.eks. gennem erstatning af særligt klima
skadelige energiformer med mindre klimaskadelige
energiformer

(Ændringsforslag 13 )
Artikel 2, stk. 1 , 5, led

— forbedring af praksis for bevarelse af jordbunden og for
forvaltning i forbindelse med opdræt, beskyttelse af
skovdækket og bekæmpelse af ørkendannelse

— fremme af lokale initiativer med sigte på forbedring af
praksis for bevarelse af jordbunden, den landbrugsmæs
sige forvaltning og græsmarksbrug i forbindelse med
beskyttelse af skovdækket, forbedring af metoderne for
dyrehold, optimering af opdrætsteknikker for den
vilde fauna og af agerbrug, turisme og bekæmpelse af
ørkendannelse

(Ændringsforslag 14)
Artikel 2, stk. 1 , 6, led

tilpasning af produktionsprocessen i udviklingslandene og
styrkelse af alle økonomiske beslutningstageres og alle
samfundsaktørers opmærksomhed på miljømæssige
begrænsninger, som kan influere på handelen med udvik
lingslandene (f.eks. miljønormer, etiketter, certificering)
samt fremme af lokale initiativer, der sigter mod
overholdelse af særlige miljønormer (særlig etiketter,

tilpasning af produktionsprocessen i udviklingslandene og
styrkelse af alle økonomiske beslutningstageres opmærk
somhed på miljømæssige begrænsninger, som kan influere
på handelen med udviklingslandene (f.eks . miljønormer,
etiketter, certificering).

certificering)

(Ændringsforslag 15)
Artikel 2, stk. 1, led 6a (nyt)
—

information og bevidstgørelse af de lokale befolkninger
om betydningen af bæredygtig udvikling, særlig hvad
angår problemerne i forbindelse med den demografi
ske vækst, den offentlige sundhedspolitik* ikke-bære
dygtige produktionsmetoder, anvendelsen af farlige
kemiske produkter og spredningen af giftigt affald i
miljøet
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(Ændringsforslag 16)
Artikel 2, stk. 1, led 6b (nyt)

— fremme af oplysningskampagner om farlige stoffer
såsom giftigt affald og pesticider

(Ændringsforslag 17)
Artikel 2, stk. 1, led 6c (nyt)

— initiativer med sigte på beskyttelse af økosystemerne og
levestederne samt bevarelse af artsmangfoldigheden.

(Ændringsforslag 18)
Artikel 2, stk. 2, 1 , led

— pilotforanstaltninger i marken, som kan bidrage til bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse samt bæredygtig forvaltning af naturressourcerne

— pilotforanstaltninger i marken, herunder udveksling af
informationer, som kan bidrage til bæredygtig udvikling,
skabelse af en økologisk bevidsthed, undervisning,
miljøbeskyttelse samt bæredygtig forvaltning af naturres
sourcerne

(Ændringsforslag 19)
Artikel 2, stk. 2, 2, led

— udarbejdelse af retningslinjer og instrumenter, som skal
fremme bæredygtig udvikling og integrere miljøet, særlig i
form af planer og programmer

— udarbejdelse af retningslinjer og operationelle instrumen
ter, som skal fremme bæredygtig udvikling og integrere
miljøet, særlig i form af databaser, planer og program
mer; disse foranstaltninger må ikke overstige 10% af de
årlige bevillinger

(Ændringsforslag 20)
Artikel 2, stk. 2, 3. led

— analyse af virkningerne for miljøet (konsekvensundersøgelser) og evaluering afprojekter, programmer, strategier
og politikker i udviklingslandene.

Udgår

(Ændringsforslag 21 )

Artikel 2, stk. 2, led 3a (nyt)
—

indføjelse i projekterne for udviklingssamarbejdet af
et miljøaspekt, som fastlægger, identificerer og evalue
rer projekternes bæredygtighed

(Ændringsforslag 22)
Artikel 2, stk. 2, led 3b (nyt)
—

udvikling af grønne nationalregnskabssystemer.
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(Ændringsforslag 23 )
Artikel 2, stk. 3, 1 . led

— foranstaltninger til udvikling af udviklingslandenes institutionelle kapacitet, både nationalt, regionalt og lokalt

— foranstaltninger til udvikling af udviklingslandenes insti
tutionelle og operationelle kapacitet, både nationalt,
regionalt og lokalt

(Ændringsforslag 24)

Artikel 2, stk. 3, led la (nyt)

— foranstaltninger med sigte på klimabeskyttelse, som
f.eks. fremme af fornyelige energikilder, forbedring af
energieffektiviteten og energispareforanstaltninger
(Ændringsforslag 25 )
Artikel 2, stk. 3, 2, led

— lokalbefolkningens medvirken ved identifikationen, planlægningen og gennemførelsen af foranstaltningerne.

— en forudgående information af lokalbefolkningen samt
dennes medvirken og tilslutning ved identifikationen,
planlægningen og gennemførelsen af foranstaltningerne.
Der tages særligt hensyn til kvindernes rolle og speci
fikke situation

(Ændringsforslag 26)
Artikel 2, stk. 3, led 2a (nyt)
—

projekter af regional karakter eller projekter, som
medvirker til at øge det regionale samarbejde på

området for bæredygtig udvikling.

(Ændringsforslag 46)

Artikel 2, stk. 3, led 2b (nyt)
— samarbejdet med Den Globale Miljøfacilitet (GEF —
Global Environmental Facility) og andre multinationa
le donorer.

(Ændringsforslag 27 )

Artikel 2, stk. 3a (nyt)
3a.
Støtten omfatter ikke projekter, der omhandler
miljøbeskyttende foranstaltninger under EU-projekter
eller projekter i medlemsstaterne finansieret over andre
programmer (herunder undersøgelser og evalueringer af
miljøindvirkning).

(Ændringsforslag 28)
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

1.

Pilotforanstaltninger i marken, som gennemføres i

henhold til denne forordning, skal behandles i forhåndsun
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dersøgelser, der vedrører deres økologiske, sociale, økono
miske og kulturelle indvirkninger samt de specifikke kva
litative eller kvantitative mål. Foranstaltningerne evalue
res eventuelt med deltagelse af de lokale befolkninger.

2. Hvis foranstaltningerne indvirker på indfødte folks
traditionelle levesteder og levevis, skal disse folk indvillige
heri efter at have fået fuldt kendskab til sagen.

(Ændringsforslag 29)
Artikel 3

Støttemodtagerne og samarbejdspartnerne omfatter ikke blot
lande og regioner, men også decentraliserede tjenester, regio
nale organisationer, offentlige agenturer, traditionelle og loka
le samfund, private aktører og industrier, kooperativer, ikke
statslige organisationer og repræsentative sammenslutninger
for lokalbefolkningen .

Støttemodtagerne og samarbejdspartnerne omfatter decentrali
serede tjenester, regionale organisationer, offentlige agenturer,
traditionelle og lokale samfund, private aktører og industrier,
kooperativer, ikke-statslige organisationer, repræsentative
sammenslutninger for lokalbefolkningen, regioner og stater.
Budgetmyndigheden orienteres herom.

(Ændringsforslag 30)
Artikel 4, stk. 1

1 . De midler, der kan tages i brug inden for rammerne af de i
artikel 2 omhandlede foranstaltninger, omfatter undersøgelser,
faglig bistand, uddannelse og andre ydelser, leveringer og
forskellige arbejder samt revisioner og evaluerings- og kon
trolmissioner.

1.
De midler, der kan tages i brug inden for rammerne af de i
artikel 2 omhandlede foranstaltninger, omfatter foruden
finansielle ydelser faglig bistand, undervisning, uddannelse
og videreuddannelsesforanstaltninger og andre ydelser,
leverancer og forskellige arbejder samt revisioner og evalue
rings- og kontrolmissioner.

(Ændringsforslag 31 )
Artikel 4, stk. 2

2.

Fællesskabets finansiering kan dække bade investerings

og driftsudgifter, bortset fra udgifter til indkøb af fast ejendom,
i udenlandsk eller lokal valuta, alt efter behov. Driftsudgifter

dækkes kun i lanceringsfasen, bortset fra når der er tale om
uddannelses- og forskningsprogrammer, og dækningen mind
skes gradvis.

2 . Fællesskabets finansiering kan dække bade investerings
og driftsudgifter, bortset fra udgifter til indkøb af fast ejendom,
i udenlandsk eller lokal valuta, alt efter behov . Driftsudgifter
dækkes kun i lanceringsfasen, bortset fra når der er tale om
undervisnings-, uddannelses- og forskningsprogrammer, og
dækningen mindskes gradvis . I forbindelse med projekter,
der har til formål at bevare den biologiske diversitet eller
økosystemer, er køb af fast ejendom tilladt.

(Ændringsforslag 32 )
Artikel 4, stk. 5, litra b )

b) koordinering pa stedet via regelmæssige møder og infor
mationsudveksling mellem Kommissionens og medlems
staternes repræsentanter i modtagerlandet.

b) koordinering pa stedet via regelmæssige møder og infor
mationsudveksling mellem Kommissionens og medlems
staternes repræsentanter, modtagerlandene og de lokale
partnere (ikke-statslige organisationer, lokalsamfund,
foreninger).
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(Ændringsforslag 33 )

Artikel 6, stk. 1 og 2

1 . Det palægges Kommissionen at forberede, vedtage og
forvalte de i denne forordning omhandlede foranstaltninger
efter budgetprocedurerne og andre gældende procedurer, her
under proceduren i finansieringsforordningen vedrørende De
Europæiske Fællesskabers budget.
2. Afgørelser vedrørende foranstaltninger, hvis finansiering
i henhold til denne forordning overstiger 2 mio. ecu, samt alle
ændringer af disse foranstaltninger, der medfører overskridel
ser på mere end 20% af det oprindeligt fastsatte beløb til den
pågældende foranstaltning, træffes efter proceduren i artikel 7 .

1.

Det palægges Kommissionen, jf. traktatens artikel 205,

at forberede, vedtage og forvalte de i denne forordning
omhandlede foranstaltninger efter budgetprocedurerne og
andre gældende procedurer, herunder proceduren i finansie
ringsforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
budget.

2. Afgørelser vedrørende foranstaltninger, hvis finansiering
i henhold til denne forordning overstiger 5 mio. ecu, samt alle
ændringer af disse foranstaltninger, der medfører overskridel
ser på mere end 20% af det oprindeligt fastsatte beløb til den
pågældende foranstaltning, træffes efter proceduren i artikel 7.

(Ændringsforslag 47)
Artikel 6, stk. 5

5 . Udbud og aftaler er åbne for deltagelse på lige fod af alle
fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne og modtagerlandet. Dette kan udvides til at omfatte andre udviklingslande.

5 . Udbud og aftaler er åbne for deltagelse på lige fod for
alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, modta
gerlandet og andre udviklingslande.

(Ændringsforslag 35 )
Artikel 6, stk. 6

6. Leveringerne skal have oprindelse i medlemsstaterne,
modtagerlandet eller andre udviklingslande. / særlige, behø
rigt begrundede tilfælde kan leveringerne have oprindelse i
andre lande.

6. Leverancerne bør have oprindelse i medlemsstaterne,
modtagerlandet eller andre udviklingslande og særlig i lande i
regionen. Undtagelser er mulige efter aftale med den
ansvarlige myndighed, især i de tilfælde hvor der ellers ville
opstå højere omkostninger eller urimeligt store udgifter for
de berørte parter.

(Ændringsforslag 36)
Artikel 6, stk. 6a (nyt)

6a. Den horisontale karakter af de projekter, der gen
nemføres i henhold til denne forordning, tilskynder til
indførelsen af en miljøkontrolenhed, som kan sikre koordi
nering, indbyrdes forbindelse og integration af de forskel
lige aspekter i projekterne for udviklingssamarbejde for at
optimere undersøgelsen og opfølgningen heraf.

(Ændringsforslag 37)
Artikel 6, stk. 6b (nyt)
6b.
Ud fra ønsket om lighed og aktiv solidaritet med
henblik på at begrænse udviklingsforskerne mellem Nord

og Syd skal der lægges særlig vægt på at begrænse den
modsatrettede kapitalstrøm, særlig inden for tjenesteydel

serne, gennem en forbedring af udviklingslandenes institu
tionelle og operationelle kapacitet.
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(Ændringsforslag 38)

Artikel 7, stk. 1 , afsnit la (nyt)
Udvalget tager hensyn til udtalelser fra relevante videnska
belige organisationer samt miljø- og fagorganisationer.

(Ændringsforslag 39)

Artikel 7, stk. 1 , afsnit lb (nyt)
Udvalget har til opgave at integrere erfaringerne fra de
pilotprojekter, der finansieres i forbindelse med denne
forordning, i den centrale udviklingsfinansiering.

(Ændringsforslag 40)

Artikel 7, stk. 2, afsnit 3a (nyt)
Udvalget afholder principielt offentlige møder, medmindre
der træffes særlig begrundet afgørelse om det modsatte,
som offentliggøres i god tid. Det offenliggør sin dagsorden
to uger inden mødets afholdelse. Det offentliggør protokol
ler fra sine møder. Det opretter et offentligt register
indeholdende medlemmernes erklæringer om deres økono
miske interesser.

(Ændringsforslag 41 )
Artikel 8

Efter hvert regnskabsar forelægger Kommissionen Europa
Parlamentet og Rådet en årsrapport, der indeholder et resumé

af de foranstaltninger, der er finansieret i årets løb, og en
evaluering af gennemførelsen af denne forordning i løbet af
regnskabsåret.
Resuméet indeholder bl.a. oplysninger om de aktører, med
hvilke der er indgået gennemførelsesaftaler eller -kontrakter.
Rapporten indeholder ligeledes et resumé af eventuelle ekster
ne evalueringer vedrørende særlige foranstaltninger.

Inden den 1, september i hvert regnskabsar forelægger
Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årsrapport,
der indeholder en liste over deltagerne i de samfinansierede
foranstaltninger med angivelse af samfinansieringsandelen
i procent, et resumé af de foranstaltninger, der er finansieret i
årets løb, og en evaluering af gennemførelsen af denne
forordning i løbet af regnskabsåret, udtrykt i tal.
Denne rapport skal indeholde oplysninger om de finansiere
de projekters kvalitet og kvantitet, om resultaterne af
projekterne (eller af tidligere projekter), og om de aktører,
med hvilke der er indgået gennemførelsesaftaler eller -kontrak
ter, samt en oversigt over alle forelagte projekter og en
begrundelse for udvælgelsen.
Rapporten indeholder ligeledes et kvantificeret resumé af
eventuelle eksterne evalueringer vedrørende særlige foranstalt
ninger.

(Ændringsforslag 44)
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a

Retningslinjer og kriterier for udvælgelse af projekterne
offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og
uddeles til interesserede af Kommissionens kontorer i de

lande, der har mulighed for at indgive ansøgning.
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(Ændringsforslag 45 )
Artikel 8b (ny)
Artikel 8b

Denne forordning gennemføres ud fra en konsekvent

holdning, der også tager hensyn til de generelle principper i
forordning (EØF) nr. 443/92 om finansiel og faglig bistand
til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i
Asien og Latinamerika ('), i AVS-EØF-konventionen samt i
de gældende aftaler med landene i det sydlige Middelhavs
område under hensyntagen til fælles kriterier inden for
alle etaper i projektforløbet fra identifikationen til evalue
ringen, idet disse kriterier skal rettes mod en udveksling af
erfaringer, en harmonisering af arbejdsmetoder og et
gensidigt samarbejde i alle projektets faser.
O

EFT L 52 af 27.02.1992, s. 1 .

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning
om miljøforanstaltninger i udviklingslandene i forbindelse med bæredygtig udvikling
(K()M(95)0294 - C4-0334/95 - 95/0161(SYN))

(Samarbejdsprocedure — førstebehandling)
Europa-Parlamentet,
— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet KC)M(95)0294 — 95/0161(SYN) ('),

— hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 189 C samt 130 S og 130 W (C4-0334/95 ),
—

der henviser til forretningsordenens artikel 58 ,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde og udtalelse fra Budgetud
valget og Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse (A4-01 12/96),
1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag ;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel

189 A , stk . 2 ;

3.

opfordrer Rådet til at optage Parlamentets ændringer i den fælles holdning, som det fastlægger i

henhold til EF-traktatens artikel 189 C , litra a);

4.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet

godkendte tekst;

5.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad ;

6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen .

C)

EFT C 20 af 24.01.1996 , s . 4 .
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7. Toldpræferencer for landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande *
A4-0138/96

Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræfe
rencer for perioden 1, juli 1996 til 30. juni 1999 for visse landbrugsprodukter med oprindelse i
udviklingslande (KOM(96)0087 - C4-0231/96-96/0908(CNS))
Forslaget godkendt.

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets forordning
om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1, juli 1996
til 30. juni 1999 for visse landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande (KOM(96)0087 —
C4-0231/96-96/0908(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet KOM(96)0087 — 96/0908(CNS),
— hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 113 (C4-0231 /96),
— der henviser til forretningsordenens artikel 58,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser og udtalelse fra
Fiskeriudvalget (A4-01 38/96),
1.

godkender Kommissionens forslag ;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af Parlamentet
godkendte tekst ;

3.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen.

8. 1997 »Det Europæiske År mod Racisme« *
A4-0135/96

L

Beslutning om Kommissionens meddelelse om racisme, fremmedhad og antisemitisme
(KOM(95)0653 - C4-0250/96)
Europa-Parlamentet,

— der henviser til artikel F, stk. 2 , i traktaten om Den Europæiske Union,
— der henviser til Kommissionens meddelelse om racisme, fremmedhad og antisemitisme
(KOM(95)0653 - C4-0250/96) ('),
—

der henviser til beretning fra Undersøgelsesudvalget om den Voksende Fascisme og Racisme i Europa

(Evrigenis-udvalget) .(2),
C)

EFT C 89 af 26.03.1996. s . 7 .

(2)

Beretning om resultaterne af undersøgelsesudvalgets arbejde, Strasbourg, december 1986.
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— der henviser til fælleserklæring fra Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen af 1 1 . juni 1986 om
bekæmpelse af racisme og fremmedhad ('),
— der henviser til beretning fra Undersøgelsesudvalget om Racisme og Fremmedhad af 17 . juli 1990 om
resultaterne af undersøgelsesudvalgets arbejde (2),

— der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne fra medlemsstaternes regeringer
forsamlet i Rådet af 29. maj 1990 om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (3),
— der henviser til sin beslutning af 21 . april 1993 om racismens og fremmedhadets genopblussen i
Europa og faren for højreekstremistisk vold (4)
—

der henviser til

sin beslutning

af

2, december 1993 om racisme og fremmedhad (5),

—

der henviser til

sin beslutning

af

21 . april 1994 om sigøjnernes situation i Fællesskabet (6),

—

der henviser til

sin beslutning

af

20. april 1994 om etniske »udrensninger« (7),

—

der henviser til

sin beslutning

af

27 . april 1995 om racisme, fremmedhad og antisemitisme (8),

—

der henviser til

sin beslutning

af

15 . juni 1995 om indførelse af en mindedag for holocaust (9),

—

der henviser til

sin beslutning af 13 . juli 1995 om diskriminering mod roma-folket ( l0),

—

der henviser til

sin beslutning

af

26. oktober 1995 om racisme, fremmedhad og antisemitisme ( n ),

— der henviser til den endelige rapport fra Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og
Fremmedhad (Kahn-Kommissionen) til Det Europæiske Råd i Cannes den 26.-27 . juni 1995
(RAXEN 24),

— der henviser til den foreløbige rapport fra Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme
og Fremmedhad til Det Europæiske Råd i Madrid den 15 . og 16. december 1995 ,(RAXEN 58),
— der henviser til Rådets interimsrapport om forundersøgelsen vedrørende et europæisk overvågnings
center for racisme og fremmedhad til Det Europæiske Råd i Madrid i december 1995 ,
— der henviser til henstillingerne fra Refleksionsgruppen til Det Europæiske Råd i Madrid om en
strategi for Europa (REFLEX 21 ) december 1995 ,
— der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds formandskab i Dublin (maj 1990),
Maastricht (december 1991 ), Edinburgh (december 1992), København (juni 1993), Korfu (juni 1994),
Essen (december 1994), Cannes (juni 1995 ) og Madrid (december 1995),

— der henviser til henstillingerne fra Europarådets Ministerkomité vedrørende arbejdet i Den
Europæiske Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Intolerance (CAHLI (95)5 , 8 , februar 1994),
— der henviser til henstillingerne fra Europarådets Parlamentariske Forsamling vedrørende arbejdet i
Den Europæiske Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Intolerance (CAHLI (95)4, 8 , februar
1994),

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender og
udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder og
Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse (A4-0135/96),
A. der henviser til , at Europas historie gentagne gange har været stærkt domineret af racisme og etnisk
had med forfærdelige følger: den systematiske udryddelse af jøder, sigøjnere, homoseksuelle og
handicappede, millioner af ofre blandt soldater og civilbefolkning, deportation af befolkningsgrupper,
forfølgelser, etniske udrensninger, massefordrivelser og menneskers oprykning med rode,
C)
( 2)
0
(4)
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C
C
C
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31.05.1993 ,
20.12.1993 ,
09.05.1994,
09.05.1994,
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B. der henviser til, at udviklingen af den europæiske integration i efterkrigsårene var selve svaret på
nationalsocialismen, fascismen og den totalitære kommunisme, som befolkningen i de europæiske
lande lod sig manipulere ind i, og at etableringen af en demokratisk og europæisk retsorden baseret på
beskyttelsen af menneskerettighederne er af grundlæggende betydning,

C. der henviser til , at eksistensen af harmoniske samfund med en etnisk og kulturel mangfoldighed er et
udtryk for civilisation, og at den underbygger det europæiske ideal ; der endvidere henviser til, at en
levende kultur er åben for kulturel indflydelse udefra og således har en spontan tendens til at optage
elementer fra andre kulturer, hvilket har haft afgørende indflydelse på mange staters og befolknings
gruppers karakter og historie,

D. der henviser til, at regeringernes politik og også Den Europæiske Unions politik kan blive påvirket af
etniske fordomme: således er der f.eks. i modstrid med de videnskabelige resultater i udtalelser fra
Rådet givet udtryk for, at der er sammenhæng mellem arbejdsløsheden i Unionen og indvandringen;
E. der henviser til, at Den Europæiske Union som følge af Rådets politik har tilladt etniske udrensninger
ved sine grænser og med sin optræden har givet borgerne det indtryk, at Dén Europæiske Union
hverken kan eller vil sætte sig til modværge mod dem, som udbreder racisme og etnisk had,
F. der henviser til , at Den Europæiske Union i forbindelse med de associerede lande og tredjelande har til
opgave at arbejde hen imod udviklingen af en retsorden, demokrati og beskyttelse af mindretal og i
det mindste yde et bidrag til, at der skabes gunstige forudsætninger for opbygningen heraf; der
endvidere henviser til , at det er ønskeligt med et samarbejde med andre internationale organisationer,
som f.eks . Europarådet, i denne forbindelse,
G. der mener, at racisme, antisemitisme og fremmedhad ikke alene må søges hos partier på den yderste
højrefløj , men i hele det ideologiske spektrum af politik, og at bekæmpelsen af disse fænomener også
bør ske på et bredt grundlag,

H. der henviser til, at de racistiske partier er arnestedet for fremmedhad, racisme og antisemitisme i
samfundet, og at det er nødvendigt totalt at afvise dem og isolere deres politiske ledere, som f.eks. Le
Pen og Haider, i Unionen med henblik på at bekæmpe racisme og antisemitisme,
I.

der henviser til , at de grundlæggende årsager til racisme og fremmedhad i Europa bl .a. må søges i
følgende faktorer:
— medlemsstaternes ubearbejdede fortid som kolonimagter, hvor racismen havde en særlig funktion
som legitimation for kolonipolitikken,

— forværringen af den økonomiske situation, der medfører voksende arbejdsløshed og øget social
udstødelse,

— egoismens opblomstring og tab af værdier og normer for sameksistens, meddelsomhed og
tolerance, som gør jorden frugtbar for racistisk og fremmedhadsk adfærd, der kan karakteriseres
enten som hooliganisme eller simpelthen kriminelle handlinger,
— manglen på stimulanser, som kan hjælpe det enkelte menneske til at tilpasse sig et multikulturelt
og multietnisk samfund og den »globale landsby«,
— social og økonomisk udstødelse af både indvandrede og indfødte medlemmer af samfundet i
medlemsstaterne, som følge af hvilket begge kategorier kan fristes til at lade sig rive med af
populistiske, autoritære og højreorienterede ekstremistiske politikere,
J.

der henviser til , at store udsnit af befolkningen har en tendens til at opfatte mindretalsgrupper som
syndebukke for deres elendige livsbetingelser, f.eks.:
—

omfattende arbejdsløshed,

— dårlige sociale forhold og forsorg,
—

generel økonomisk usikkerhed,

— forstædernes forfald og umuligheden af at bo der,
— skolesystemernes utilstrækkelighed,
K. der henviser til , at begrebet race ikke er hverken videnskabeligt, genetisk eller antropologisk funderet,
og at dette begreb derfor kun kan afføde etnisk, national og kulturel diskrimination eller
diskrimination, som har tilknytning til hudens farve, da det afspejler den fejlagtige forestilling om, at
der skulle eksistere hierarkisk ordnede etablerede »racer«; dette begreb bør derfor forbydes i alle
officielle tekster,
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L. der henviser til, at racisme, antisemitisme og fremmedhad truer den sociale samhørighed mellem
menneskene, og at Den Europæiske Union derfor bør træffe særlige foranstaltninger på forskellige
områder,

M. der henviser til , at øget viden ville hjælpe Den Europæiske Union med at udvikle en omfattende
strategi med henblik på at bekæmpe disse fænomener på lang og kort sigt,

1.
glæder sig over og udtrykker sin anerkendelse af Kommissionens meddelelse, som indeholder en
omfattende reaktion på problemerne i forbindelse med racisme og fremmedhad, som Parlamentet har gjort
opmærksom på i forskellige beslutninger, og ser i den fremgangsmåde, som Kommissionen har valgt, at
man har efterkommet dets ønske om at bekæmpe racisme og fremmedhad på mange områder;

2.

går ind for oprettelsen af et kontrolorgan for racisme og fremmedhad som foreslået i den endelige

rapport fra Den Rådgivende Kommission for bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad (Kahn
Kommissionen) til Det Europæiske Råd i Cannes og ønsker, at dette kontrolorgan skal være centrum for et
net af eksisterende institutioner, der er underordnet Kommissionen ;

3 . ønsker, at overvågningscentret arbejder nært sammen med Europarådet, navnlig i forbindelse med
tilkendegivelser af racisme og fremmedhad i Unionens periferi, og i tilfælde af, at sådanne tilkendegi
velser krydser Unionens grænser til tilstødende lande, som er medlemmer af Europarådet;
4.

mener, at et europæisk center vil hjælpe med til at bekæmpe racisme og fremmedhad i vort samfund;

5 . erkender, at såfremt overvågningscentret skal tages alvorligt af ofre for racisme, må personaleved
tægten ikke begrænse ansættelse til statsborgere i medlemsstaterne ;

6. mener, at årsberetningen og andre publikationer fra overvågningscentret ikke bør være begrænset til
rapportering, men bør behandle konkrete politikker, som kan gennemføres af de lokale myndigheder, de
nationale regeringer og Unionen ;

7 . opfordrer indtrængende til , at Unionens institutioner selv tjener som et overbevisende forbillede ved
bekæmpelsen af racisme, fremmedhad og antisemitisme, og at de kritisk undersøger deres egen politik på
dette område ;

8 . beklager, at Unionen i sin udenrigspolitik ikke er i stand til konsekvent og målrettet at afværge og
bekæmpe etnisk had ;
9. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til i deres udenrigspolitik både over for lande,
som ansøger om medlemskab af Unionen, og de associerede lande og øvrige tredjelande at tillægge
beskyttelsen af mindretal i disse lande stor vægt og støtte Europarådet på bedst mulig måde i dets
bestræbelser i denne henseende ;

10. retter en appel til alle politikere og opinionsdannende personer om at afholde sig fra at udnytte
fremmedfjendske instinkter og fordømme enhver form for intolerance og racistiske udtalelser i deres
handlinger og politik ;
1 1 . går ind for Kommissionens plan om at tilstræbe socioøkonomisk ligeberettigelse for alle personer,
der har bopæl i Unionen, og betragter fælleserklæringen fra arbejdsmarkedets parter (Firenze 1994) som et
vigtigt skridt i bekæmpelsen af forskelsbehandling og racisme på arbejdspladsen ; opfordrer Kommis
sionen til opmærksomt at overvåge omsætteisen af erklæringen i praksis, således at den ikke forbliver et
dødt stykke papir;

1 2. opfordrer Kommissionen til at støtte og overvåge omsætteisen af de konkrete forslag i den endelige
rapport fra Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad (Kahn
Kommissionen) først og fremmest inden for retsvæsenet og politiet og at aflægge beretning herom for
Europa-Parlamentet ved udgangen af 1997 ;

13 .
forventer, at de resultater, som vil blive opnået ved omsætteisen af erklæringen fra arbejdsmarke
dets parter vil tilskynde til udarbejdelsen af et europæisk direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet ;
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14. henviser til , at det civile samfund i Unionen har en vigtig rolle at spille i forbindelse med
bekæmpelse af racisme og fremmedhad, og støtter Kommissionens forslag om oprettelsen af et
socialpolitisk forum ; ønsker i denne forbindelse også, at der etableres en dialog mellem Kommissionen og
repræsentanterne for de vigtigste religiøse strømninger i Europa og finder det ønskeligt, at Kommissionen
lægger særlig vægt på åbningen af en dialog mellem disse forskellige strømninger;
15 . opfordrer Kommissionen til som et led i forslaget »Starting Line«, som kirkerne og de
ikke-statslige organisationer støtter, at udarbejde en politik til bekæmpelse af forskelsbehandling på
mange andre områder (sundheds- og uddannelsessektoren) og at udarbejde bestemmelser til bekæmpelse
af forskelsbehandling ved hjælp af de erfaringer, som er blevet indhøstet i forbindelse med medlemssta
ternes politik og lovgivningspraksis ;
16. insisterer på nødvendigheden af, at der inden for almen og erhvervsfaglig uddannelse fremmes
foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af racisme og fremmedhad, og anmoder medlemsstaterne om at
vedtage de nødvendige foranstaltninger herom og Kommissionen om at yde den nødvendige støtte til
opfyldelse af disse mål ;
17 .
støtter Kommissionen, som prioriterer medtagelsen i traktaten af en generel bestemmelse om
forbud mod forskelsbehandling, og opfordrer den i denne forbindelse til at forelægge et omfattende
direktivforslag om bekæmpelse af mindretalsdiskriminering i Unionen, som tager udgangspunkt i de
eksisterende bestemmelser om ikke-forskelsbehandling i medlemsstaterne ;

18 . betragter Kommissionens standpunkt om, at der skal optages særlige beføjelser til bekæmpelse af
racisme i unionstraktaten, som støtte til dens bekæmpelse af racisme og fremmedhad;
19. finder det væsentligt, at man fremmer fælles adfærd og klart fastlagte europæiske juridiske
opfattelser med hensyn til bekæmpelse af racisme og fremmedhad; ønsker i denne forbindelse, at
samarbejdet på området for retlige anliggender omfatter bekæmpelse af grænseoverskridende racisme ,
især hvad angår offentliggørelser, demonstrationer af racister og Internet ;

20. glæder sig over Rådets afgørelse (justits- og indenrigsministrene ) af 19.-20. marts 1996 om at
gennemføre en fælles aktion mod racisme og fremmedhad på grundlag af artikel K. 3 i traktaten om Den
Europæiske Union ; ønsker i den forbindelse, at forbuddet mod fornægtelsen af holocaust i alle Den
Europæiske Unions medlemsstater medtages i lovgivningen , og finder det i denne forbindelse nødvendigt,
at medlemsstaterne udbygger deres samarbejde inden for områderne racisme og fremmedhad også i
forhold til de associerede lande i Central- og Østeuropa ;
21 . finder ligeberettigelse for nationale mindretal særdeles vigtig; anmoder ligeledes om beskyttelse af
rettighederne for migranterne i medlemsstaterne, og anmoder Kommissionen om at udarbejde en liste over
argumenterne i de medlemsstater, som har udtrykt forbehold mod europæiske og internationale aftaler,
især den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettig
heder og den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination , og at
forelægge en meddelelse herom ;

22. finder det nødvendigt, at man støtter migranterne, således at de kan bekende sig til deres religiøse
og ideologiske overbevisning ; finder det ønskeligt med henblik på integreringen af disse overbevisninger i
den europæiske kultur af tolerance, gensidig respekt, og menneskerettigheder, at der ydes støtte til
videreuddannelse og højere uddannelse af imamer og andre religiøse ledere i Europa, og anmoder
Kommissionen om at stille de nødvendige faciliteter til rådighed ;
23 . er overbevist om, at statsborgere fra tredjelande med bopælsret i én af Den Europæiske Unions
medlemsstater bør have mulighed for at erhverve denne medlemsstats statsborgerskab og betragter
forslagene fra Kommissionen om at afskaffe kontrollen ved Unionens indre grænser og gennemføre den
frie bevægelighed for borgere fra tredjelande som et skridt i den rigtige retning ;
24. opfordrer medlemsstaterne til at lette naturalisationen for indvandrere, muliggøre dobbelt
statsborgerskab og give de i Unionen fødte børn af indvandrere lovfæstet ret til at blive naturaliseret samt
meddele statsborgerskab uden formelle hindringer;

25 . opfordrer indtrængende Kommissionen til også at undersøge de særlige problemer med hensyn til
racisme og fremmedhad, som de 3-4 millioner negre i Den Europæiske Union står over for;
26. går ind for Kommissionens strategi om at supplere integrationspolitikken med særlige foranstalt
ninger for visse grupper i Unionen , som f.eks . migranter og sigøjnere, men finder det særdeles vigtigt at
overvåge sammenhængen mellem den generelle politik til fremme af samhørighed og de særlige politiske
foranstaltninger, og mener, at man ved vurderingen af foranstaltningerne bør lægge særligt vægt på denne
sammenhæng;
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27 . mener fortsat, at social, kulturel og politisk integration af indvandrerne er en nødvendig
forudsætning for at sikre dem ligebehandling i samfundet og for at bekæmpe racismen, og opfordrer
medlemsstaterne til at lade indvandrerne deltage i sociale og politiske beslutninger og give dem
stemmeret ;

28 . støtter Kommissionens planer om at forbedre levevilkårene på lokalt plan for migranter, og mener
også, at migranterne selv har en rolle at spille heri ; spørger dog sig selv, om det disponible budget er
tilstrækkeligt stort, og henviser i den forbindelse til, at Kommissionen bør handle i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet;

29. erkender den vigtige rolle, som undervisning har i forbindelse med bekæmpelse af racisme og
fremmedhad blandt unge, fordi undervisning bl .a. bidrager til deres bevidstgørelse og sociale ansvarsbe
vidsthed; anmoder især Kommissionen om :

— at tilskynde de ansvarlige myndigheder for undervisning til en kvalitativ forbedring af undervisningen
med hensyn til betydningen af den anden verdenskrig for den moderne historie og for bekæmpelse af
racisme og nationalisme,
— at erkende, at undervisning i religion og filosofi kan yde et godt bidrag til bevidstgørelse af de unge og
udvikling af deres livssyn,
— at fremme udveksling af viden og erfaringer med hensyn til metoder vedrørende assimilering og den
dertil hørende voksenundervisning,

— at fremme en hensigtsmæssig uddannelse af tjenestemænd med hensyn til racisme og fremmedhad;
30.
værdsætter den rolle, som journalisterne selv vil udfylde i bekæmpelsen af racistiske og
fremmedfjendske udtalelser og støtter tanken om medieprisen;

31 . støtter Kommissionens ønske om at fremme produktioner via MEDIA Il-programmet, som
vedrører den etniske og kulturelle mangfoldighed i samfundet, og mener, at migranter via stimulerende
foranstaltninger bør få større muligheder for at arbejde i medierne og lave programmer til udsendelse, og
understreger, at annoncører har ansvaret for, at fremmedfjendsk indflydelse undgås ;
32.

henviser til, at man ved en konkret plan har imødekommet ønsket om et Europæisk Ar mod

Racisme ;

33 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes
regeringer og formanden for Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad.

II.

Forslag til Rådets afgørelse om udpegning af 1997 som Det Europæiske År mod Racisme
(KOM(95)Q653 - C4-0132/96 - 95/0355(CNS))

Forslaget godkendt med følgende ændringer:
KOMMISSIONENS FORSLAG (*)

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 1 )
Betragtning -1 (ny)

Det Europæiske Fællesskabs eksistens er baseret på ønsket
om at erstatte de nationale konflikter med international

solidaritet, at bekæmpe racisme og etnisk had og på ønsket
om at skabe en retsorden som modvægt mod totalitære
systemer;

(*)

EFT C 89 af 26.03.1996, s . 7 .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 2a (ny)

racisme og fremmedhad truer retsordenen og demokratiet
i Europa og undergraver tilliden til den europæiske solida
ritet;

(Ændringsforslag 58)
Betragtning 3

et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesni
veau i hele Fællesskabet og en højnelse af levestandarden og
livskvaliteten i medlemsstaterne er fastsat som mål for Fælles

skabet,

en demokratisk retsorden, offentlig sikkerhed, et højt
beskæftigelsesniveau og et højt sociâlt beskyttelsesniveau i
hele Fællesskabet og en højnelse af levestandarden og livskva
liteten samt økonomisk og social samhørighed er fastsat som
mål for Fællesskabet,

(Ændringsforslag 4)
Betragtning 5

den fortsatte forekomst af racisme og fremmedfjendske holdninger skader den økonomiske og sociale samhørighed i Den
Europæiske Union;

Udgår

(Ændringsforslag 5 )
Betragtning 5a (ny)

bevidstheden om og fjernelsen af eventuelle racistiske og
fremmedfjendske aspekter fra unionspolitikken kan for
bedre Unionens funktion som forbillede ;

(Ændringsforslag 6)
Betragtning 7

de stigende økonomiske vanskeligheder udelukker mange i
Den Europæiske Union fra enhver deltagelse i det økonomiske,
sociale og politiske liv og giver grobund for racistiske og
fremmedfjendske holdninger,

de stigende økonomiske vanskeligheder udelukker mange i
Den Europæiske Union fra enhver deltagelse i det økonomiske,
sociale og politiske liv, og uansvarlige politikere og opi
nionsdannende personer udnytter denne problematik til at
give næring til racisme og fremmedhad ;

(Ændringsforslag 8)
Betragtning 8

racisme, fremmedhad og antisemitisme er problemer, der
navnlig må løses på lokalt, regionalt og nationalt plan ;

racisme, fremmedhad og antisemitisme i medlemsstaterne er
problemer, der navnlig må løses på lokalt, regionalt og
nationalt plan, især ved fremme af organisationer af forskel
lig art og baseret på forskellige målsætninger;
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÆNDRINGER

(Ændringsforslag 9)
Betragtning 17a (ny)

eksistensen af et harmonisk samfund med en etnisk og
kulturel mangfoldighed er et udtryk for civilisation og

støtter det europæiske ideal, og Det Europæiske År mod
Racisme bør organiseres på baggrund heraf;
(Ændringsforslag 10)
Betragtning 17b (ny)

Europa-Parlamentet har siden begyndelsen af 1980'erne
prioriteret bekæmpelse af racisme og fremmedhad ;

(Ændringsforslag 1 1 )
Betragtning 24a (ny)
forslagene »Starting Line« og »Starting Point«, som kir
kerne og de ikke-statslige organisationer har stillet, og
hvormed de understreger deres ansvar over for problemet,
bør støttes ;

(Ændringsforslag 12)

Betragtning 24b (ny)
Europa-Parlamentet har under behandlingen af budgettet
for 1996 opført en bevilling på budgettet til finansiering af
foranstaltninger til bekæmpelse af racisme, fremmedhad
og antisemitisme ;

(Ændringsforslag 14)
Artikel 2, litra cb) (nyt)
cb)

bidrage til viden om og anerkendelse af de andre
civilisationer og deres bidrag til kulturen i de europæ
iske lande

(Ændringsforslag 15 )
Artikel 2, litra d)

d) fremme overvejelser og drøftelser om de aktioner, der er
nødvendige for at bekæmpe racisme, fremmedhad og
antisemitisme i Fællesskabet

d) fremme overvejelser og drøftelser om de aktioner, der er
nødvendige for at bekæmpe racisme, fremmedhad og
antisemitisme i Fællesskabet på grundlag af en bred
definition på problemet, i hvilken forbindelse der tages
hensyn til politiske, sociale, økonomiske og kulturelle

faktorer, og med henblik på at styrke Fællesskabets
funktion som forbillede i forbindelse med bekæmpelse
af racisme og fremmedhad

(Ændringsforslag 16)

Artikel 2, litra da) (nyt)
da)

fremme af sociale, kulturelle og religiøse organisa

tioner, således at de yder deres eget bidrag til bekæm
pelse af racisme, fremmedhad og antisemitisme i Uni
onen, og fremme af en offentlig dialog på europæisk
plan
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(Ændringsforslag 17)

Artikel 2, litra ga) (nyt)
ga)

fremme af nye metoder og strategier til bekæmpelse
af racisme og fremmedhad i store dele af befolkningen

(Ændringsforslag 18)

Artikel 2, litra gb) (nyt)

gb)

tilskynde migranterne til at yde deres eget bidrag til
europæisk kunst og kultur

(Ændringsforslag 19)

Artikel 2, litra gc) (nyt)
gc)

støtte til projekter inden for uddannelse og undervis
ning (i skoler, virksomheder, kirker, osv.), som frem
mer bevidstgørelse omkring racisme og fremmedhad
og udruster menneskene til at bekæmpe racisme.

(Ændringsforslag 20)
Artikel 3, stk. 1 , 4, led

— samarbejde med medierne om informationskampagner,
navnlig om indvandrernes og de etniske minoriteters
bidrag til Fællesskabets velstand

— samarbejde med medierne om informationskampagner,
navnlig om indvandrernes og de etniske minoriteters
bidrag til Europas kultur, økonomi og historie

(Ændringsforslag 21 )

Artikel 3, stk. 1 , led 5a (nyt)
—

tilrettelæggelse af offentlige debatter med stor indvirk

ning i medlemsstaterne og på unionsplan

(Ændringsforslag 22)

Artikel 3, stk. 1, led 5b (nyt)
— støtte til erfaringsudveksling mellem kommunale orga
nisationer og regionale institutioner, som er ansvarlige
for afgørelser om sociale og økonomiske spørgsmål og
boligbyggeri, og som kan medtage integrering af mind
retal i deres regionale planlægning og byplanlægning

(Ændringsforslag 23 )
Artikel 3, stk. 1, led 5c (nyt)
—

støtte til mindretallets organisationer samt de lokale
organisationer, som bekæmper forskelsbehandling af
samfundets mindretal.
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(Ændringsforslag 25)
Artikel 5, stk. 2

2. Det i stk. 1 omhandlede udvalg eller organ sørger for at
være repræsentativt for hele rækken af organer og organisa
tioner, der er involveret i kampen mod racisme, fremmedhad
og antisemitisme.

2. Det i stk. 1 omhandlede udvalg eller organ sørger for at
være repræsentativt for hele rækken af organer og organisa
tioner, der er involveret i kampen mod racisme, fremmedhad
og antisemitisme og opretholder kontakt til organisationer
inden for medier, uddannelsesvæsen, filosofi, religion og
kultur med henblik på at sikre, at disse aktiviteter får stor
indvirkning.

(Ændringsforslag 26)
Artikel 7

Kommissionen sørger for, at de i denne beslutning fastsatte
aktioner har sammenhæng med og supplerer andre fælles
skabsaktioner, navnlig uddannelsesprogrammer og aktioner til
bekæmpelse af social udstødelse, samt Europarådets aktioner.

Kommissionen sørger for, at de i denne beslutning fastsatte
aktioner har sammenhæng med og supplerer andre fælles
skabsaktioner uden at overlappe disse, navnlig ved at
sammenkæde disse aktioner med uddannelsesprogrammer
og aktioner til bekæmpelse af social udstødelse, samt Europa
rådets aktioner.

(Ændringsforslag 27)
Artikel 8

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om,
hvorledes arbejdet skrider frem, og forelægger dem en endelig
rapport om programmets gennemførelse senest den 3 1 . decem

Kommissionen underretter i en årsberetning Europa-Parla
mentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget om, hvorledes arbejdet skrider frem, og
forelægger dem en endelig rapport om programmets gennem

ber 1998 .

førelse senest den 31 . juli 1998.

(Ændringsforslag 28)
Bilag, punkt A, titel

A. Projekter, der udelukkende skal finansieres over fælles
skabsbudgettet

A. Projekter, der eventuelt skal finansieres over fællesskabs
budgettet

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets afgørelse

om udpegning af 1997 som Det Europæiske År mod Racisme (KC)M(95)0653 — C4-0132/96 —
95/0355(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens forslag til Rådet KC)M(95)0653 — 95/0355(CNS) ('),
— hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 235 ,
— der henviser til forretningsordenens artikel 58,
—

der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder og Indre Anliggender og

udtalelse fra Budgetudvalget, Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder og
Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse (A4-0135/96),
C)

EFT C 89 af 26.03.1996, s . 7 .
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1.

godkender med forbehold af sine ændringer Kommissionens forslag ;

2.

opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel

189 A, stk . 2 ;

3 . opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den af Parlamentet
godkendte tekst;

4.

kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den af Parlamentet

godkendte tekst;

5.

anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.

pålægger sin formand at sende denne udtalelse til Rådet og Kommissionen .

9. Situationen i Burundi

B4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579 og 0580/96
Beslutning om Burundi

Europa-Parlamentet,
—

der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Burundi,

A. der er forfærdet over den stadige forværring af sikkerhedsforholdene i Burundi og den seneste
opblussen af vold i det nordlige og centrale Burundi og navnlig massakren den 26. april 1996 i
Buhoro,

B. der frygter, at den utilstrækkelige reaktion på de frygtelige begivenheder i Burundi fra det
internationale samfunds side muligvis kan føre til en gentagelse af den tragedie, som indtraf i Rwanda
i 1994,

C. der beklager, at FN' s Sikkerhedsråd på trods af fornyede opfordringer fra FN' s generalsekretær
afviste at etablere en international styrke med henblik på at gribe ind, såfremt volden optrappes,
D. der beklager, at hovedparten af de løfter, Rådet gav i den globale handlingsplan vedtaget i
Carcassonne, endnu ikke er indfriet,

E. der i denne forbindelse også glæder sig over det mandat som mægler, OAU, EU og FN har givet
Tanzanias tidligere præsident Nyerere,

F. der imidlertid er klar over, at det eneste håb om at opnå forsoning i Burundi ligger hos burundierne
selv, og navnlig de demokratiske institutioner, hæren samt befolkningen,
G. der er foruroliget over det ansvar, der påhviler Zaire, der ikke forhindrer ekstremistiske bander i at
reorganisere sig og heller ikke den ulovlige våbenhandel,
1 . fordømmer stærkt de fortsatte etniske myrderier og alle andre voldshandlinger, der begås af
ekstremistiske bander på begge sider og af dele af hæren i vedvarende forsøg på at destabilisere
situationen og tilspidse den bevæbnede konfrontation ;
2. giver atter udtryk for sin fulde støtte til præsidenten, alle demokratiske kræfter i Burundi og de
lovlige demokratiske institutioner;

3.

opfordrer indtrængende alle politiske kræfter i Burundi og navnlig hæren til at standse optrapningen

af volden og isolere alle ekstremister;

4. støtter af fuld overbevisning de bestræbelser, den tidligere præsident Nyerere har indledt i form af
direkte forhandlinger mellem konfliktens parter; anmoder Rådet for Den Europæiske Union og
Kommissionen om at yde politisk, diplomatisk og materiel støtte, så dette initiativ kan føre til fred og
stabilitet i Burundi ;
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5 . anmoder om, at udsendelsen af et kontingent på 35 menneskerettighedsobservatører i Burundi
foretages uden yderligere forsinkelse ;

6. beklager, at Rådet endnu ikke har ført Carcassonne-planen ud i livet og heller ikke fastlagt en fælles
effektiv politik med henblik på at bidrage til en løsning af krisen i Burundi ;
7 . tilslutter sig dog den seneste udnævnelse af EU ' s særlige udsending til området ved de store søer,
Aldo Ajello, men opfordrer også Kommissionen , Rådet og medlemsstaterne til at udarbejde og uden
forsinkelse gennemføre en passende forebyggende strategi for Burundi i overensstemmelse med de
retningslinjer for forebyggende diplomati , konfliktløsning og fredsbevarelse i Østafrika, der blev vedtaget
af Rådet den 4 . december 1995 ;

8 . gentager sin anmodning til De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om at reagere positivt på
generalsekretærens anmodning om , at der sendes en fredsbevarende styrke til Burundi ; anmoder også de
burundiske myndigheder om nøje at overholde de afgørelser, Sikkerhedsrådet har truffet;
9. opfordrer den internationale undersøgelseskomité til at fremskynde sit arbejde, for at de ansvarlige
for massakrerne kan arresteres , retsforfølges og dømmes med henblik på at gøre en ende på situationen
med straffrihed, der bidrager til voldsbølgen ;
10. opfordrer regeringerne i nabolandene, herunder særlig Zaire, til at standse al støtte — økonomisk,
logistisk, militær og politisk — til ekstremisterne i Burundi og anmoder det internationale samfund om at
lægge pres på disse landes regeringer med henblik herpå;

1 1 . tilskynder samtlige regeringer i landene i regionen til omgående at bringe Sikkerhedsrådets
resolution 1049 af 5 , marts 1996 i anvendelse, hvori staterne opfordres til at finde frem til og lukke de
radiostationer, der opildner til vold og had, og til at støtte de medier, der arbejder for forsoning ;
12 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen , EU' s medlemsstater og
AVS-landenes regeringer, Burundis regering og FN' s og OAU' s generalsekretærer.

10. Økonomisk årsberetning for 1996
A4-0131/96

Beslutning om Kommissionens økonomiske årsberetning 1996 (KOM(96)0086 — C4-0193/96)

Europa-Parlamentet,

— der henviser til Kommissionens økonomiske årsberetning 1996 (KOM(96)0086 — C4-0193/96),
— der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Madrid om de overordnede retningslinjer for
den økonomiske politik og beskæftigelsen,
—

der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 2 , 3 A, 102 A , 103 , 130 A og 130 B ,

— der henviser til Santers forslag om en europæisk beskæftigelsespagt, konklusionerne fra Det
Europæiske Råd i Torino den 29 . marts 1996 og Santers tale på G7-beskæftigelseskonferencen i Lille
den 1 , april 1996, som alle prioriterer bekæmpelsen af arbejdsløsheden,
— der henviser til hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse,

— der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi , Valutaspørgsmål og Industripolitik samt
udtalelse fra Udvalget om Sociale Anliggender og Beskæftigelse (A4-0131 /96),

A. der henviser til, at den økonomiske årsberetning 1996 kan betragtes som Kommissionens indledende
arbejde med henblik på de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker i overensstem
melse med EF-traktatens artikel 103 ,
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B. der henviser til, at Kommissionen i sine økonomiske prognoser i november 1995 skønnede en 2,7%
vækst i 1995 og en vedholdende vækst på 3-3,5% indtil år 2000, men at det viste sig, at væksten kun
blev på 2% i andet og tredje kvartal af 1995 , hvilket muligvis viser, at de faktorer, der er nødvendige
for en beskæftigelsesorienteret og investeringsledet vækst, der kan give et signifikant fald i
arbejdsløshedsprocenten ved det tredje årtusinds begyndelse, endnu ikke er på plads; der er enig med
Kommissionen i, at en hurtig tilbagevenden til hvidbogens vækststrategi er en nødvendig
forudsætning for en nedbringelse af arbejdsløsheden ,
C. der er overrasket over, at Kommissionens beretning ingen statistikker indeholder overhovedet for
1996 eller 1997, hverken som et skøn eller en projektion af en repræsentativ indikator — som f.eks .
væksten i BNI, væksten i forbrug eller investeringer, arbejdsløshedsprocenten, væksten i handlen
eller konvergenskriterierne — som Parlamentet kunne bruge til at vurdere de underliggende faktorer,
der bestemmer niveauet for den økonomiske aktivitet i EU i år eller næste år; der desuden henviser til ,

at de økonomiske prognoser for efteråret 1995 stadig er de eneste statistiske oplysninger, der
foreligger, men at de ikke er fuldt ud pålidelige,
D. der henviser til , at over 1 8 millioner mennesker officielt er registreret som arbejdsløse, men at mange
flere søger arbejde, og at over 50 millioner mennesker er berørt af fattigdom i hele EU, hvilket
resulterer i, at nye former for social udstødelse bliver et mere fast etableret fænomen,
E. der tager til efterretning, at stigende vækst ikke har resulteret i lavere arbejdsløshed, og at der fortsat
er betydelige regionale forskelle i arbejdsløsheden ; der derfor er overrasket over, at Kommissionen
tilsyneladende ikke har gjort noget for at finde ud af, hvorfor arbejdsløsheden i nogle områder i EU,
som f.eks. Norditalien, er på under halvdelen af EU-gennemsnittet,

F. der konstaterer, at der i beretningen advares om , at væksten ikke vil komme op pa 1,5% i 1996 og
sandsynligvis heller ikke vil overstige dette tal i 1997 , hvis ikke tilliden hurtigt genskabes,
G. der beklager, at beretningen ikke behandler de underliggende arsager til den mindskede tillid hos
erhvervslivet og forbrugerne, selv om de grundlæggende økonomiske forudsætninger er gunstige, og

at der ikke foreslås egnede foranstaltninger til løsning af denne tillidskrise, som er strukturelt betinget;
der henviser til, at hvis der ikke på fællesskabsplan gennemføres grundlæggende politiske ændringer
med henblik på at vende denne udvikling, og hvis der ikke sendes klare og utvetydige politiske
signaler til borgere og erhvervsliv, vil den offentlige støtte i Fællesskabet til den europæiske
opbygning blive svækket, da Fællesskabet risikerer at komme ind i en ond cirkel , hvor erhvervsliv og
forbrugere gensidigt forstærker pessimismen,

H. der er forundret over, at Kommissionen ikke henviser til, at arbejdsløsheden stiger støt her forud for
den endelige gennemførelse af det indre marked, og som er dybt bekymret over, at der, selv om der
udtrykkes bekymring over EU-borgernes problemer, ikke gives nye forslag til løsning af disse
problemer,
I.

der mener, at skabelsen afjob kan fremmes gennem udvikling af miljøbeskyttelse og samfundsnyttigt
arbejde,

J.

der er bekymret over, at de lange renter pa trods af et signifikant fald i inflationen i EU steg fra 6,8% i
december 1993 til 9,0% i december 1994 og kun faldt til 7,7% i december 1995 på trods af det
markante fald i de korte renter i 1995 ,

K. der henviser til, at det forværrede økonomiske klima og mangelen pa en hensigtsmæssig
beskæftigelsespolitik, som f.eks. foreslået i Delors-hvidbogens kapitel 10, har ført til stigende
arbejdsløshed i EU og har afbrudt den nedadgående kurve, der begyndte i foråret 1994,
L. der henviser til, at valutauroen i foraret 1995 kan have ført til tab af forbrugernes tillid og tab af
priskonkurrenceevne på verdensmarkedet samt mindre avancer, men at Kommissionens økonometri
ske model til vurdering af indvirkningen af valutauroen på væksten i BNI har overvurderet nedgangen
på 0,5% i produktionen, eftersom EU's eksport steg med 8,5% i 1995 ,
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M. der henviser til, at social ligevægt hører med til en social markedsøkonomi, og at den markedsøko
nomiske effektivitet er afhængig af accepten af en økonomisk struktur, som forudsætter en retfærdig
social fordeling og et socialt medansvar og tager behørigt hensyn til beskyttelsen af miljøet,
N. der henviser til, at den internationale konkurrenceevne i væsentlig grad bestemmes af økonomiernes
innovationsevne, et højt uddannelsesniveau, en effektiv forskningsstruktur og et tæt, grænseoverskri
dende samarbejde mellem virksomheder, højere læreanstalter og forskningsinstitutter,

O. der er foruroliget over, at der inden for de private pensionskasser tages ringe eller slet intet hensyn til
det store antal mennesker, som har skabt disse aktiver gennem deres arbejde, og at privatiseringen af
pensionskasserne bør udvides til forskellige medlemsstater, hvorved der skabes en øget strøm af
kapital fra Unionen,

1 . hilser Kommissionens økonomiske årsberetning 1996 velkommen som et nyttigt og omfattende
dokument om de økonomiske perspektiver i Den Europæiske Union i 1996;

2. påpeger, at der i beretningen blandt mange faktorer fremhæves fire, nemlig pessimisme i erhvervs
og forbrugerkredse, hvilket giver sig udslag i ringe efterspørgsel , de økonomiske konjunkturer,
valutauroen og de lange renter i 1994 som årsagen til den skuffende vækst i 1995 (2,5%); glæder sig i den
forbindelse over, at Kommissionen med rette har udpeget de monetære politikker og valutauroen som
ansvarlige for den seneste afmatning og den negative indvirkning på beskæftigelsen ; opfordrer derfor de
monetære myndigheder til at sænke rentesatserne mest muligt;
3 . mener ikke, at det er muligt at vurdere effektiviteten af politiske foranstaltninger, hvis ikke den
prioriterede opgave, som det er at bekæmpe arbejdsløsheden, kommer til at indgå i alle politikker, og
årsagerne til den økonomiske nedgang og de eksterne snærende bånd identificeres ;

4. erkender, at de nuværende nationale budgetpolitikker giver meget begrænsede muligheder for at
gennemføre modtræk mod en konjunkturbestemt udvikling, og at økonomisk afmatning i fremtiden vil
ramme Fællesskabet som helhed; anmoder derfor Kommissionen om at undersøge muligheden for at
skabe antikonjunkturelle instrumenter på fællesskabsplan og at forelægge forslag herom;

5 . påpeger over for Kommissionen, selv om spørgsmålet overraskende nok ikke behandles i dens
beretning, at Fællesskabet bør bygge sine økonomiske politikker og strukturpolitikker på en klar og
utvetydig fastholdelse af den europæiske sociale model , som er et vigtigt aktiv i den europæiske
konkurrenceevne ;

6. mener, at Kommissionen burde have undersøgt andre faktorer som f.eks . lønninger, arbejdsmarke
dets fleksibilitet, offentlige faste investeringer, udgifter til social sikring og privat gæld, som enten er
afgørende for konkurrenceevnen og avancen eller den samlede efterspørgsel eller begge dele, og anmoder
i denne henseende Kommissionen om i kommende beretninger at forelægge sammenlignelige oplysninger
om disse faktorer i de lande , som Unionen konkurrerer med ;

7 . er enig med Kommissionen i , at en sund avance er nødvendig for en investeringsledet vækst, men
påpeger, at investeringer motiveres af en række komplekse faktorer, hvoraf én er kommende eller nye
markeder for varer og tjenesteydelser; henviser til, at EU i den forbindelse ikke har været tilstrækkelig
innovativ sammenlignet med USA og Japan, hvor udgifter til forskning og udvikling er koncentreret
tættere på markedet end i EU;

8 . deler den bekymring, der gives udtryk for i Kommissionens grønbog om innovation
(KC)M(95)0688), nemlig at innovationen i Europa står i stampe ;
9.

mener, at konklusionen i hvidbogen fra 1 994 om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse stadig er

gældende, nemlig at Europas forsknings- og industrigrundlag lider af en række mangler, som f.eks .:

a) at EF investerer relativt mindre i forskning og teknologisk udvikling end sine konkurrenter,

b) at der er manglende koordinering af programmerne og strategierne inden for forskning og teknologisk
udvikling,
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c) at der er en begrænset evne til at omsætte de videnskabelige gennembrud og teknologiske resultater i
produkter med industriel og kommerciel succes,
d) at der er utilstrækkelige investeringer i infrastrukturer,
og opfordrer derfor indtrængende Rådet og Kommissionen til at fremsætte konkrete forslag med henblik
på følgende: stimulering og fremme af forskning og udvikling gennem skattefordele, især for små og
mellemstore virksomheder, lettere adgang til og rådighed over risikovillig kapital for små og mellemstore
virksomheder inden for forskning og udvikling og fremme af en effektiv forskningsinfrastruktur og et tæt,
grænseoverskridende samarbejde mellem virksomheder, højere læreanstalter og forskningsinstitutter;

10. anmoder derfor Rådet og Kommissionen om hurtigst muligt at overveje foranstaltninger til fremme
af investeringer såsom udvidelse af EIB 's rolle med hensyn til lånegarantier, foranstaltninger til fremme af
samarbejdet mellem forskningsområdet og erhvervslivet samt medlemsstaterne indbyrdes med det formål
at gøre en effektiv indsats til afhjælpning af disse svagheder;
1 1 . støtter de initiativer, som fremmer erhvervsuddannelse i hele livsforløbet, for at gøre det muligt for
arbejdstagerne at mestre indførelsen af den nye teknologi i produktionsprocessen;
12. beklager, at det i den økonomiske analyse og i de politiske henstillinger ikke i tilstrækkelig grad
erkendes, at offentlige og private investeringer er af afgørende betydning for udvikling i den økonomiske
vækst og jobskabelsen ;
1 3 . kræver derfor, at der ydes et afgørende bidrag til gennemførelse af Fællesskabets overordnede mål
om en betydelig nedbringelse af arbejdsløsheden og en vellykket overgang til ØMU den 1 , januar 1999
gennem udvidelse af Fællesskabets finansielle instrumenter, herunder EIB og EIF, og indførelse af
EU-værdipapirer til finansiering af større investeringsprojekter i fællesskabsregi samt finansiel støtte til
især SMV under hensyntagen til den omstændighed, at anvendelse af private investeringer alene muligvis
ikke kan sikre tilstrækkelig økonomisk fremgang og en bæredygtig økonomisk vækst i Europa; opfordrer i
den forbindelse indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at udelukke nedskæringer i
offentlige investeringer fra budgetmæssige restriktioner og til i stedet at fokusere på andre restriktion
sområder, såsom først og fremmest de uproduktive og overdrevent store oprustningsudgifter;

14. bemærker, at årsberetningen korrekt analyserer overførselsmekanismen for de amerikanske
dollarbevægelser og dens indvirkning på EU' s økonomi ; understreger desuden, at det er af afgørende
betydning at indføre den fælles valuta for at beskytte økonomien mod denne form for valutaudsving uden
for Fællesskabet, og at den samtidig vil gøre det muligt at føre en mere effektiv monetær politik;
15 . minder medlemsstaterne om, at devaluering kan give en kortsigtet gevinst, men ikke er nogen
erstatning for en langsigtet økonomisk strategi ;

16. påpeger, at det fulde udbytte af fordelene ved det indre marked kun kan opnås, hvis der er en vis
disciplin i forholdet mellem de enkelte valutaers vekselkurser, hvilket valutakursmekanismen giver;
opfordrer derfor de medlemsstater, der ikke deltager i mekanismen , til hurtigst muligt at tilslutte sig
denne ;

17 . bemærker med interesse, at det i beretningen siges, at der har været en tæt forbindelse mellem de
korte renter og den heraf følgende vækst i produktionen i Fællesskabet i løbet af de sidste to årtier, hvilket
indikerer, at den monetære politik er i stand til at indvirke på den økonomiske aktivitet og vækst (jf. afsnit
1.2.1 );

18 . påpeger, at beretningens rosende ord om en historisk lav inflation i 1995 bør ses i perspektiv ;
henviser til , at i perioden 1993-95 ledsages faldet i priserne fra 4,6% til 3,1% af en stigning i
arbejdsløshedsprocenten fra 9,3% til omkring 1 1% , og at den gennemsnitlige vækst på 1,3% var knyttet
sammen med et fald i beskæftigelsen på 1% i den samme periode;
19.
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke den sociale samhørighed og beskæftigelsen
ved at indgå en europæisk beskæftigelsespagt, som har en reel betydning, og som kombinerer reel
jobskabelse med en omfordeling af produktivitetsstigninger mellem kapital og arbejde, en omfordeling af
den lønnede beskæftigelse og en omlægning af de ressourcer, der for øjeblikket anvendes til finansiering
af passive foranstaltninger som f.eks. førtidspensionering og arbejdsløshedsstøtte for at afbøde den sociale
indvirkning af arbejdsløsheden ;
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20. udtrykker sin bekymring over overførslen af investeringer fra produktionen til spekulations- eller
finansielle investeringer, hvor kapitalen giver et større afkast; mener, at indførelse af en skat på
spekulative kapitaltransaktioner kunne hjælpe med til at gøre arbejdsfaktoren mere rentabel , præmiere
reinvestering af profitten i den produktive sektor og derved også bidrage til valutastabiliteten ;

21 . glæder sig over, at de offentlige underskud på trods af den lave vækst er faldet siden 1993 (-4,7% i
1995 ) til et niveau, der ligger tæt på konvergenskriterierne ; henviser imidlertid til , at forholdet mellem
gæld og BNI hele tiden er steget og er nået op på et ikke tidligere set niveau på 71% ;
22. er enig med Kommissionen, når den understreger behovet for, at offentlige myndigheder tager de
nødvendige skridt til at hindre, at det offentlige underskud fjerner sig yderligere fra konvergenskriterierne,
hvor dette er forekommet; understreger desuden behovet for, at der i de forskellige medlemsstater
udarbejdes klare planer på mellemlang sigt for en budgetkonsolidering, som skal styrke tilliden gennem
skabelse af bedre betingelser for en hårdt tiltrængt vækst i investeringer og forbrug ;
23 .
minder medlemsstaterne og Kommissionen om de ødelæggende følger af store offentlige
underskud, hvis finansiering ville kræve højere renter; understreger desuden, at det er nødvendigt at
fortsætte bestræbelserne i retning af en budgetkonsolidering ;

24. erkender alt i alt, at den fortsatte proces med konsolidering af budgettet i de enkelte medlemsstater
først og fremmest må dreje sig om en sænkning af de løbende udgifter, der kan nedsættes, og ikke af
investeringerne, navnlig ikke på områderne undervisning , faglig uddannelse og skabelse af infrastruktur,
områder, der kan skabe et positivt grundlag for igangsætning af økonomien og for virksomhedernes
konkurrenceevne, navnlig i de mest tilbagestående regioner, og således fremme en reel konvergens og
økonomisk og social samhørighed ;
25 . erkender betydningen af strukturfondenes bidrag til at mindske de regionale forskelle og til at
befæste det indre marked, hvilket er afgørende for at give ensartede svar på udefra kommende
økonomiske slag eller for at kunne indføre nye politikker samt med henblik på økonomisk og social
samhørighed ;
26. er af den opfattelse, at enhver sænkelse af lønniveauet vil føre til mindsket social sikkerhed,
mindskede skatte- og andre statsfradrag, og at dette indtægtstab kunne resultere i , at staternes
budgetunderskud øges ;

27 . understreger betydningen af en fornuftig afbalanceret økonomisk politik, som er baseret på finans
og budgetmæssige strategier, som går ud på at nedbringe de offentlige underskud, samt fremme af en aktiv
arbejdsmarkedspolitik med det formål at modvirke social udstødelse gennem en øget tilpasning til
arbejdet og/eller en øget faglig uddannelse, så der sker en forøgelse af fleksibiliteten på arbejds- og
kapitalmarkederne;
28 .
understreger, at det i den nuværende økonomiske situation er nødvendigt at kombinere en
nedbringelse af den uansvarlige offentlige gældssætning i de seneste tyve år med en kortfristet prioritering
af beskæftigelsespolitikken og en mellemfristet prioritering af støtte til innovation og selektiv vækst;
29 .

er derfor enig i de politiske retningslinjer i beretningen, nemlig at:

a) lønstigningerne skal være forenelig med prisstabilitet,
b) en hensigtsmæssig udvikling i nominal - og reallønnen ligeledes bør sikre attraktive investeringsge
vinster, være i overensstemmelse med produktivitetsudviklingen og i fuldt omfang tage hensyn til
behovet for en optimal købekraftsudvikling med henblik på at opnå gode opsparings- og
forbrugsmønstre, navnlig med hensyn til den skjulte pessimisme i forbrugerkredse,

c) løndifferentieringen efter kvalifikation , uddannelse, regionale behov og arbejdserfaring skal frem
mes ,

d) der bør være en rimelig fordeling af produktivitetsgevinster mellem kapital og arbejde,
e) gevinster inden for rammerne af forhandlingsløsninger mellem arbejdsmarkedets parter, der skyldes
en lønudvikling, der er langsommere end produktivitetsudviklingen , kun kan retfærdiggøres
økonomisk og socialt, hvis de anvendes til jobskabelse og investering ;
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30. opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at finde den balance mellem penge- og
finanspolitikken, der er nødvendig for at sikre investeringsledet vækst, hvilket er nøglen til en positiv
løsning på arbejdsløshedsproblemet i EU;

31 . mener, at den forventede formindskede økonomiske aktivitet i 1996 vil få en negativ indflydelse på
beskæftigelsen, og at den økonomiske politik derfor bør fokusere på vækstskabende foranstaltninger, men
at der samtidig er behov for en række strukturelle tilpasninger i overensstemmelse med de målsætninger,
der blev fastlagt på Det Europæiske Råd i Essen , dvs. at der skal gives prioritet til :
a) en generel nedsættelse af arbejdstiden pr. ansat gennem en differentieret strategi, der gennemføres af
arbejdsmarkedets parter baseret på offentlig støtte i form af passende retlige rammer og finansiel
støtte

b) reduktion af de ikke-lønmæssige omkostninger, navnlig i den lavere ende af lønskalaen ,

c) bedre arbejdskraftundersøgelser og arbejdsmarkedsinformationer, både hvad angår hyppighed og
sammenlignelighed,
d) skabelse af en bred aktiv strategi for privat-offentlig beskæftigelsesstøtte, navnlig på lokalt plan og
inden for det lovende område miljømæssig teknologi ;
32 .

afviser arbejdsmarkedsderegulering som et middel til at fremme beskæftigelsen ;

33 .
afviser den opfattelse, at nedskæringer i det generelle beskatningsniveau bevirker et fald i
arbejdsløsheden, eftersom sådanne foranstaltninger medvirker til at øge budgetunderskud og dermed
bringer job i den offentlige sektor i fare ;

34. opfordrer endnu en gang indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at udfylde
deres vigtige rolle i forbindelse med den økonomiske udvikling ved at:
a) skabe et klima, som kan bidrage til opsparinger og investeringer, etablering af virksomheder og
skabelse af betingelser, som kan fremme arbejderdeltagelse i det udbytte og de investeringer
(produktiv kapital ), der i første omgang er skabt gennem en forsigtig nominel lønpolitik, dvs . en
lønpolitik rettet mod produktivitet,
b) fremme industriel produktion i førende teknologiske sektorer,
c) frigøre de transeuropæiske net (transport, telekommunikation ),
d) støtte programmer for økologisk bæredygtige investeringer og investeringer, der fremmer den sociale
samhørighed ;

35 . er af den opfattelse, at en troværdig vækststrategi bedst fremmes af et samfund med stabile sociale
forhold, herunder fuld beskæftigelse , ligestilling mellem forskellige samfundsgrupper, ligestilling mellem
mænd og kvinder og regional ligevægt;
36. understreger, at beretningen ikke i tilstrækkelig grad behandler den kortsigtede virkning af ØMU
på beskæftigelsen i forhold til den langsigtede virkning ; understreger desuden, at medmindre der kommer
en ny periode i Europa med kraftig økonomisk vækst og deraf følgende lavere arbejdsløshed inden 1999
kombineret med et reelt fremskridt hen imod økonomisk og social samhørighed, vil hele ØMU-projektet
blive bragt alvorligt i fare ;

37 . er enig med Kommissionen i , at økonomisk velfærd på lang sigt afhænger af et sundt miljø og
gælder sig over konkrete foranstaltninger, som skal sikre at producenter og forbrugere får mere eksakt
indblik i omkostningssammensætningen bag prisen på varer og tjenesteydelser;
38 .
lægger vægt på den positive indvirkning , som en gradvis omlægning af skattetrykket gennem en
reducering af beskatning af arbejdsindkomst og indførelse af afgifter på sjældne råstoffer og miljøforu
renende aktiviteter (f.eks. C02-energiafgiften), kan få på beskæftigelsen ;
39 . er enig med Kommissionen i , at vedvarende vækst kræver en optimal blanding af forskellige
politikker, nemlig økonomisk politik , monetær politik, budgetpolitik og beskæftigelsespolitik, men man
må være klar over, at der i forbindelse med disse politikker er tre indbyggede problemer, som i væsentlig
grad hæmmer deres effektivitet :
a) de mangler effektiv koordinering — en skævhed, som bør drøftes på regeringskonferencen med
henblik på en styrkelse af traktatens artikel 103 ,

b) de suppleres ikke altid af strukturpolitikker,
c) en effektivisering er mere end nogensinde påkrævet på grund af øget globalisering ;
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40. gør endnu en gang opmærksom på, at beskatningen af arbejdskraft er for høj sammenlignet med
beskatningen af kapital, og opfordrer derfor indtrængende Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at
ændre deres skattesystemer på en sådan måde, at de kan tage de udfordringer op, som Fællesskabet står
over for, dvs . vækst, konkurrencedygtighed og beskæftigelse ;
41 . mener, at en troværdig vækststrategi kræver en effektiv gennemførelse af politikkerne og
lovgivningen i forbindelse med det indre marked og især:

a) lempelse af den administrative byrde på de små og mellemstore virksomheder i overensstemmelse
med udtalelsen fra Udvalget om Økonomi , Valutaspørgsmål og Industripolitik,
b) omsætning af EU-lovgivning til national lovgivning på vigtige områder som offentlige indkøb,
forsikring, fri bevægelse for personer, audiovisuelle tjenester og intellektuel og industriel ejendoms
ret,

c) særlig støtte til håndværkssektoren og små virksomheder,
d) meget lavere beskatning af udbytte, der geninvesteres, end af udbytte, der uddeles;
42. er bekymret over, at europæiske virksomheder foretrækker at investere uden for EU i højere grad
end indenfor, og at strømmen af udenlandske direkte investeringer i EU viser en faldende tendens ;
opfordrer Kommissionen til at indføre ændringer i EU' s selskabslov på alle områder, herunder det
finansielle område, hvilket vil sikre, at EU-borgerne udøver deres aktionærrettigheder på beslutningstag
ningsniveauet;

43 . mener, at den fornyede dynamik i verdenshandlen er en enestående lejlighed for EU, og opfordrer
Kommissionen til at indføre ændringer i selskabsloven og at sikre at der inden for investeringspolitikken
tages hensyn til sociale og miljømæssige synspunkter;
44. anser det for yderst vigtigt, at det irske formandskab — i lighed med det spanske formandskab i
1995 — under plenarmødet i juli 1996 i Strasbourg forelægger henstillingen om de overordnede
retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik i henhold til traktatens artikel
103 , stk . 2 ;

45 . opfordrer Kommissionen og Rådet til at styrke koordineringen af den økonomiske politik og
konvergensen i de økonomiske resultater ved at forbedre processen vedrørende de overordnede
retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politik gennem fastlæggelse på kort sigt
af målsætninger for de enkelte medlemsstater og om nødvendigt gennem henstillinger til dem, hvis de
ikke opfylder de mål , som medlemsstaterne har fastsat;

46. opfordrer på baggrund af globaliseringen af handelen Kommissionen til at undersøge muligheden
for, at Unionens deltagelse i Verdenshandelsorganisationen omfatter repræsentanter for arbejdsmarkedets
parter og ikke-statslige organisationer, der beskæftiger sig med Den Tredje Verden og miljøspørgsmål ;
47 . pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes
nationale parlamenter.
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PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson , Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka,
Graziani , Grosch, Grossetête, Giinther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, König, Lambrias , Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen , Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi,
Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau

PSE: Adam, Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini, Billingham,
van Bladel , Bontempi , Botz, Bowe, Bredin, Carniti , Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca,
Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans,
Falconer, Fantuzzi , Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Triviño, Graenitz, Green,
Guigou, Hânsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén,
Imbeni , Izquierdo Rojo, Jöns, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner,
Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki , Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay , Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe , Ruffolo, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith , Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin,
Thomas, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim, Waddington, Walter,
White, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Azzolini , Baldi, Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki , Donnay, Florio, Gallagher,
Giansily, Hyland, Jacob, Kaklamanis, Killilea, Malerba, Mezzaroma, Pasty, Schaffner
V : Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Sandbæk

ELDR: Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck
GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt
V : Gahrton, Holm, Schörling
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GUE/NGL :

Ainardi ,

Gonzalez Alvarez,

Herzog,

Mohamed Ali ,

Moreau,

Pailler,

Piquet,

Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Linser, Lukas

2. Betœnkning af Simpson A4-01 05/96
nr. 27

(+)

ARE :

Barthet-Mayer, Dary,

Leperre-Verrier,

Macartney, Pradier,

Sainjon ,

Sanchez Garcia,

Taubira-Delannon , Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR: André-Léonard, Capucho, Cars, Cox, De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens,
Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann , Olsson, Pelttari , Plooij-van
Gorsel , Porto, Spaak, Teverson, Watson , Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Dillen, Gollnisch, Lang Cari , Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de Bremond d'Ars,
Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiold, Chanterie, Chichester, Colombo Svevo,
Corrie, Decourrière, Deprez, Donnelly Brendan, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber,
Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich , Galeote Quecedo, Gillis,
Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Habsburg, Hoppenstedt, Jarzembowski ,
Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konig, Lambrias , Langen, Laurila, Lehne, Lenz,
Liese, Linzer, Lulling, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse ,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen ,
Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld,
Spindelegger, Stasi , Stenmarck, Sturdy, Theato, Thyssen , Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G. , Verwaerde, Viola, von Wogau
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , van Bladel ,
Bontempi, Botz, Bowe, Bredin, Carniti , Castricum, Caudron, Colajanni , Colino Salamanca, Collins
Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton , Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene, Desama,
Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Dury, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer,
Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Green , Guigou,
Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons,
Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl , Kuhn, Lambraki , Linkohr,
Lööw, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika, Megahy , Metten, Miller, Miranda de
Lage, Murphy, Needle, Nencini , Newman, Oddy, Paakkinen , Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath,

Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Ruffolo, Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz,
Seal , Simpson, Sindal , Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Thomas, Titley, Tongue,
Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , van Velzen Wim , Waddington, Walter, White, Wiersma,
Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE : Aboville, Azzolini, Baldi , Collins Gerard, Crowley, Danesin, Daskalaki , Donnay, Florio, Giansily,
Hyland, Jacob, Kaklamanis, Malerba, Pasty, Schaffner
V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Lannoye , McKenna, Roth, Schoedter, Tamino, Ullmann, Voggenhuber,
Wolf

(EDN : Sandbæk

ELDR : Järvilahti , Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi , Eriksson, Herzog, Moreau, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martínez,
Stenius-Kaukonen

V : Gahrton , Holm , Lindholm
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(O)

NI: Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer
PSE : Theorin, Wibe

3. Betænkning af Simpson A4-0105/96
kommissionsforslag
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell ' Alba, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon, Sánchez García,
Taubira-Delannon, Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR: Goerens, Gredler, Lindqvist, Nordmann

GUE/NGL : Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ali , Pailler, Sjöstedt, Stenius-Kaukonen
NI: Dillen, Feret, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bébéar, Bernard-Reymond, Bôge, Bourlanges, de
Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière,
Deprez, Donnelly Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Ferber, Fernandez Martin, Filippi ,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetête, Gùnther, Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman,
Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch, Kônig, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz , Liese, Linzer, Lucas
Pires, Lulling, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rusanen, Rübig,
Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger,
Stasi , Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde, Viola, von
Wogau

PSE : Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , Billingham, Botz, Bowe, Bredin, Carniti,
Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hânsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek,
Hendrick, Hindley, Howitt, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jons, Katiforis, Kerr, Kindermann, Kinnock,
Kokkola, Kouchner, Krehl , Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon,
McNally, Mann Erika, Marinho, Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal , Smith, Spiers, Stockmann, Tappin,
Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, Wibe, Willockx,
Wilson, Wynn, Zimmermann
UPE : Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner

V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR: André-Léonard, Cars, Cox , De Melo, de Vries , Eisma, Farassino, Fassa, Järvilahti,

Kestelijn-Sierens, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Pelttari , Pimenta, Plooij-van Gorsel , Porto,
Teverson, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek
PPE : Burenstam Linder, Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck, van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan , Randzio-Plath
UPE : Baldi , Danesin , Florio , Garosci , Malerba
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ELDR: Cunha, Dybkjær
GUE/NGL : Ainardi , Moreau, Piquet

PPE: Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Posselt, Sturdy
PSE: Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel, Castricum, Dankert, Hulthén, Metten, Wiersma

4. Betænkning af Simpson A4-0105/96
beslutning
(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon,
Vandemeulebroucke

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, de Rose, Sandbæk
ELDR : Goerens , Nordmann, Porto

GUE/NGL: Eriksson, Gonzalez Alvarez, Herzog, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Carl, Le Gallou, Vanhecke
PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, de Bremond d' Ars,
Camisón Asensio, Castagnetti, Chanterie, Colombo Svevo, Cushnahan, Decourrière, Deprez, Donnelly
Brendan, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernandez Martin, Filippi, Fontaine, Fourçans,
Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, KlaB, Koch,
König, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Linzer, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McIntosh,
Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry,
Plumb, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Reding, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Stasi , Theato, Thyssen,
Tillich, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, von Wogau
PSE: Adam, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Bernardini , Billingham, Botz, Bowe, Carniti , Caudron,
Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D. , Correia, Cot, Crampton, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Darras, David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dùhrkop
Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi , Farthofer, Fayot, Frutos Gama, Ghilardotti, Görlach,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Guigou, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Howitt, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jons, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Krehl ,
Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lange, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Mann Erika,
Megahy, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis, Peter,
Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm, Samland,
Schlechter, Schulz, Seal , Simpson, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Tappin, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi , Waddington , Walter, White, Wibe, Willockx, Wilson,
Wynn, Zimmermann
UPE: Aboville, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki , Donnay, Gallagher, Giansily, Hyland, Jacob,
Kaklamanis, Killilea, Pasty, Schaffner

V: Aelvoet, Aglietta, van Dijk, Gahrton, Holm, Lannoye, Lindholm, McKenna, Roth, Schoedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR: Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Pelttari, Plooij-van Gorsel , Teverson,
Watson, Wiebenga
PPE : Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck , van Velzen W. G.
PSE : Andersson Jan

UPE : Azzolini , Baldi , Danesin , Florio, Garosci , Malerba
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ELDR: Dybkjær, Fassa, Gredler, Olsson
GUE/NGL : Moreau

PPE : Burenstam Linder, Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Sturdy
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel , Castricum, Dankert, Hulthén, Lööw, Metten, Wiersma

5. Betænkning af Oostlander A4-01 35/96
Punkt H, 1 , del
+

ARE: Dell'Alba, Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon

ELDR: André-Léonard, Cars, Cox , Cunha, de Vries, Dybkjær, Gredler, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson, Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martînez, Stenius-Kaukonen
NI: Jung, Linser, NuBbaumer, Schreiner

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bardong, Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder,
Camisón Asensio, Cassidy, Cederschiold, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra
Vallès, Fernandez Martin, Filippi , Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kônig, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten,
Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Rack, Rusanen , Rùbig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier,
Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van
Velzen W.G.

PSE: Ahlqvist, Andersson Jan , Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David, De Coene,
Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Trivino , Graenitz , Green , Hànsch , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jöns, Katiforis, Kindermann,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy,
McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten , Miller, Miranda de Lage, Murphy , Needie, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann , Tannert, Theorin , Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington, Walter, White, Wilson, Wynn , Zimmermann

UPE : Crowley, Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
V : Aelvoet, van Dijk , Gahrton, Holm, McKenna, Roth , Schoedter, Schörling, Tamino, Telkamper,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Fabre-Aubrespy
NI : Dillen , Feret, Gollnisch , Le Gallou , Vanhecke
PSE : d' Ancona

(O)
EDN : Berthu
NI : Martinez
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6. Betænkning af Oostlander A4-0135/96
Punkt H, 2, del
(+)

GUE/NGL : Eriksson , Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE : Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe , Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Botz, Bowe, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras,
David, De Coene, Desama, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans,
Falconer, Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño , Graenitz , Green , Hänsch , Hallam ,

Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek , Hendrick, Hindley , Howitt, Hulthén , Imbeni , Jöns, Katiforis,
Kindermann, Kinnock, Konecny, Kouchner, Kuhn , Kühne, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy ,
McGowan, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy,
Paakkinen , Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe,
Rönnholm, Samland, Schulz, Simpson, Spiers, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott,
Van Lancker, Vecchi , Waddington , Walter, White, Wibe, Wilson , Wynn, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
(-)

ARE : Dell ' Alba, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon

EDN: Berthu , Fabre-Aubrespy
ELDR: Andre-Leonard, Cars, Cox , Cunha, de Vries, Dybkjær, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson, Wiebenga

NI: Dillen, Feret, Jung , Lang Carl , Le Gallou , Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner, Vanhecke
PPE : Alber, Bardong, Bernard-Reymond, Bôge, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy ,
Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Donnelly Brendan, Fabra Vallès, Filippi, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Grosch, Habsburg, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch,
König, Langen, Lenz, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh , Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Salafranca Sánchez-Neyra,
Schiedermeier, Secchi , Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenmarck, Thyssen , Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
UPE: Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
(O)
ELDR : Gredler

PPE: Günther, Rübig
UPE : Crowley

7. Betænkning af Oostlander A4-01 35/96
Punkt H, 3, del

(+)

ELDR: Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel , Watson , Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Adam, Ahlqvist, d' Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Botz, Collins Kenneth D. , Crampton, Crawley , Crepaz, Cunningham, Dankert, Darras, David,
De Coene, Díez de Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer,
Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño , Graenitz , Green , Hallam , Hardstaff,

Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis, Kindermann ,
Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn , Kuhne, Lambraki , Lange, Lööw, McCarthy, McGowan,
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Marinho, Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Needle, Newman, Oddy, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rönnholm,
Samland, Schulz, Simpson, Stockmann, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi ,
Waddington, Walter, White, Wibe, Wiersma, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Gahrton, Holm, McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Dell'Alba, Macartney, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy
ELDR: André-Léonard

NI : Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl, Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camisón Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, Cushnahan, Deprez, Donnelly
Brendan, Fabra Vallés, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Gillis, Grosch, Grossetête, Günther,
Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, König, Langen, Laurila, Lenz,
Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca
Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stasi, Stenmarck, Thyssen , Tindemans,
Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
PSE : Hànsch

UPE : Donnay, Garosci, Pasty, Schaffner
(O)

UPE : Crowley

8. Betænkning af Oostlander A4-01 35/96
nr. 37

(+)

ARE: Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel,
Bontempi , Botz, Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de
Rivera Icaza, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama,
Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt,
Hulthén, Imbeni, Jons, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, Lange, Linkohr, Lööw,
McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Oddy,
Paakkinen, Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers,
Tannert, Theorin, Titley, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Wiersma, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-)

EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camison
Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis , Grosch, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen , Martens, Menrad, Mombaur,
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Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE: Crowley, Pasty, Schaffner
(O

ELDR: Lindqvist

9. Betænkning af Oostlander A4-0135/96
nr. 38
+

ARE : Pradier, Sánchez García, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PSE: Aparicio Sanchez, van Bladel, Bontempi, Botz, Bowe, Castricum, Crawley, Crepaz, Cunningham,
Dankert, De Coene, Díez de Rivera Icaza, Jöns, Lambraki, Lange, Linkohr, Miranda de Lage, Oddy,
Rehder, Rothe, Samland, Schulz, Theorin , Van Lancker, Zimmermann

V: Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
-

ARE: Macartney
EDN: Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Carl , Le Gallou, Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Burenstam Linder, Camison Asensio,
Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
König, Langen, Laurila, Liese, Linzer, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Posselt, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra,
Sisó Cruellas, Stasi, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Balfe, Billingham, Crampton, David, Donnelly Alan John,
Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti, Gonzalez Triviño, Hallam,
Hardstaff, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny,
Kouchner, Lööw, McCarthy, McGowan, Marinho, Medina Ortega, Metten, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Pollack, Rapkay, Roth-Behrendt, Spiers, Titley, Truscott, Vecchi, Waddington,
Wiersma

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)
PSE : Graenitz

10. Betænkning af Oostlander A4-0135/96
nr. 39

(+)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL: Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
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PPE : Camisón Asensio , Gùnther, Posselt, Stasi

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, van Bladel, Bontempi , Botz,
Bowe, Castricum, Crampton , Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Díez de Rivera Icaza,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti ,
Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons,
Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw , McCarthy, McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy , Newman , Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
-

ARE : Pradier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR: Cox , de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck,
Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
NI : Dillen , Feret, Gollnisch , Jung, Lang Carl, Le Gallou , Linser, Lukas, Martinez, Nußbaumer, Schreiner,
Vanhecke

PPE: Alber, Areitio Toledo, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Burenstam Linder, Carlsson,
Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch, König,
Langen, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen , Martens, Menrad, Mombaur,
Oomen-Ruijten , Plumb, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna
UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

ARE: Macartney

11 . Betænkning af Oostlanderr A4-0135/96
beslutning I
(+)

ARE: Macartney, Pradier, Taubira-Delannon

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder,
Neyts-Uyttebroeck, Olsson , Plooij-van Gorsel , Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson , Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
NI : Linser

PPE : Alber, Areitio Toledo, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson , Cassidy, Cederschiôld,
Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez,
Gillis, Hoppenstedt, Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rack, Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó
Cruellas , Stasi , Stenmarck, Thyssen, Tindemans, Trakatellis , Varela Suanzes-Carpegna
PSE : Ahlqvist, d Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Bowe , Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, David, De Coene, Donnelly Alan
John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño,
Hânsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni, Jons,
Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , Lange, Linkohr, Lööw, McCarthy , McGowan,
Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy , Newman, Oddy, Paakkinen, Papakyriazis,
Peter, Pollack, Rapkay , Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Samland, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley,
Tongue, Truscott, Van Lancker, Vecchi , Waddington, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm, McKenna, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
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EDN : Fabre-Aubrespy
NI : Dillen, Feret, Gollnisch, Jung, Lang Cari , Le Gallou, Martinez, Schreiner, Vanhecke
PPE : Grossetête , Kellett-Bowman , Posselt

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O)

PPE : Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d' Ars, Grosch, Günther, Habsburg, Koch, König, Langen

12. Betænkning af Oostlander A4-01 35/96
beslutning II
(+)

ARE : Dell'Alba, Macartney, Pradier

ELDR: Cox, de Vries, Eisma, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel ,
Wiebenga
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiold, Chanterie,
Colombo Svevo, Fabra Vallès, Fontaine, Fraga Estevez, Gillis, Kellett-Bowman, Laurila, Lucas Pires,
McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Mombaur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Plumb, Pronk, Rack,
Rusanen, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó Cruellas, Stenmarck, Tindemans, Trakatellis, Varela
Suanzes-Carpegna

PSE: Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Balfe, Beres, Billingham, van Bladel ,
Bontempi , Bowe, Castricum, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene,
Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti ,
Görlach, Gonzalez Triviño, Green, Hànsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick,
Hulthén, Imbeni , Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Lambraki , Lange, Linkohr,
Lööw, McCarthy, Marinho, Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Newman, Paakkinen,
Papakyriazis, Peter, Rapkay, Schulz, Spiers, Tannert, Theorin, Titley, Tongue, Truscott, Van Lancker,
Vecchi, Waddington, Wiersma, Zimmermann
V : Aelvoet, van Dijk, Holm , McKenna, Orlando, Roth, Schoedter, Schörling, Tamino, Wolf
(-)

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Jung , Lang Cari, Le Gallou, Martinez, Vanhecke
UPE : Schaffner

(O)
EDN : Berthu

NI : Linser, Lukas, Nußbaumer, Schreiner

PPE: de Bremond d' Ars, Grossetête, Günther, Habsburg, Koch, König, Posselt
UPE : Crowley

13. Betænkning af Cassidy A4-0131/96
Punkt 34, b

(+)

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel , Wiebenga
NI: Jung, Schreiner
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PPE: Alber, Baudis, de Bremond d' Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiöld, Fontaine,
Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Gùnther, Kellett-Bowman, Koch, König, Laurila,
Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Rübig, Sisó Cruellas, Stenmarck,
Tindemans , Trakatellis
PSE : Castricum
-

EDN : Berthu

GUE/NGL : Pailler, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen
NI : Dillen , Le Gallou

PPE: Bernard-Reymond
PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi, Crawley, Crepaz, David, De
Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki , McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen, Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf

14. Betænkning af Cassidy A4-0131/96
beslutning
(+)
GUE/NGL : Stenius-Kaukonen

NI: Jung, Schreiner
PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Beres, Billingham, van Bladel, Bontempi, Castricum, Crepaz, David,
De Coene, Donnelly Alan John, Evans, Falconer, Ghilardotti, Görlach, Green, Hallam, Hardstaff,
Harrison, Haug, Hendrick, Jöns, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Konecny, Lambraki, McCarthy, Marinho,
Medina Ortega, Metten, Miranda de Lage, Murphy, Oddy, Paakkinen, Peter, Pollack, Rapkay, Schulz,
Spiers, Van Lancker, Zimmermann
V: Aelvoet, van Dijk, Holm, Orlando, Roth, Schoedter, Tamino, Wolf
-

EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Olsson, Plooij-van Gorsel, Wiebenga
GUE/NGL : Sornosa Martinez

(O)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Pailler

NI : Dillen, Vanhecke

PPE: Alber, Baudis, Bernard-Reymond, de Bremond d'Ars, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy,
Cederschiôld, Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grossetête, Günther, Kellett-Bowman, Koch,
Kônig, Laurila, McCartin, Maij-Weggen, Martens, Menrad, Oomen-Ruijten, Plumb, Pronk, Sisó Cruellas,
Stenmarck, Tindemans , Trakatellis
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Erklæring om autistiske personers rettigheder

Europa-Parlamentet, ,

A. der henviser til, at mindst 1 .000.000 borgere i EU lider af autisme, som er et mentalt handicap. Folk
med autisme kan have nedsat evne til kommunikation og social kontakt og lide af følelsesmæssige
svækkelser, som kan påvirke alle sanser, herunder berørings-, lugte- og synssansen ;
B. der henviser til sine beslutninger om handicappedes menneskerettigheder og mentalt handicappedes
rettigheder samt om Handicapparlamentet, til FN' s erklæring fra 1971 og 1965 om mentalt
handicappedes rettigheder, Den Europæiske Unions tredje handlingsprogram for handicappede og
charteret om autistiske personer,
1 . opfordrer Den Europæiske Unions institutioner og medlemsstaterne til at anerkende og gennemføre
autistiske personers rettigheder.

2.

påpeger, at autistiske personer bør have de samme rettigheder som alle EU-borgere (når det er

hensigtsmæssigt og i de pågældendes egen interesse). Disse rettigheder bør øges og styrkes gennem en
hensigtsmæssig lovgivning i hver enkelt medlemsstat, og de bør omfatte:
a) retten til at leve uafhængigt;
b) retten til i videst muligt omfang at blive repræsenteret og inddraget i beslutninger, der vedrører deres
fremtid

c) retten til at have adgang til en hensigtsmæssig uddannelse, bolig, bistand og støtte ;
d) retten til en tilværelse uden frygt, trusler og mishandling .
3 . pålægger sin formand at sende denne erklæring til Den Europæiske Unions institutioner samt til
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Følgende skrev under:
d'Aboville, Ahern , Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, d Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews ,

Anastassopoulos, Apolinário, Areitio Toledo, Argyros, Arias Caénete, Arroni , Azzolini, Baldi, Balfe,
Banotti, Bardong, Barros Moura, Barton, Barzanti, Baudis, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend,
Bernard-Reymond, Berthu, Billingham, Blak, Bloch von Blottnitz, Blot, Bôge, Boniperti , Bontempi,
Boogerd-Quaak, Bosch, Botz, Bowe, de Bremond d'Ars, Breyer, Brok, Cabezón Alonso, Caccavale,
Candal , Capucho, Carrère d'Encausse, Cars, Carlo Casini, Cassidy, Castagnetti, Caudron, Chanterie,
Christodoulou, Coates, Colajanni, Colino Salamanca, Gerard Collins, Kenneth D. Collins, Colombo
Svevo, Corrie, Correia, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crawley, Crepaz, Crowley, Cunningham,
Cushnahan, Darras, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, De Vries, Decourriere,
Dell'Alba, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dillen, Dimitrakopoulos, Alan J. Donnelly, Brendan P.
Donnelly, Dührkop Dührkop, Dupuis, Dury, Dybkjær, Eisma, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis,
Eriksson, Estevan Bolea, Evans, Ewing, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fassa, Fayot, Fernández-Albor,
Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Fontaine, Ford, Fraga Estevez, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo,
Gallagher, Garcia Arias, Garosci, Gasòliba i Bôhm, Gebhardt, Ghilardotti, Gil-Robles Gil-Delgado, Gillis,

Glante, Glase, Goerens, Gonzalez Alvarez, Görlach, Graenitz, Gredler, Green, Grôner, Grossetête,
Gutiérrez Diaz, Haarder, von Habsburg, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala,
Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Howitt,
Hughes, Hyland, Imaz San Miguel, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Kirsten M.
Jensen, Jové Peres, Junker, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens,
Killilea, Kindermann, Kinnock, Koch, Kokkola, Krarup, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhn, Lambrias,
Lambraki , Lang, Lange, Lannoye, Larive, Laurila, Lehne, Lenz, Leopardi, Leperre-Verrier, Liese,
Lindeperg, Lindholm, Linkohr, Lomas, Lucas Pires, Lulling, McCartin, McCarthy, McGowan, McKenna,
McMahon, McNally, Maij-Weggen, Malangré, Malone, Thomas Mann, Marinho, Martens, David W.
Martin, Megahy, Meier, Méndez de Vigo, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mombaur,
Moorhouse, Morân Lopez, Morgan, Morris, Mosiek-Urbahn, Mouskouri, Mulder, Müller, Muscardini,
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Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Oddy, Oomen-Ruijten, Pailler,
Panagopoulos, Papakyriazis , Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Perry, Peter, Pettinari , Pex, Piecyk,
Pimenta, Piquet, des Places, Plooij-van Gorsel , Plumb, Podestà, Poettering, Poggiolini , Pollack, Porto,
Pronk, Van Putten, Randzio-Plath, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Robles Piquer, Rosado Fernandes,
Roth-Behrendt, Roubatis, Rübig, Rusanen, Ryynänen, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sauquillo
Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schlüter, Schmidbauer, Schroder, Schwaiger, Seal , Secchi, Simpson,
Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Sornosa Martinez, Spiers, Spindelegger, Stasi, Stenius-Kaukonen,

Stewart-Clark, Stockmann, Tannert, Taubira-Delannon, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thyssen,
Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valdivielso de Cué,
Vallvé, Van Lancker, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi ,
Wim van Velzen, W.G. van Velzen, Vieira, Vinci, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler,
Wemheuer, Whitehead, Willockx, Wilson, Wolf, Wynn, Zimmermann
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