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Nr C 152/ 1

Onsdagen den 8 maj 1996

I
(Meddelanden )

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 1996-1997

Sammanträdesperioden 8-9 maj 1996
LEOPOLD-BYGGNADEN — BRUXELLES

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDET ONSDAGEN DEN 8 MAJ 1996
( 96/C 152/01 )
DEL I

Sammanträdets gång
ORDFÖRANDESKAP : HÀNSCH

Ordfôrande

(Sammanträdet öppnades kl. 15.00.)
O

1.

Aterupptagande av sessionen

Ordföranden förklarade Europaparlamentets session för åter
upptagen efter avbrottet den 19 april 1996 .
2.

Parentation

Ordförande hedrade i parlamentets namn minnet av Hersant
som avled den 21 april 1996 .
Parlamentet iakttog en tyst minut .

3.

Justering av protokoll

veckling och energi under gårdagen da det ännu en gang inte
fanns någon simultantolkning till svenska och finska, hon
fördömde denna diskriminering som hon ansåg vara oaccep
tabel ,

— Macartney fördömde det faktum att ministern för Skott
land i den brittiska regeringen hade förbjudit att den europe
iska flaggan hissas på offentliga byggnader i Skottland och
att informationsmaterial om Europeiska unionen utdelats till
skolelever med anledning av firandet av den 9 maj i Skott
land, detta såsom protest mot Europeiska unionen stånd
punkt i BSE-frågan ,

—

Miller om detta inlägg,

— Florio hänvisade till artikel 28.2 i arbetsordningen och
påminde om att han i november 1995 ställt en fråga till ord
förandeskapet om Europaparlamentets fastighetspolitik i
Bryssel , en fråga som i strid med arbetsordningen förblivit
obesvarad under fyra månader och sedan besvarats otillfreds
ställande , han begärde att denna fråga skulle klargöras på
önskat sätt och undrade varför frågor av denna typ av pro

Dupuis hade låtit meddela att han hade haft för avsikt att rösta
ja och inte nej till resolutionsförslaget om Patrick Kelly (del
1.22 , protokollet av den 18.4.1996).

blem förblir obesvarade ( ordföranden svarade att han skulle

Protokollet från föregående sammanträde justerades .

4.

Talare :

Ordföranden meddelade att han mottagit följande dokument :

— McNally hänvisade till artikel 102.2 i arbetsordningen
och opponerade sig mot att en föredragande hade varit

a) från rådet följande dokument:

tvungen att uttrycka sig på ett annat språk än sitt eget under

— Interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor
mellan Europeiska gemenskapen , Europeiska kol- och stål

ett sammanträde i utskottet för forskning , teknologisk ut

undersöka problemet ).

Mottagna dokument
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gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen a
ena sidan och Republiken Vitryssland å andra sidan (567 1 /96
— C4-0248/96 — 96/0053(CNS ))

—

Förslag till Europaparlamentets och rådets åttonde di
rektiv om bestämmelser rörande sommartid ( KOM(96)0106
— C4-0252/96 — 96/0082(COD ))

Hänvisat till :

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : EXTE
rådgivande utskott : alla

ansvarigt utskott : TRAN
rådgivande utskott : EKON , MILJ

rättslig grund : artikel 228.2 i Romfördraget, artikel 95 i Pa
risfördraget och artikel 101 andra stycket i Euratomfördra
get .

rättslig grund : artikel 100a i Romfördraget
—

Kommissionens meddelande : "EU:s förbindelser med

de nya oberoende länderna i Centralasien" ( KOM(95)0206
— C4-0256/96 )
Hänvisat till :

b)

fran kommissionen :

ansvarigt utskott : UTRI
rådgivande utskott : EXTE, MILJ, UTVK

ba) förslag och/eller meddelanden :

— Meddelande från kommissionen till rådet och Europa
parlamentet om säker transport av radioaktivt material i Eu
ropeiska unionen ( KOM(96)0011 — C4-0241 /96)

bb) förslag till anslagsöverföring:

Hänvisat till :

— Förslag till anslagsöverföring nr 09/96 från kapitel till
kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Eu
ropeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret

ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: FORS , SOCI , MILJ

Hänvisat till :

1996 ( SEK(96)0668 — C4-0244/96 )

ansvarigt utskott : BUDG

— Kommissionens meddelande : "Mot en EU-strategi gen
temot de transkaukasiska republikerna" ( KOM(95)0205 —

—

C4-0242/96)

kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Eu

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: UTRI
rådgivande utskott : alla berörda utskott

Förslag till anslagsöverföring nr 10/96 från kapitel till

ropeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret
1996 ( SEK(96)0731 — C4-0245 /96 )
Hänvisat till :

ansvarigt utskott: BUDG

tillgängligt på följande språk : FR
—
— Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
ändring av direktiv 87/ 102 (ändrat genom direktiv 90/88 ) om
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ
ningar rörande konsumentkredit ( KOM(96)0079 — C4
0243/96 — 96/0055(COD ))

Förslag till anslagsöverföring nr 11 /96 från kapitel till

kapitel inom avsnitt III — kommissionen — del B — Eu

ropeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret
1996 ( SEK(96)0788 — C4-0254/96 )
Hänvisat till :

ansvarigt utskott : BUDG

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : RÄTT
rådgivande utskott : MILJ

bc) följande dokument:

rättslig grund : artikel 100a i Romfördraget

—

— Meddelande från kommissionen om rasism, främlings
fientlighet och antisemitism ( KOM(95)0653 — C4-0250/
96 )

Kommissionens yttrande om Europaparlamentets änd

ringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om gränsöverskri
dande kreditöverföringar ( KOM(96)0172 — C4-0246/96 —
94/0242(COD ))

Hänvisat till :

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : MFRI

ansvarigt utskott : EKON

rådgivande utskott: BUDG, RÄTT, SOCI

rådgivande utskott: RÄTT, MILJ
rättslig grund : artikel 100a i Romfördraget

— Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
upphovsmannens rätt till ersättning vid vidare försäljning av
originalkonstverk ( följerätt) ( KOM(96)0097 — C4-025 1 /96
— 96/0085(COD ))

— Europeiska gemenskapernas kommission : Delrapport
enligt artikel 8 i rådets beslut 94/78/EG , Euratom, om ett fler
årigt program för utveckling av gemenskapens statistik över

Hänvisat till :

forskning , utveckling och innovation ( KOM(96)0042 — C4
0247/96 )

ansvarigt utskott: RÄTT
rådgivande utskott : KULT
rättslig grund : artikel 100a i Romfördraget

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : FORS
rådgivande utskott : BUDG, EKON
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— Kommissionens rapport om beaktande av kulturella as
pekter i gemenskapsåtgärder ( KOM(96)0160 — C4-0249/

Fôredragande : Andre-Leonard
( A4-01 13/96 )

96 )
Hänvisat till :

ansvarigt utskott : KULT

rådgivande utskott: EXTE, RÄTT
tillgängligt på följande språk : FR
—

Kommissionens yttrande om Europaparlamentets änd

— Betänkande om förslag till kommissionens beslut om de
informations- och publicitetsåtgärder som skall genomföras
av medlemsstaterna och kommissionen i fråga om samman

hållningsfondens verksamhet enligt rådets förordning (EG )
nr 1 1 64/94 av den 1 6 maj 1 994 ( C4-0 1 4/96 — C4-00 1 4/96 )
— utskottet för regionalpolitik

ringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till
Europaparlamentets och rådets förordning om införande av
tilläggsskydd för växtskyddsmedel ( KOM(96)0185 — C4

Föredragande : Sornosa Martínez

0260/96 — 94/0285(COD))

rådgivande utskott : JORD, EKON, FORS , MILJ

— * Betänkande om förslag till rådets beslut om förbätt
ring av gemenskapens jordbruksstatistik ( KOM(95)0472 —
C4-0526/95 — 95/0250(CNS )) — utskottet för jordbruk och
landsbygdens utveckling

rättslig grund : artikel 100a i Romfördraget

Fôredragande : Jové Peres

c) från de parlamentariska utskotten :

— * Betänkande om förslag till rådets 27 förordningar om
fastställande av priser på jordbruksprodukter och vissa där
med
sammanhängande
bestämmelser
1996-1997

Hänvisat till :

ansvarigt utskott: RÄTT

ca ) betänkanden :

— Betänkande om utvecklingsfrågor/Mål 1 strukturella åt
gärder i Portugal (94D0170 — C4-0035/96 ) — utskottet för
regionalpolitik
Föredragande : Chichester

( A4-01 14/96 )

( A4-01 15 /96 )

( KOM(96)0044 — C4-0159/96 till C4-0185 /96 — 96/
0056(CNS ) till 96/0077(CNS ) och 96/0903(CNS ) till 96/

0907(CNS )) — utskottet för jordbruk och landsbygdens ut
veckling
Foredragande : Santini

( A4-0087/96 )

( A4-01 17 /96 )

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av bilagan till rådets direktiv

— * Betänkande om förslag till rådets beslut om ingående
av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Euro
peiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan ,
och den sydamerikanska gemensamma marknaden och dess

nr 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kul

turföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats ter
ritorium ( KOM(95)0479 — C4-0463/95 — 95/0254(COD))

— utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media

medlemsländer, å andra sidan ( 5398/96 — C4-01 30/96 —
95/026 1 ( CNS )) — utskottet för externa ekonomiska förbin
delser

Föredragande : Escudero
(A4-0110/96 )

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

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om änd
ring av bilagan till rådets förordning ( EEG ) nr 391 1 /92 av
den 9 december 1992 om export av kulturföremål
( KOM(95)0479 — C4-0558/95 — 95 /0253(CNS )) — ut

skottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
Föredragande : Escudero
( A4-01 1 1 /96)

— ** I Betänkande om förslag till rådets förordning om åt
gärder som vidtagits på miljöområdet i utvecklingsländerna
inom ramen för en långsiktig utveckling ( KOM(95)0294 —
C4-0334/95 — 95/0161(SYN )) — utskottet för utveckling

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om in
gående av tillägget till avtalet i form av en skriftväxling om
den interimistiska tillämpningen av tillägget till protokollet
om fastställande för perioden 15 november 1995-31 juli
1996 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska motpres
tation som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenska
pen och Islamiska republiken Mauretanien om fiske utanför
Mauretaniens kust ( KOM(95)0726 — C4-01 14/96 — 96/
0005(CNS )) — fiskeriutskottet

Föredragande : Girão Pereira
( A4-01 20/96 )

och samarbete

Föredragande : Taubira-Delannon
( A4-0112/96 )

— ** I Betänkande om förslag till rådets förordning om
HIV/AIDS-relaterade
projekt
i
utvecklingsländer
( KOM(95)0293 — C4-0335/95 — 95/01 64(SYN )) — ut
skottet för utveckling och samarbete

—

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet

och Europaparlamentet om upprättandet av ett europeiskt
centrum

för

arbetsmarknadsrelationer

( CERI )

( KOM(95)0445 — C4-0440/95 ) — utskottet för socialfrågor
och sysselsättning
Föredragande : Morris
( A4-0121 /96 )
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— ** I Betänkande om förslag till rådets förordning om
stöd till befolkningspolitik och befolkningsprogram i ut
vecklingsländerna ( KOM(95)0295 — C4-0421 /95 — 95/
0166(SYN )) — utskottet för utveckling och samarbete

( KOM(95)0653 — C4-0132/96 — 95/0355(CNS )) — ut

skottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrå
gor

Föredragande : Oostlander
( A4-0135/96 )

Foredragande : Nordmann
( A4-0122/96 )

— Betänkande om problemet med huliganers och fotbolls
supportrars fria rörlighet — utskottet för medborgerliga fri
och rättigheter och inrikesfrågor

Föredragande : Roth
( A4-0 1 24/96 )

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/686/EEG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig
skyddsutrustning ( KOM(95)0552 — C4-0533/95 — 95/
0279(COD )) — utskottet för ekonomi , valutafrågor och in
dustripolitik

Föredragande : Wolf
— * Betänkande om förslag till rådets beslut om kommis
sionens verksamheter i samband med analys , forskning, sam
arbete och åtgärder inom sysselsättningsområdet (Essen )
( KOM(95)0250 — C4-0385/95 — 95/0149(CNS )) — ut

skottet för socialfrågor och sysselsättning
Föredragande : Papakyriazis

skottet för utveckling och samarbete

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet

och Europaparlamentet om Europeiska unionens framtida
ekonomiska

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om til
lämpningen av en flerårig ordning med allmänna tullförmå
ner under perioden 1 juli 1996-30 juni 1999 för vissa jord
bruksprodukter med ursprung i utvecklingsländer
( KOM(96)0087 — C4-0231 /96 — 96/0908(CNS )) — ut

( A4-0127/96 )
—

( A4-0137/96 )

bistånd

till

Västbanken

och

Foredragande : Fassa
( A4-0138/96 )

Gazaremsan

( KOM(95)0505 — C4-0488/95 ) — utskottet för utrikes-, sä

—

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet

kerhets- och försvarsfrågor

och Europaparlamentet om den framtida utvecklingen för te
lefonkataloger och andra teleupplysningstjänster på en av

Föredragande : Gahrton

reglerad marknad ( KC)M(95)0431 — C4-0454/95 ) — ut

( A4-0129/96 )

skottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik

— Betänkande om kommissionens ekonomiska årsrapport
för 1996 ( KOM(96)0086 — C4-0193/96) — utskottet för
ekonomi , valutafrågor och industripolitik

Fôredragande : Cassidy
( A4-0141 /96 )

Fôredragande : Cassidy

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om gemensamma ramar för allmänna till

( A4-0131 /96 )

stånd och enskilda licenser inom området för telekommuni

— Betänkande om beviljande av ansvarsfrihet beträffande
genomförandet av budgeten för räkenskapsåret 1 994 — Av
snitt I — Europaparlamentet ; Avsnitt IV — Domstolen ; —
Avsnitt V — Revisionsrätten ; Avsnitt VI — Ekonomiska och

kationstjänster ( KOM(95)0545 — C4-0089/96 — 95/
0282(COD )) — utskottet för ekonomi , valutafrågor och
industripolitik
Föredragande : W.G. van Velzen
( A4-0142/96 )

sociala kommittén/Regionkommittén — budgetkontrollut
skottet

— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/387/
EEG och 92/44/EEG för anpassning till en konkurrensutsatt
miljö på telekommunikationsområdet ( KOM(95)0543 —

Föredragande : Dankert
(A4-0132/96)

— * Betänkande om förslag till rådets förordning om änd
ring av förordning ( EG ) nr 1626/94 om vissa tekniska åtgär
der

för

bevarande

av

fiskeresurserna

i

Medelhavet

( KOM(95)0635 — C4-0069/96 — 95/0328(CNS )) — fiske

C4-0001 /96 — 95/0280(COD )) — utskottet för ekonomi ,

valutafrågor och industripolitik
Föredragande : Herman
( A4-0144/96 )

riutskottet

Föredragande : Baldarelli
( A4-0134/96 )
—

* Betänkande I. om meddelande från kommissionen om

rasism,
främlingsfientlighet
och
antisemitism
( KOM(95)0653 — C4-0250/96 ) och I. om förslag till rådets
beslut om att utse 1997 till Europaåret mot rasism

— * Betänkande om förslag till rådets förordning (EG , Eu
ratom ) om kommissionens kontroller på plats i syfte att spåra
bedrägerier och oegentligheter som skadar Europeiska ge
menskapernas finansiella intressen ( KOM(95)0690 — C4
01 15/96 — 95/0358(CNS )) — budgetkontrollutskottet
Föredragande : Theato
( A4-0145 /96 )
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— *** I Betänkande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om underlättande av stadigvarande utö
vande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vil

åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon
( C4-0007/96 — 94/0286(CC )D )) — utskottet för miljö, folk
hälsa och konsumentskydd

ken auktorisationen erhölls ( KOM(94)0572 — C4-01 25/95

— 94/0299(COD )) — utskottet för rättsliga frågor och med
borgarrätt
Föredragande : Fontaine
( A4-0146/96)

—

* Betänkande om förslag till rådets beslut om antagande

av ett flerårigt program för att främja den språkliga mång
falden inom gemenskapen i informationssamhället
( KOM(95)0486 — C4-01 52/96 — 95/0263(CNS )) — ut

Föredragande : Bloch von Blottnitz
( A4-01 19/96 )

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om ändring av direktiv 91 /439/EEG om körkort ( C4-0150/96
— 95/0109(SYN )) — utskottet för transport och turism
Föredragande : Farassino
( A4-0123 /96 )

skottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
Föredragande : Mouskoun
( A4-0148/96 )

—

** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge

mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets förordning
om humanitärt bistånd ( C4-0098/96 — 95/01 19(SYN )) —

utskottet för utveckling och samarbete
— * Betänkande om förslag till rådets rekommendation
om en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i be
slutsprocessen ( KOM(95)0593 — C4-0081 /96 — 95/
0308(CNS )) — utskottet för kvinnors rättigheter

Föredragande : Crepaz
( A4-0149/96 )

— ** I Betänkande om förslag till rådets förordning ( EG)
om ändring av rådets förordning ( EEG) nr 3254/91 om för
bud mot användning av rävsax inom gemenskapen , samt mot
införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa

vilda djurarter med ursprung i länder där man använder räv
sax , eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar in
ternationella
normer
för
humana
fångstmetoder
( KOM(95)0737 — C4-0105/96 — 95/0357(SYN )) — ut

skottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
Föredragande : Pimenta
( A4-015 1 /96 )

Fôredragande : Sauquillo Perez del Arco
( A4-0125 /96 )

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets förordning
om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd
samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen
(C4-0097/96 — 95/0160(SYN )) — utskottet för utveckling
och samarbete

Föredragande : Telkämper
( A4-01 26/96 )

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella båt
förarcertifikat för gods- eller personbefordran på gemenska
pens inre vattenvägar (C4-0068/96 — 94/0 1 96( S YN ) ) — ut
skottet för transport och turism
Föredragande : van der Waal
( A4-01 28/96 )

cb) andrabehandlingsrekommendationer:

— *** j [ Andrabehandlingsrekommendation om rådets
gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparla
mentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 80/
777/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten
(C4-0060/96 — 94/0235(COD )) — utskottet för miljö, folk
hälsa och konsumentskydd
Föredragande : Florenz
(A4-01 16/96)

— *** o Andrabehandlingsrekommendation om rådets
gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparla
mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 70/220/
EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets förordning
om återanpassnings- och återuppbyggnadsprojekt till förmån
för utvecklingsländer ( C4-0099/96 — 95/01 65(SYN )) — ut
skottet för utveckling och samarbete
Föredragande : Andrews
( A4-01 36/96 )

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklore
rade terfenyler ( PCB/PCT ) (C4-0095/96 — 00/01 61 (SYN ))
— utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

Föredragande : Bowe
( A4-0 1 40/96 )
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— *** u Andrabehandlingsrekommendation om rådets
gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparla
mentets och rådets förordning om gemenskapsregler för

visats till utskottet för regionalpolitik såsom ansvarigt ut

aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller

yttrande )

på livsmedel (C4-0059/96 — 00/0478(COD)) — utskottet
för miljö , folkhälsa och konsumentskydd
Föredragande : K. Jensen
( A4-0143/96 )

— ** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ge
mensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets direktiv
om deponering av avfall (C4-0067/96 — 00/0335(SYN )) —
utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
Föredragande : Bowe

skott ( utskotten FORS , TRAN , och MILJ till vilka detta do

kument hänvisats för yttrande hade valt att inte avge något

— på kommissionens rapport om kontrollen av den ge
mensamma fiskeripolitiken ( KC)M(96)0100 — C4-0213/96)
och kommissionens meddelande om anbringande av tek
niska mått inom den gemensamma fiskeripolitiken
( KOM(95)0669 — C4-0016/96 ) ( hänvisade till fiskeriut

skottet såsom ansvarigt utskott).

7. Åtgärder vidtagna till följd av parlamen
tets yttranden och resolutioner

( A4-0150/96 )

Ordföranden meddelade att kommissionens meddelande om

5.

Mottagna avtalstexter från rådet

Ordföranden meddelade att han från rådet mottagit vidime
rade kopior av följande dokument :
— interimsavtal om handel och handelsfrågor mellan Eu
ropeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenska
pen och Europeiska atomenergigemenskapen å ena sidan ,
och Vitryssland å andra sidan,
—

samarbets- och partnerskapsavtal mellan de europeiska

åtgärder som vidtagits till följd av parlamentets yttranden
och resolutioner under sammanträdesperioderna januari I
och januari II 1996 (dokument SP(96)468/3 ) utdelats .

8.

Hänvisningar till utskott

Frågan om integreringen av kol- och stålgemenskapen i de
Europeiska gemenskapernas budget har hänvisats till utskot
tet för socialfrågor och sysselsättning och utskottet för regio
nalpolitik för yttrande (tillstånd att utarbeta ett betänkande :
BUDG ).

gemenskaperna och deras medlemsländer å ena sidan och
Kirgizistan å andra sidan , samt tillhörande slutakt
— samarbets- och partnerskapsavtal mellan de europeiska
gemenskaperna och deras medlemsländer å ena sidan och
Kazakstan å andra sidan , samt tillhörande slutakt

— protokoll fastställande fiskemöjligheter och ekonomisk
ersättning i enlighet med avtalet mellan Europeiska ekono
miska gemenskapen och Senegals regering rörande fisket ut
anför Senegals kust, för perioden från den 2 oktober 1 994 till
den 1 oktober 1996 och avtal i form av skriftväxling rörande
den provisoriska tillämpningen av protokollet fastställande
fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning i enlighet med
avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Se
negals regering rörande fisket utanför Senegals kust, för pe

9.

Parlamentets sammansättning

Ordföranden meddelade att Matutes Juan utnämnts till utri

kesminister i den spanska regeringen den 6 maj 1996 och
lyckönskade honom till denna utnämning .

Han informerade parlamentet om att Riess-Passer skriftligen
meddelat honom om sin avgång såsom ledamot av parlamen
tet från och med den 25 april 1996 .
I enlighet med artikel 8 i arbetsordningen och artikel 12.2,
andra stycket, i rättsakten om val av ledamöter till Europa
parlamentet konstaterade parlamentet vakansen och medde

rioden från den 2 oktober 1994 till den 1 oktober 1996

lade berörd medlemsstat därom .

6.

För övrigt informerade ordföranden parlamentet om att be
höriga österrikiska myndigheter meddelat honom att Franz
Linser och Wolfgang Jung utnämnts till ledamöter av parla

Delegering av beslutsrätt till utskott ( arti
kel 52 i arbetsordningen )

mentet som ersättare för Schweitzer och Riess-Passer, som

Ordföranden meddelade att ordförandekonferensen givit sitt
godkännande till tillämpningen av artikel 52 i arbetsord
ningen :

— på utkastet till kommissionens beslut om de informa
tions- och publicitetsåtgärder som skall genomföras av med
lemsstaterna och kommissionen i fråga om sammanhåll
ningsfondens verksamhet enligt rådets förordning ( EG ) nr
1 164/94 av den 16 maj 1994 (C4-00 14/96 ), som hade hän

avgått, från och med den 26 april 1996 .
Han meddelade även att behöriga franska myndigheter infor
merat honom om att André Fourçans utnämnts till ledamot
av parlamentet som ersättare för Hersant, som avlidit, från
och med den 22 april 1996 .
Han hälsade dessa nya kollegor välkomna och påminde om
bestämmelserna i artikel 7.3 i arbetsordningen .
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10.

Sammansättning av utskott och delega

13.

Situationen i Burundi (debatt)

tioner

På begäran av PSE-gruppen, ARE-gruppen och de grupplösa
ledamöterna godkände parlamentet följande utnämningar:

Nästa punkt på föredragningslistan var gemensam debatt om
fem muntliga frågor.

— utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor:
Dupuis

Tindemans utvecklade den muntliga fråga som ställts av Ro
bles Piquer, Plumb, honom själv och Oomen-Ruijten för
PPE-gruppen, till rådet, om den katastrofala situationen i Bu

— utskottet för socialfrågor och sysselsättning : Fourçans

rundi ( B4-0430/96 ),

—

utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd :

Lukas

ORDFÖRANDESKAP : GUTIÉRREZ DIAZ

— utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamö

vice ordförande

ters immunitet : Wibe

— delegationen för förbindelser med Sydösteuropa:
Dupuis

— Lucas Pires lämnar utskottet för jordbruk och landsbyg
dens utveckling
*
*

*

Pettinari utvecklade de muntliga frågor han ställt tillsam
mans med Carnero Gonzalez och Wurtz för GUE/NGL-grup
pen, till rådet ( B4-0434/96) och till kommissionen ( B4-0435/
96), om situationen i Burundi ,

Fassa utvecklade de muntliga frågor som ställts av Bertens ,
André-Léonard, honom själv och Watson för ELDR-grup
pen, till rådet ( B4-0436/96) och till kommissionen ( B4-0437/
96 ), om situationen i Burundi ,

11.

Baldi utvecklade den muntliga fråga som ställts av Pasty och
henne själv för UPE-gruppen, till rådet (B4-0438/96 ), om si

Välkomsthälsning

Ordföranden hälsade i parlamentets namn välkommen till de
tio pristagarna i "Robert Schuman-tävlingen", som skapats
av PPE-gruppen, vilka tagit plats på åhörarläktaren och lyck
önskade dem till det arbete de utfört .
*
*

*

Han hälsade även i parlamentets namn välkommen till en de
legation från Polens senat under ledning av dess talman
Adam Struzik som plats på åhörarläktaren .

tuationen i Burundi ,

Aelvoet utvecklade de muntliga frågor hon ställt tillsammans
med Telkämper för V-gruppen, till rådet ( B4-0439/96) och
till kommissionen ( B4-0440/96 ), om situationen i Burundi .

Incisa di Camerana, agerande ordförande i rådet, och
Pinheiro, ledamot av kommissionen, besvarade frågorna.

Talare : Kouchner för PSE-gruppen, Günther för PPE-grup
pen, André-Léonard för ELDR-gruppen, Pradier för AREgruppen , Sauquillo Pérez del Arco, Berend, Kinnock, Incisa
de Camerana .

12.

Brådskande politiska frågor av större
vikt (meddelande följt av frågor)

Ordföranden meddelade att han från nedanstående ledamöter

Nästa punkt på föredragningslistan var ett meddelande av
kommissionen om brådskande politiska frågor.

— Robles Piquer, Tindemans, Plumb, Günther, Castagnetti

Fischler, ledamot av kommissionen , framförde ett medde

—

lande om BSE .

Ordföranden påminde om praxisen på området.
Talare för att ställa frågor vilka Fischler besvarade efter
hand :

Graefe zu Baringdorf, Martinez, Thomas, Funk, Colom i Na
val, Watson, Kenneth D Collins, ordförande i utskottet för

miljö, folkhälsa och konsumentskydd, Oomen-Ruijten , Ma
cartney, Hyland, Herman, Kouchner, Gredler, Campos,
Böge, Hardstaff, Elles , Vallvé (ordföranden påpekade att
hans fråga gick utanför ämnet), Keppelhoff-Wiechert, Mor
gan, Goerens , Liese och McCartin .

mottagit följande resolutionsförslag, framlagda i enlighet
med artikel 40.5 i arbetsordningen :
och Schwaiger för PPE-gruppen, om Burundi ( B4-0575/96 ),

Fassa, Bertens och André-Léonard för ELDR-gruppen,

om situationen i Burundi (B4-0576/96),

—

Pettinari för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Bu

rundi ( B4-0577/96 ),

—

Baldi , Aldo och Andrews för UPE-gruppen , om situa

tionen i Burundi ( B4-0578/96),

— Aelvoet och Telkämper för V-gruppen, om Burundi
( B4-0579/96 ),

—

Pradier för ARE-gruppen, om situationen i Burundi

( B4-0580/96 ).

Ordföranden förklarade den gemensamma debatten för av
Talare : Morris

slutad .

Ordföranden förklarade punkten för avslutad.

omröstning : ( del 1.14, protokollet av den 9.5.1996 .)
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14.

Ekonomisk årsrapport för 1996 (debatt)

Cassidy presenterade det betänkande han utarbetat för ut
skottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik, om
kommissionens ekonomiska årsrapporten för 1996
( KOM(96)0086 — C4-0193/96) (A4-01 3 1 /96).

Talare : Wolf, föredragande av yttrandet för utskottet för so
cialfrågor och sysselsättning, de Silguy, ledamot av kommis
sionen, Randzio-Plath för PSE-gruppen

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direk
tiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lag
stiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från
motorfordon (C4-0007/96 — 94/0286(COD)) (A4-0 1 1 9/96).

Talare : Lange för PSE-gruppen, Cabrol för UPE-gruppen ,
Eisma för ELDR-gruppen, Tamino för V-gruppen, som även
förklarade att föredragandens frånvaro berodde på att hon för
tillfället deltog i en demonstration vars syfte var att blockera
en kärnavfallstransport i Tyskland, och Bangeman, ledamot
av kommissionen .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

ORDFÓRANDESKAP : CAPUCHO

vice ordförande

omröstning : (del 1.9 , protokollet av den 9.5.1996 .)

Talare : von Wogau , ordförande i utskottet för ekonomi , va
lutafrågor och industripolitik, som även talade för PPE-grup
pen, Giansily, för UPE-gruppen, Gasòliba i Böhm, för
ELDR-gruppen , Ephremidis, för GUE/NGL-gruppen, Hau
tala för V-gruppen , Berthu för EDN-gruppen, Marinez,
grupplös, Alan J. Donnelly, Gallagher, Cox, Ribeiro, Blok

(Sammanträdet avbröts kl. 20.00 och återupptogs kl. 21.00.)

land, Nußbaumer, Katiforis och Porto .

ORDFÖRANDESKAP : AVGERINOS

ORDFÖRANDESKAP : FONTANA

vice ordförande

vice ordförande

Talare : Pérez Royo, Lindqvist, Wibe, och de Silguy.

17.

Ordföranden förklarade debatten för avslutad ,

omröstning : (del 1.15 , protokollet av den 9.5.1996 .)

15.

Batförarcertifikat **II (debatt)

Van der Waal presenterade den andrabehandlingsrekommen
dation han utarbetat för utskottet för transport och turism, om
den gemensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagan
det av rådets direktiv om harmonisering av villkoren för att
erhålla nationella båtförarcertifikat för gods eller personbe
fordran på gemenskapens inre vattenvägar (C4-0068/96 —
94/0196/(SYN )) (A4- 1 28/96 ).

Kapitalkrav för värdepappersföretag
och investeringstjänster inom värde
pappersområdet ***! (debatt)

Oddy presenterade det betänkande hon utarbetat för utskottet
för rättsliga frågor och medborgarrätt, om förslag till Euro
paparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets di
rektiv 96/6/EEG av den 1 5 mars 1 993 om kapitalkrav för vär
depappersföretag och kreditinstitut och rådets direktiv 93/
22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom
värdepappersområdet ( KOM(95)0360 — C4-0305/95 — 95/
0188(COD )) ( A4-0034/96 ).

Talare : McIntosh för PPE-gruppen, Lindholm för V-gruppen

Talare : Kinnock, ledamot av kommissionen , Van der Waal ,

och Monti , ledamot av kommissionen .

föredragande, som ställde frågor till kommissionen vilka
Kinnock besvarade .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

omröstning : (del 1.6, protokollet av den 9.5.1996 .)

omröstning : (del 1 . 10, protokollet av den 9.5.1996.)

16.

Luftförorening

genom

avgaser

från

18.

Hiv/aids i utvecklingsländer **I (debatt)

motorfordon ***II (debatt)
Nästa punkt på föredragningslistan var den andrabehand
lingsrekommendation B loch von Blottnitz utarbetat för ut
skottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd, om den ge
mensamma ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Nästa punkt på dagordningen var det betänkande André-Léo
nard utarbetat för utskottet för utveckling och samarbete , om
förslag till rådets förordning om hiv/aids-relaterade projekt
i utvecklingsländer ( KOM(95)0293 — C4-0335/95 — 95/
0164(SYN )) ( A4-01 13/96 ).
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Talare da föredraganden ännu inte anlänt : Svensson för
GUE/NGL- gruppen, Aelvoet för V-gruppen och Dury.

André-Léonard presenterade sitt betänkande .
Talare : Kouchner för PSE-gruppen, Liese för PPE-gruppen
och Pinheiro , ledamot av kommissionen .
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

ning om tillämpning av en flerårig ordning med allmänna
tullförmåner under perioden 1 juli 1996-30 juni 1999 för
vissa jordbruksprodukter med ursprung i utvecklingsländer
( KOM(96)0087 — C4-0231 /96 — 96/0908(CNS )) (A4
0138/96 ).

Talare : Fraga Estévez, föredragande av yttrandet för fiske
riutskottet, Gunther för PPE-gruppen, Telkämper för V-grup
pen och Pinheiro, ledamot av kommissionen .

omröstning : (del 1.8 , protokollet av den 9.5.1996 .)
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

19. Åtgärder på miljöområdet i utvecklings
länderna inom ramen för en långsiktig
utveckling **I (debatt)
Taubira-Delannon presenterade det betänkande hon utarbetat
för utskottet för utveckling och samarbete, om förslag till rå
dets förordning om åtgärder som vidtagits på miljöområdet
i utvecklingsländerna inom ramen för långsiktig utveckling
( KOM(95)0294 — C4-0334/95 — 95/0161(SYN)) ( A4
0112/96 ).

Talare : Pimenta, föredragande av yttrandet för utskottet för
miljö, folkhälsa och konsumentskydd, Dury för PSE-grup

pen, Liese för PPE-gruppen, Gonzalez Älvarez för GUE/

omröstning : (del 1.12, protokollet av den 9.5.1996 .)

21 .

Föredragningslista för nästa samman
träde

Ordföranden meddelade att föredragningslistan för torsda
gens sammanträde fastställts som följer:
kl. 9.30 - 3.00:

NGL-gruppen, Telkämper för V-gruppen, Van Putten, Gillis ,
Pinheiro , ledamot av kommissionen och Van Putten som

ställde en fråga till kommissionen som besvarades av
Pinheiro .

— betänkande av Simpson om posttjänster ***I

Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

omröstning : del 1. 1 1 , protokollet av den 9.5.1996 .)

20.

kl. 9.00- 11.30:

Allmänna preferenssystemet för jord
bruksprodukter och fiske * (debatt)

Fassa presenterade det betänkande han utarbetat för utskottet
för utveckling och samarbete, om förslag till rådets förord

— betänkande av Oostlander om "Europaåret mot ra
sism" *

k . 11.30:

— omröstning

(Sammanträdet avbröts kl. 22.50.)

Enrico VINCI

Nicole FONTAINE

Generalsekreterare

Vice ordförande
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Följande skrev under:

Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona,
Andersson , André-Léonard, Andrews, Angelini , Antony, Aparicio Sânchez, Areitio Toledo, Argyros ,
Aironi , Augias, Avgerinos, Azzolini , Baldi , Banotti , Bardong , Barón Crespo, Barros Moura, BarthetMayer, 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 , Castagneti , 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 Dührkop, 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 Bohm , de Gaulle , Gebhardt, Ghilardotti , Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glante , Glase, Goepel,
Goerens , Görlach , Gollnisch , Gomolka , Gonzalez Alvarez , Gonzalez Triviño , Graenitz , Graziani ,
Gredler, Green , Gròner, Grosch , Grossetête , Günther, Guinebertière , Gutiérrez Diaz , Haarder, von

Habsburg, Hânsch, 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, Klaß , 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,
Nußbaumer, 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, Rübig, Ruffolo, Rusanen, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Salafranca SánchezNeyra, 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 Cusí , Teverson , Theato, Theorin,
Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson , Tongue , Trakatellis, Truscott, Vöyrynen,
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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PROTOKOLL FRAN SAMMANTRÄDET TORSDAGEN DEN 9 MAJ 1996
( 96/C 152/02 )
De I

Sammanträdets gang
ORDFÖRANDESKAP : FONTAINE

vice ordförande

(Sammanträdet öppnades kl. 9.30.)

1.

Justering av protokoll

Talare : McMahon hänvisade till Macartneys inlägg ( punkt
3 ), och noterade att i hans valdistrikt firade flera lokala myn
digheter den 9 maj som "Europadagen" (ordföranden note
rade detta inlägg ).

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : JORD
rådgivande utskott : MILJ
rättslig grund : artikel 43 i Romfördraget

— Förslag till rådets förordning om antagande av det pro
tokoll som fastställer fiskemöjligheter och ekonomisk ersätt
ning enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och re
publiken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust
under tiden från och med den 1 januari 1996 till och med
den 31 december 1997 ( KOM(96)0111 — C4-0270/96 —
96/0084(CNS ))
Hänvisat till :

Protokollet från föregående sammanträde justerades .

2.

Mottagna dokument

ansvarigt utskott : FISK
rådgivande utskott : BUDG , UTVK
rättslig grund : artikel 43 , artikel 228.2 och 228.3 , första
stycket i Romfördraget

Ordföranden meddelade att hon från rådet mottagit följande
begäranden om yttrande :

— Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/
219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifie
rade mikroorganismer ( KOM(95)0640 — C4-0271 /96 —

— Förslag till rådets förordning om ändring av förordning
(EEG) nr 3438/92 om särskilda åtgärder vid transport av
färsk frukt och grönsaker med ursprung i Grekland vad be
träffar deras tillämpningsperiod (KOM(96)0142 — C4

95/0340(CNS ))
Hänvisat till :

0267/96 — 96/0100(CNS ))

ansvarigt utskott : MILJ
rådgivande utskott : FORS

Hänvisat till :

rättslig grund : artikel 130s i Romfördraget

ansvarigt utskott : JORD
rådgivande utskott : BUDG , BUDK

rättslig grund : artikel 43 i Romfördraget

3.

— Förslag till rådets förordning om fastställande för perio
den 18 januari 1996 — 17 januari 1999 av de fiskemöjlig
heter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och Seychellerna om fiske
utanför Seychellernas kust ( KOM(96)0131 — C4-0268/96

Simpson presenterade det betänkande han utarbetat för ut
skottet för transport och turism om förslag till Europaparla
mentets och rådets direktiv om gemensamma regler för ut
vecklingen av posttjänster i gemenskapen och för förbättring

— 96/0089(CNS ))

Posttjänster ***I (debatt)

av servicekvaliteten ( KOM(95)0227 — C4-0540/95 — 95 /
0221(COD )) ( A4-0105 /96 ).

Hänvisat till :

ansvarigt utskott : FISK

69/208/EEG och 70/458/EEG om saluföring av betutsäde ,
utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, utsädespotatis, ut
säde av olje- och spånadsväxter och utsäde av köksväxter

Talare : Billingham , föredragande av yttrandet för utskottet
för ekonomi , valutafrågor och industripolitik, Cot, föredra
gande av yttrandet för utskottet för rättsliga frågor och med
borgarrätt, Crowley, föredragande av yttrandet för utskottet
för socialfrågor och sysselsättning , Newman för PSE-grup
pen , Ferber för PPE-gruppen, Wijsenbeek för ELDR-grup
pen, Gérard Collins för UPE-gruppen, Moreau för GUE/
NGL-gruppen, Van Dijk för V-gruppen , Dary för AREgruppen , Van der Waal för EDN-gruppen , Fayot,
Jarzembowski , Donnay, Fabre-Aubrespy, Castricum, McIn

( KOM(96)0127 — C4-0269/96 — 96/0099(CNS ))

tosh , Farthofer

rådgivande utskott : BUDG, UTVK
rättslig grund : artikel 43 , artikel 228.2 och 228.3 , första
stycket i Romfördraget
—

Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv

nr 66/400/EEG , 66/40 1 /EEG , 66/402/EEG , 66/403/EEG ,
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ORDFÔRANDESKAP : CAPUCHO

6.

vice ordförande

Talare : Stenmarck, Panagopoulos, Lulling, Bernardini ,
Simpson, Bangemann , ledamot av kommissionen , Crowley
om Bangemanns inlägg .
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : (del 1.7 )

Kapitalkrav för värdepappersföretag och
investeringstjänster inom värdepappers

området ***! (omröstning)
Betankande av Oddy — A4-0034/96
FORSLAG TILL DIREKTIV ( KOM(95)0360 — C4
0305/95 — 95 /01 88(COD ):

Antagna ändringsförslag: 1-4 tillsammans med EO (ja: 277 ,
nej : 3 , nedlagda röster: 5 )
Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del 11. 1 ).

4.

1997 "Europaåret mot rasism" * (debatt)

Oostlander presenterade det betänkande han utarbetat för ut
skottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrå
gor om kommissionens meddelande om rasism, främlings
fientlighet och antisemitism ( KOM(95)0653 — C4-0250/
96) och om förslaget till rådets beslut om att utse 1997 till
"Europaåret mot rasism" ( KOM(95)0653 — C4-01 32/96 —
95/0355(CNS )) ( A4-0135 /96 ).

Talare : Gredler, föredragande av yttrandet för budgetutskot
tet, Schulz för PSE-gruppen, Colombo Svevo för PPE-grup
pen, Caccavale för UPE-gruppen , Nordmann för ELDRgruppen , Pailler för GUE/NGL-gruppen , Roth för
V-gruppen , Parigi , grupplös, Ford, Cars , Le Gallou och Gra

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION:

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del II. J ).
*

*

*

Ordföranden konstaterade att en kvalificerad majoritet fort
farande inte kunde uppnås och beslutade att fortsätta med
omröstningen om de texter som inte krävde kvalificerad ma
joritet .

7.

Posttjänster ***! (omröstning)
Betànkande av Simpson — A4-0105/96

din , ledamot av kommissionen .

FORSLAG TILL DIREKTIV
0540/96 — 95 /022 1 ( COD ):
ORDFÖRANDESKAP : HÄNSCH

ordförande
Ordföranden förklarade debatten för avslutad .

Omröstning : (del 1.13 )

Föredragande påpekade samstämmighetsproblem mellan
vissa språkversioner av ändr. 81 och underströk att den tyska
versionen var den som gällde .
Antagna ändringsförslag: 1 ; 2 ; 3 med EO (ja: 192 , nej : 103 ,
nedlagda röster: 12 ); 4 ; 5 med EO (ja : 182 , nej : 124, nedlagda
röster : 9 ); 6 ; 7 och 8 tillsammans ; 9 ; 10 och 1 1 tillsammans ;
12 och 13 tillsammans ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 och 18 tillsammans ;
19 och 20 tillsammans ; 21 genom ONU ; 22 ; 23 och 24 till

*

*

KOM(95)0227 — C4

*

Talare : Bourlanges beklagade att parlamentet sammanträder
den 9 maj , en dag som firas som "Europadagen" sedan Eu

ropeiska rådets möte i Milano .

sammans med EO (ja : 188 , nej : 1 17 , nedlagda röster: 3 ); 25 ;
26 ; 27 genom ONU ; 28 och 29 tillsammans ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ;
34 till 36 tillsammans ; 37 med delad omröstning ; 38 med de
lad omröstning ; 39 ; 40 med delad omröstning ; 41 till 44 till
sammans ; 45 ; 81 ; 47 ; 48 och 49 tillsammans ; 50 med delad

omröstning ; 5 1 ; 52 med delad omröstning ; 53 ; 54 med delad
omröstning ; 55 och 56 tillsammans ; 57 ; 58

5.

Firande av den 9 maj

Förkastade ändringsförslag: 82 ; 61 ; 75 ; 88 ; 76 ; 89 ; 63 ; 87 ;
86 ; 79 ; 70 ; 73 ; 83 ; 84 ; 65 ; 71 ; 67 ; 74 ; 72 ; 77 ; 85 ; 78

Ordföranden gjorde ett uttalande med anledning av den 9 maj
"Europadagen".

Bortfallna ändringsförslag: 62 ; 66 ; 46 ; 68
Strukna ändringsförslag: 59 ; 60 ; 64 ; 69

OMRÖSTNING

På förslag av ordföranden beslutade parlamentet att först gå
till omröstning om betänkandet av Oddy ( A4-0034/96), då
kvalificerad majoritet krävdes för de omröstningar som skri
vits in först på föredragningslistan och denna inte kunde upp
nås .

Tillbakadragna ändringsförslag : 80

Originaltexten till stycke 22 i ingressen förkastades
Särskild omröstning: 1 och 8 tillsammans , 9 ; 10 och 1 1 till
sammans ; 1 7 och 1 8 tillsammans ; 23 och 24 tillsammans ; 26 ;
30 ; 32 ( PPE ); 33 ( ARE ); 55 och 56 tillsammans ; 58 ( PPE )
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(De Rose, Fabre-Aubrespy och Berthu hade haft för avsikt
att rösta nej och inte ja.)

Delad omröstning:

Ändr. 37 ( ELDR, PPE):
första delen : första stycket
andra delen : andra stycket
tredje delen : tredje stycket
fjärde delen : fjärde stycket
femte delen : femte stycket (utom tredje strecksatsen )
sjätte delen : femte stycket ( tredje strecksatsen )

delen :
delen :
delen :
delen :
delen :

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

310
257
34
19

(del 11.2 ).

Ändr. 38 ( ELDR, PPE):
första
andra
tredje
fjärde
femte

Parlamentet godkände genom ONU ( PSE ) kommissionens
förslag efter dessa ändringar

första stycket till och med tredje strecksatsen
fjärde strecksatsen
femte strecksatsen
sjätte strecksatsen
sjunde strecksatsen

( Brendan P. Donnelly hade haft för avsikt att rösta ja.)
FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet antog genom ONU ( PPE) lagstiftningsresolutio
nen

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

Ändr. 40 (p. 1 ) (ELDR):
första delen : till och med "postförsändelser"
andra delen : orden " inklusive direktreklam

tredje delen : övrig text i denna punkt

291
250
21
20

(del 11.2 ).

Ändr. 40 ( p. 2) (ELDR):

( Brendan P. Donnelly hade haft för avsikt att rösta ja.)

första delen : till och med "erhållna erfarenheter"

andra delen : övrig text
(Omröstning skedde med särskild omröstning om punkterna
3 (förkastande av punktens orginaltext) och 4)

( Då Ford hade röstat med Redings röstkort skall den sist
nämndes namn ersättas med Ford .)
%

*

Ändr. 50 ( ELDR , PPE):
första delen : första stycket till och med "kunden"
andra delen : till och med "rimlig tid"
tredje delen : övrig text
fjärde delen : andra stycket (förkastande av styckets original

*

Talare : Roth-Behrendt som begärde att ordförandeskapet
skulle sätta press på ledamöterna så att de blev medvetna om
att det återstod omröstningar som kräver kvalificerad majo
ritet och Oomen-Ruijten om detta inlägg .

text)

femte delen : tredje stycket (förkastande av styckets original
text)

8.

Hiv/aids i utvecklingsländer **I (om
röstning)
Betänkande av André-Leonard — A4-01 13/96

Ändr. 52 ( ELDR):
första delen : de fem första styckena ( till och med "har beak

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING KOM(95)0293 — C4

tats ")

0335/96 — 95 /01 64(SYN ):

andra delen : sjätte stycket
tredje delen : sjunde stycket

Texten till ändr. 7 i betänkandet har upptagits i ändr. 6 och
texten till ändr. 38 i betänkandet har upptagits i ändr. 37 .

Ändr. 54 ( ELDR):

Antagna ändringsförslag: 1 till 3 tillsammans ; 40 ändrat
muntligen ; 41 ; 4 ; 5 ; 6 ; 45 ; 43 ; 9 till 13 tillsammans ; 14 till
16 tillsammans ; 17 med delad omröstning ; 18 ändrat munt
ligen ; 19 ; 20, 21 och 23 tillsammans ; 46 med delad omröst
ning ; 25 ; 26 ; 27 ; 22 ; 28 till 34, 36 , 37 och 39 tillsammans ;

första delen : första stycket
andra delen : andra stycket

Resultat av omröstningarna med namnupprop:

35

Ändr. 21 ( EDN):

Förkastade ändringsförslag: 44 ; 42 ; 47

antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

310
291
8
11

Ta are :

— Van Dijk påpekade skiljaktligheter i översättningen av
ändr. 40 vars originalspråk är franska och föreslog att ersätta

Ändr. 27 ( EDN ):
antal röstdeltagande :
ja:
nej :
nedlagda röster:

Bortfallna ändringsförslag: 8 ; 24

307
286
15
6

orden " kan leiden" i den nederländska versionen med "hoeft

te leiden" (ordföranden konstaterade att ingen motsatte sig
denna ändring av texten och lät den gå till omröstning i denna
form ).
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— Kouchner beklagade först att ändr. 1 8 var illa skrivet
och föreslog sedan följande ordalydelse till den andra streck
satsen i detta ändringsförslag :
"— studie av en solidarietsfond i syfte att på initiativ av
Europeiska unionen upprätta en sådan, som möjliggör bättre
behandling av hiv-smittade personer i de fattigaste länderna ;
i detta syfte måste man tillsammans med FN-organ, berörda
icke-statliga organisationer, läkemedelslaboratorier och i
samverkan med hälsovårdssystemen i de utvecklade län
derna, i synnerhet de i europeiska unionen, försöka hitta det
rätta sättet för att finansiera jämlika behandlingsformer i
nordliga och sydliga länder" ( ordföranden konstaterade att
ingen motsatte sig en omröstning om detta muntliga änd
ringsförslag ).

Särskild omröstning: Ändr. 5 ( PPE); 18 ( PPE); 35 ( UPE )
Ändr. 17 ( UPE):

Den gemensamma ståndpunkten var därmed ändrad (del
II. 5 ).

11. Åtgärder på miljöområdet i utvecklings
länderna inom ramen för en långsiktig
utveckling **I (omröstning )
Betänkande av Taubira-Delannon — A4-0112/96

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING ( KOM(95)0294 — C4
0334/95 — 95 /01 61 ( SYN ):

Ändringsförslagen 42 och 43 i betänkandet har upptagits i
ändr. 41 .

Antagna ändringsförslag: 1 till 6 tillsammans ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 till
14, 18 till 20, och 23 till 25 tillsammans ; 15 ; 16 ; 17 ; 21 ; 22 ;
26 ; 46 ; 27 till 33 tillsammans ; 47 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ;
44 ; 45

första delen : texten utom ordet " systematiska"
andra delen : detta ord

Förkastade ändringsförslag: 49

Ändr. 46 (ELDR):

Bortfallna ändringsförslag: 48 ; 34

forstå delen : till och med "kontroll"

Talare: föredraganden om ändr. 8 och 48 , han tillbakadrog

andra delen : övrig text

sedan ändr. 49 .

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 3).

Särskild omröstning: ändr. 7 ( PPE); 15 , 16 , 17 (ELDR); 21
( PPE ); 22 ( UPE och ELDR ); 26, 35 (ELDR ); 37 , 38 ( PPE);
40 ( UPE ); 44 ( PPE )

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 6).

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del II. 3).
*

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Ordföranden beslutade vid detta tillfälle att övergå till om
röstningen om de två punkter som hade planerats inleda om
röstningen och vilka krävde en kvalificerad majoritet .

9.

Luftförorening genom avgaser
motorfordon ***II (omröstning)
Andrabehandlingsrekommendation

av

Bloch

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del II. 6).

12.

Allmänna preferenssystemet för jord
bruksprodukter och fiske * (omröstning)
Betânkande av Fassa — A4-01 38/96

från

FORSLAG TILL FORORDNING KOM(96)0087 — C4

von

0231 /96 — 96/0908(CNS ):

Blottnitz — A4-01 19/96

Förkastat ändringsförslag: 1

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT C4-0007/96

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 7).

— 94/0286(COD ):

Antagna ändringsförslag: 1 till 3 tillsammans

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Ordföranden förklarade den gemensamma ståndpunkten för
godkänd efter parlamentets ändringar (de! II. 4).

10.

Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen (del II. 7).

Andrabehandlingsrekommendation av Van der Waal

1997 "Europaåret mot rasism" * (om
röstning)

— A4-0128/96

Betânkande av Oostlander — A4-0135 /96

13.

Båtförarcertifikat **II (omröstning)

—RÅDETS

GEMENSAMMA

STÅNDPUNKT

C4

0068/96 — 94/0196(SYN ):

Antagna ändringsförslag: 1 och 3 till 6 tillsammans
Otillåtligt ändringsförslag: 2 ( artikel 72 i arbetsordningen )

I.

FORSLAG TILL RESOLUTION

Antagna ändringsförslag: 33 med EO (ja: 115 , nej : 99 , ned
lagda röster: 7 ); 29 ( andra delen med inledningen ); 29 ( tredje
delen ); 29 ( fjärde delen); 29 ( femte delen ); 34 ; 41 ; 30 ; 49 ;
36 ; 37 genom ONU ; 39 genom ONU
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Förkastade ändringsförslag: 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 29 (första de
len); 35 ; 50; 51 ; 52 ; 53 ; 40 ; 54; 32 ; 55 ; 56 ; 38 genom ONU ;
Tillbakadragna ändringsförslag: 57 ; 29 (första strecksatsen)
Bortfallet ändringsförslag: 3 1

På begäran av PSE-gruppen skedde omröstning om ändr. 29
före omröstningen om ändr. 31 .
Textens olika delar antogs var för sig, stycke B i ingressen
muntligen ändrad :

På begäran av föredraganden flyttades punkt 2 och placera
des efter punkt 4 (ingen motsatte sig denna begäran).
Talare:

— Voggenhuber begärde att ordet ' fascism skulle läggas
till efter ordet "nationalsocialism" i stycke B i ingressen
(ingen motsatte sig detta muntliga ändringsförslag ),

— föredraganden ansåg att ordet "banissement" i stycke H
i ingressen översatts fel till andra språk, De Vries för ELDRgruppen begärde att texten till de olika språkversionerna
skulle harmoniseras ,

— Gollnisch ansåg att innehållet i den tredje delen av
stycke H i ingressen var otillåtligt, han ansåg att det stod i
motsats till fördraget och europeiska rättsbestämmelser (ord
föranden svarade att det hade kontrollerats och att texten var

helt tillåtlig),

Resultat av omröstningarna med namnupprop:
Stycke H i ingressen (första delen) ( PSE):
antal röstdeltagande :
210
ja :
201
nej :
7
nedlagda röster:
2
Stycke H i ingressen (andra delen) (PSE):
antal röstdeltagande :

208

ja :
nej :
nedlagda röster:

115
89
4

Stycke H i ingressen (tredje delen) (PSE):
antal röstdeltagande :
216
ja :
nej :
nedlagda röster:

127
88
1

Ändr. 37 ( UPE):
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

177
96
80
1

Ändr. 38 ( UPE ):

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

170
44
125
1

— föredraganden drog tillbaka den första strecksatsen i
ändr. 29 till förmån för ändr. 34, han ifrågasatte sedan att den
fjärde strecksatsen i ändr. 29 skulle ha bortfallit såsom ord
föranden hade förklarat, denna strecksats gick sedan till om
röstning ,

Ändr. 39 ( UPE):

— Ford konstaterade ett översättningsfel i punkt 24 rö
rande orden "personer som befinner sig olagligen i" ( ordfö
randen svarade att frågan skulle undersökas ),

Parlamentet antog genom ONU ( PSE) resolutionen
antal röstdeltagande :
171
ja :
146
nej :
16
nedlagda röster:
9

—

Kellet-Bowman undrade i slutet av omröstningen vilket

ord som skulle användas i den harmoniserade versionen av

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

170
93
76
1

stycke H i ingressen för ordet "banissement" (ordföranden
svarade att frågan skulle undersökas ).

(del II. 8).

Särskild omröstning: stycke J i ingressen (UPE)

II . FÖRSLAG TILL BESLUT KOM(95)0653 — C4

(Berthu hade haft för avsikt att rösta nej .)
0132/96 — 95 /0335(CNS ):

Delad omröstning:

Stycke H i ingressen (ELDR, PPE):
första delen : texten utom orden "frysa ut och" och "i unio
nen" " som Le Pen och Haider"

andra delen : "frysa ut och"
tredje delen : "i unionen" "som Len Pen och Haider"

Ändr. 29 ( UPE):
första delen : andra strecksatsen

andra delen : tredje strecksatsen
tredje delen : fjärde strecksatsen
fjärde delen : femte strecksatsen : utom orden "populistiska
högerextremistiska"
femte delen : dessa ord

Antagna ändringsförslag: 1 och 2 tillsammans ; 58 ; 4 med
EO (ja : 69 , nej : 62 , nedlagda röster: 6); 5 ; 6 ; 8 till 12 tillsam
mans ; 14 ; 15 till 20 tillsammans ; 21 ; 22 ; 23 ; 25 till 28 till
sammans

Förkastade ändringsförslag: 7 ; 44 ; 43 ; 42 ; 59 ; 13 med EO

(ja: 51 , nej : 68 , nedlagda röster: 16); 24 med EO (ja : 76, nej :
79, nedlagda röster: 1 )
Bortfallna ändringsförslag : 3 ; 60

Särskild omröstning: ändr. 4 ( PSE); 5 (PSE, UPE); 6 ( UPE);
7 ( PSE ); 24 ( PSE )

Parlamentet godkände kommissionens förslag efter dessa
ändringar (del II. 8).
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FORSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION :

Tillbakadragna ändringsförslag: 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 1 ; 4

Parlamentet antog genom ONU (PSE) lagstiftningsresolutio

Textens olika delar antogs var för sig, utom punkt 34 b) som

nen

förkastades .

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

156
134
9
13

Särskild omröstning: punkterna 4, 10, 12, 19 ( UPE); 31 , 32
a) (ELDR); 34 b) (PSE);

(del II. 8).

Resultat av omröstningarna med namnupprop:

(Dybkjær hade haft för avsikt att rösta ja.)

Punkt 34 b ) ( ELDR ):

14.

antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

Situationen i Burundi (omröstning)
Resolutionsförslag (B4-0575 , 0576, 0577 , 0578, 0579

97
40
57
0

och 0580/96).

RESOLUTIONSFÖRSLAG B4-0575 , 0576, 0577 , 0578 ,

Parlamentet antog genom ONU (PPE) resolutionen
antal röstdeltagande :
ja :
nej :
nedlagda röster:

0579 och 0580/96 :

— gemensamt resolutionsförslag från följande ledamöter:
Kouchner och Sauquillo Pérez del Arco för PSE-grup
pen ,

Gunther for PPE-gruppen ,
Baldi for UPE-gruppen ,
Fassa och André-Léonard för ELDR-gruppen,
Pettinari for GUE/NGL-gruppen,
Aelvoet och Telkämper for V-gruppen,
Pradier for ARE-gruppen,
som ersätter ovanstaende resolutionsförslag med en ny text :

96
53
10
33

(del 11.10).
*

*

*

Röstförklaringar:

Betànkande Simpson (A4-0105/96)
UPE-gruppen begärde särskild omröstning om stycke G i in
gressen och PPE-gruppen delad omröstning om punkt 10 .
Hela texten utom stycke G i ingressen och punkt 10 : antagen
Stycke G i ingressen : antagen

— skriftliga: Gallagher; Cox ; Lindqvist ; Gahrton ; Schör
ling ; Holm ; Moreau ; Cushnahan ; Andersson ; Lööw ; Hultén ;
Simpson ; Wibe ; Cot; Burenstam Linder; Cederschiôld ; Sten
marck ; Carlsson ; Darras ; Wijsenbeek

Punkt 10 :

Betänkande Oostlander (A-0135/96)

första delen : texten utom orden "särskilt Zaires regering :

— muntliga: Gollnisch, Zimmermann för PSE-gruppen

antagen

andra delen : dessa ord : antagen
Parlamentet antog resolutionen (del 11.9).

och Le Gallou

— skriftliga: Lindqvist ; Vanhecke ; Wibe ; Berthu ; Spaak;
Ribeiro ; Sjöstedt; Eriksson ; Svensson ; Feret
Talare : Vanhecke

15.

Ekonomisk årsrapport för 1996 (om
röstning)

Betânkande Cassidy (A4-0131 /96)

Betänkande av Cassidy — A4-0131 /96

—

FÖRSLAG TILL RESOLUTION :

skriftliga: Wibe, Holm och De Vries

SLUT PÅ OMRÖSTNINGEN

Talare : föredraganden som först noterade att hans betän
kande inte var kontroversiellt meddelade sedan att under för

utsättning att ändringsförslagen och anmodandena om sär
skild omröstning drogs tillbaka, så kunde man rösta om hela
betänkandet på en gång (ordföranden konstaterade att så icke

16.

Sammansättning av utskotten

var fallet).

På begäran av EDN-gruppen godkände parlamentet följande

Antagna ändringsförslag: 7 ; 8 med EO (ja: 57 , nej : 44, ned
lagda röster: 1 ); 25 ; 24 ; 10; 29 ; 26 ; 27 ; 12 med EO (ja : 58 ,
nej : 35 , nedlagda röster: 2 ); 3 ; 19 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 17 ; 18

—

utskottet för externa ekonomiska förbindelser: Rose

—

underutskottet "Mänskliga rättigheter": Sandbæk ersät

Förkastade ändringsförslag: 22 ; 28 ; 23 ; 2 ; 5 ; 6

utnämningar:

ter Bonde .
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17.

Skriftliga förklaringar (artikel 48 i arbets
ordningen)

Med parlamentets samtycke meddelade han att han härmed
skulle vidarebefordra de antagna texterna till behöriga in
stanser.

Ordföranden meddelade att den skriftliga förklaringen nr
3/96 av Banotti om autistiska personers rättigheter erhållit
331 underskrifter och därför i enlighet med artikel 48.4 i ar
betsordningen vidarebefordrats till dess adressater d.v.s . Eu
ropeiska unionens institutioner och medlemsländernas reger
ingar och parlament ( se bilaga).

1 8.

Vidarebefordran av resolutioner antagna

under pågående sammanträdesperiod
Ordföranden erinrade om att i enlighet med artikel 133.2 i
arbetsordningen kommer protokollet från detta sammanträde
att justeras av parlamentet under inledningen av följande
sammanträdesperiod.

19.

Tidsplan för nästa sammanträde

Ordföranden påminde om att nästa sammanträdesperiod
kommer att äga rum den 20-24 maj 1996.

20.

Avbrytande av sessionen

Ordföranden förklarade Europaparlamentets session för av
bruten .

(Sammanträdet avslutades kl. 13.50.)

Enrico VINCI

Klaus HANSCH

Generalsekreterare

Ordfôrande
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DEL II

Texter antagna av parlamentet

1 . Kapitalkrav för värdepappersföretag och investeringstjänster inom värde
pappersområdet ***I
A4-0034/96

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/6/EEG
av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut och rådets di
rektiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet
(KOM(95)0360 — C4-0305/95 — 95/01 88(COD))

Förslaget godkändes med följande ändringar :
KOMMISSIONENS FÖRSLAG C )

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Det är lämpligt att genomförandebestämmelser antas i enlig

Det är lämpligt att genomförandebestämmelser antas i enlig

het med det förfarande som fastställs i artikel 2 , förfarande

het med det förfarande som fastställs i artikel 2 , förfarande

III, variant a i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987
om förfarandena för utövandet av genomförandebefogenhe
ter som ges kommissionen .

II , variant b i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli 1987
om förfarandena för utövandet av genomförandebefogenhe
ter som ges kommissionen .

(Ändringsförslag 2)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Eftersom ett avtal om ett modus vivendi (') mellan Euro

paparlamentet, rådet och kommissionen angående ge
nomförandebestämmelser för rättsakter antagna enligt
förfarandet som fastställs i artikel 189b i Romfördraget
ingicks den 20 december 1994.
C)

EGT nr C 293, 8.11.1995 , s. 1 .

(Ändringsförslag 3 )
ARTIKEL I

Artikel 10a.2 andra, tredje och fjärde stycket
(direktiv 93/6/EEG )

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt
med kommitténs yttrande.

Kommissionen skall själv anta förslaget som skall träda i
kraft omedelbart. Men om åtgärderna inte överensstäm
mer med kommitténs uppfattning skall innehållet ome
delbart tillställas rådet av kommissionen .

C)

EGT nr C 253 , 29.9.1995 , s . 19 .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

Omförslaget inte ärförenligt med kommitténs yttrande eller
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål
föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

I ett dylikt fall skall kommissionen avstå från att tillämpa

Om rådet inte harfattat något beslut inom tre månaderfrån
det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv be
sluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat be
slut inom den ovan, i föregående stycke, angivna tidsfris

åtgärderna man har beslutat om under en period som
omfattar tre månader räknade från och med det datum
då rådet meddelats.

ten .

(Ändringsförslag 4 )
ARTIKEL 2

Artikel 29a. 2 andra, tredje och fjärde stycket
(direktiv 93/22/EEG )

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt
med kommitténs yttrande.

Kommissionen skall själv anta förslaget som skall träda i
kraft omedelbart. Men om åtgärderna inte överensstäm
mer med kommitténs uppfattning skall innehållet ome
delbart tillställas rådet av kommissionen.

Omförslaget inte ärförenligt med kommitténs yttrande eller
om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål
föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall
fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

I ett dylikt fall skall kommissionen avstå från att tillämpa
åtgärderna man har beslutat om under en period som

Om rådet inte harfattat något beslut inom tre månaderfrån
det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv be
sluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat be
slut inom den ovan, i föregående stycke, angivna tidsfris

omfattar tre månader räknade från och med det datum
då rådet meddelats.

ten .

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapital

krav för värdepappersföretag och kreditinstitut och rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj
1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet (KOM(95)0360 — C4-0305/95 — 95/
0188(COD))

(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen )

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet ( KOM(95)0360 — 95/
0188(COD ))(>),

— med beaktande av artikel 1 89b . 2 och artikel 57.2 i Romfördraget enligt vilka kommissionen lagt
fram förslaget till parlamentet (C4-0305/95 ),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och yttrandet
från utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik ( A4-0034/96 ).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag med parlamentets ändringar,

2.
uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överenstämmelse med detta, i enlighet med ar
tikel 1 89a.2 i Romfördraget,
3.
uppmanar rådet att infoga parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet an
tar i enlighet med artikel 1 89b . 2 i Romfördraget,

C)

EGT nr C 253 , 29.9.1995 , s . 19 .
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4.
uppmanar rådet att underrätta parlamentet och anmodar rådet att inleda samrådsförfarandet om
rådet avser att avvika från den av parlamentet godkända texten ,

5.
påpekar att kommissionen måste förelägga parlamentet varje ändring den kan komma att vilja
göra i sitt förslag sedan detta ändrats av parlamentet,
6.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet och kommissionen .

2. Posttjänster ***I
A4-0105/96

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för utvecklingen
av posttjänster i gemenskapen och för förbättring av servicekvaliteten (KOM(95)0227 — C4
0540/95 — 95/0221(COD ))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG C )

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för utvecklingen av posttjänster i gemen skapen och för förbättring av servicekvaliteten

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ge
mensamma regler för utvecklingen av unionens inre mark
nad för posttjänster och för förbättring av servicekvaliteten

(Ändringsförslag 2 )
Sjätte beaktandesatsen (ny )

med beaktande av yttrandet från den gemensamma kom
mittén för postväsendet,

(Ändringsförslag 3 )
Stycke 2 i ingressen

2.
Det är viktigt att genomföra den inre marknaden inom
postområdet från ekonomisk synpunkt samt för gemenska
pens ekonomiska och sociala sammanhållning eftersom
posttjänster är ett viktigt redskap för kommunikation och

2.
Det är viktigt att genomföra den inre marknaden inom
postområdet från ekonomisk synpunkt samt för gemenska
pens ekonomiska och sociala sammanhållning eftersom
posttjänster är ett viktigt redskap för kommunikation och

handel .

handel . När det blir ökad konkurrens på postmarknaden
ökar dock behovet av socialt skydd för de anställda. Där

för måste gemenskapens sociala lagstiftning förbättras
samtidigt som postmarknaden öppnas.

(Ändringsförslag 4)
Stycke 4 i ingressen

4.
Kommissionen har genomfört ett omfattande offentligt
samråd om de aspekter hos posttjänsterna som är av intresse
för gemenskapen .

C)

EGT nr C 322 , 2.12.1995 , s . 22 .

4.
Kommissionen har genomfört ett omfattande offentligt
samråd om de aspekter hos posttjänsterna som är av intresse
för gemenskapen, och har mottagit information från de
berörda parterna inom postsektorn .
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(Ändringsförslag 5 )
Stycke 6 i ingressen

6.
Den gränsöverskridande postbefordran motsvarar inte
alltid användarnas och de europeiska medborgarnas för
väntningar och servicekvaliteten vad gäller post över grän
serna i gemenskapen är idag särskilt otillfredsställande.

Utgår

(Ändringsförslag 6)
Stycke 6a i ingressen (nytt)
6a.

EG-domstolen har fastställt att det är tillåtet att

begränsa konkurrensen — eller till och med utesluta all
konkurrens — från andra ekonomiska aktörer, i den ut
sträckning det anses nödvändigt för att ett företag som

tilldelats ett åliggande av allmänt ekonomiskt intresse
skall kunna utföra detta åliggande.

( Ändringsförslag 7 )
Stycke 6b i ingressen (nytt)

6b.

Öppnandet av vissa sektorer av postmarknaden

kan få som resultat att tillhandahållarna av allmänna

posttjänster anpassar sina strukturer, vilket kan komma
att få avsevärd verkan på sysselsättningen i den offent
liga sektorn.

( Ändringsförslag 8 )
Stycke 6c i ingressen (ny)

6c.

All harmonisering i detta sammanhang måste först

och främst ta hänsyn till gemenskapens målsättningar
för ekonomisk och social sammanhållning, för att säker
ställa att den universella postservicen fungerar utan stör
ning också i de mest avlägsna och minst gynnade regio
nerna .

(Ändringsförslag 9 )
Stycke 8 i ingressen

8.

Åtgärder som syftar till att säkra en stegvis öppning av

marknaden och en balans i genomförandet av dessa åtgärder
behövs redan nu för att garantera ett fritt tillhandahållande
av tjänster inom postområdet i hela gemenskapen , samtidigt
som skyldigheterna och rättigheterna för producenterna av
bastjänster på postområdet respekteras .

8.

Åtgärder som syftar till att säkra en stegvis och kon

trollerad öppning av marknaden och en balans i genomför
andet av dessa åtgärder behövs redan nu för att garantera ett
fritt tillhandahållande av tjänster inom postområdet i hela ge
menskapen, samtidigt som skyldigheterna och rättigheterna
för producenterna av bastjänster på postområdet respekteras

( Ändringsförslag 10 )
Stycke 8a i ingressen ( nytt)

8a.
Ett välavvägt förhallande måste säkerställas mel
lan å ena sidan de skyldigheter som åligger den operatör
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som tillhandahåller universella posttjänster i allmänhe
tens intresse, och å andra sidan de särskilda eller exklu
siva rättigheter som tillerkänts den för att finansiera
skyldigheterna.

(Ändringsförslag 11 )
Stycke 9a i ingressen (nytt)

9a.

Utvecklingen av gemenskapens posttjänster bör

åtföljas av en utveckling av sysselsättningen och en för
bättring av personalens levnads- och arbetsvillkor.

(Ändringsförslag 12)
Stycke 13a i ingressen (nytt)

13a.
En enhetlig inrikestaxa utgör grunden för natio
nell postverksamhet och bör därför erkännas som ett
centralt begrepp för principen om allmän postservice.

(Ändringsförslag 13 )
Stycke 14 i ingressen

14 .
Den allmänna postservicens användare måste pa
lämpligt sätt informeras om vilka tjänster som erbjuds, leve
rans- och användarvillkor samt priser.

14 .
Den allmänna postservicens användare måste på
lämpligt sätt informeras om vilka tjänster som erbjuds , leve
rans- och användarvillkor och kvaliteten på de tjänster som
tillhandahålls, samt priser.

(Ändringsförslag 14)
Stycke 15 i ingressen

1 5.
Det kan vara befogat att bibehålla monopolet pa vissa
tjänster av det slag som får reserveras i enlighet medfördra
gets regler och utan att dess konkurrensregler påverkas, för
att göra det möjligt för den allmänna postservicen att fungera
under balanserade ekonomiska villkor.

1 5.
Det kan vara befogat att bibehålla monopolet på vissa
tjänster av det slag som får reserveras för att göra det möjligt
för den allmänna postservicen att fungera under balanserade
ekonomiska villkor. Den allmänna postservicen bör be
traktas som en allmännyttig tjänst och det bör därför sä
kerställas att det utanför det område som reserverats rå

der rättvisa konkurrensvillkor ömsesidigt mellan dem
som tillhandahåller allmänna tjänster samt mellan dem
och andra operatörer.

(Ändringsförslag 15 )
Stycke 16a i ingressen (nytt)
16a.

Alla medlemsstater sänder i överensstämmelse

med världspostkonventionen artiklar för blinda och syn
skadade personer kostnadsfritt. Inga planer för avregle
ring av postservicen får inskränka denna service för
blinda och synskadade personer. Regleringen av omfatt
ningen och utformningen av dessa tjänster överlämnas i

enlighet med subsidaritetsprincipen åt medlemsstaterna.

27 . 5 . 96

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 152/23

Torsdagen den 9 mai 1996
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 16)
Stycke 17 i ingressen

/ 7.
Direktreklam bör undantas från de tjänster som kan
monopoliseras. Den representerar ett särskilt segment av
postmarknaden som i genomsnitt inom gemenskapen svarar
mot 17% av volymen och 12% av intäkterna av postverkens
brevtjänster. Det kan dock vara befogat att behålla monopo
let på denna tjänstfram till den 31 december 2000 om detta
är nödvändigt för den allmänna postservicens ekonomiska

17. Direktreklam och post från utlandet kan ingå i de
tjänster som kan monopoliseras. Vid postmarknadens yt
terligare öppnande måste hänsyn tas till sektorns ekono
miska, sociala och tekniska utveckling och till den eko
nomiska

balansen

och

livskraften

för

dem

som

tillhandahåller allmännyttiga tjänster.

balans. Kommissionen kommer emellertid att senast den 30

juni 1998 besluta om möjligheten attflytta fram datumetför
avregleringen, med hänsyn till i synnerhet den ekonomiska,
sociala och teknologiska utvecklingen inom sektorn och med
hänsyn till den allmänna postservicens ekonomiska balans.

(Ändringsförslag 17 )
Stycke 17a i ingressen (nytt)
1 7a.

Kommissionen har ännu inte studerat och offent

liggjort vilka effekter en avreglering vad avser direktre

klam och post från utlandet får på sysselsättningen inom
postsektorn ; det anses att en avreglering på dessa områ
den kommer att skada postadministrationernas möjlig
het att bibehålla postvolymer och därmed tjänster och
sysselsättning.

(Ändringsförslag 18)
Stycke 17b i ingressen (nytt)
17b .

Kommissionen bör undersöka direktivets effek

ter på den nuvarande sysselsättnings- och servicenivån
och avlägga rapport till Europaparlamentets ansvariga
utskott som rådfrågas om detta direktiv.

(Ändringsförslag 19)
Stycke 18 i ingressen

18.
Utdelning av inkommande utrikespost bör undantas
från de exklusiva tjänsterna. Den representerar i genomsnitt
inom gemenskapen 4 % av volymen och 3 % intäkterna av
postverkens brevtjänster. Det kan dock vara befogat att be
hålla monopolet på denna tjänst fram till den 31 december
2000 om detta är nödvändigtför den allmänna postservicens
ekonomiska balans. Kommissionen kommer emellertid att

senast den 30 juni 1998 besluta om möjligheten att flytta
fram datumet för avregleringen, med hänsyn till i synnerhet
den ekonomiska, sociala och teknologiska utvecklingen inom
sektorn och med hänsyn till den allmänna postservicens eko
nomiska balans.

Utgår
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(Ändringsförslag 20)
Stycke 19 i ingressen

1 9. En ny allmän översyn av den monopoliserade sektorns
omfattning bör göras senast under första halvåret 2000.

Utgår

(Ändringsförslag 21 )
Stycke 20 i ingressen

20.
Medlemsstaterna kan av ordnings- och säkerhetsskäl
ha ett legitimt intresse av att anförtro utplaceringen av de
postlådor som skall samla in post på allmän plats till ett eller
flera utvalda organ och av samma skäl kan de utnämna ett
eller flera organ som har rätt att trycka frimärken med landets
namn .

20.
Medlemsstaterna kan av ordnings- och säkerhetsskäl
ha ett legitimt intresse av att anförtro utplaceringen av de
postlådor som skall samla in post på allmän plats till ett eller
flera utvalda organ och av samma skäl kan de utnämna ett
eller flera organ som har rätt att trycka frimärken som iden
tifierar ursprungslandet; de kan även ange medlemskap
i Europeiska unionen genom att falla in symbolen med de
tolv stjärnorna .

(Ändringsförslag 22)
Stycke 27 i ingressen

21 .
Speciella tjänster, som t.ex . expresspost (förutom av
högre grad av snabbhet och driftssäkerhet i insamling, trans
port och utdelning avförsändelser karaktäriseras denna ser
vice av alla eller vissa av följande tilläggstjänster: garan
terad leverans till ett visst datum, insamling hos avsändaren,
utdelning direkt i mottagarens hand, möjlighet att ändra
mottagningsort eller mottagare under befordringens gång,
mottagningsbekräftelse till avsändaren, uppföljning av för
sändelser, personlig behandling av kunder och möjlighet att
välja mellan tjänster efter behov) liksom de nya tjänsterna
(tjänster som skiljer sig från den traditionella servicen) och
utbyte av dokument omfattas inte av den allmänna servicen
och därför är det inte befogat att ge tillhandahållarna av den
allmänna servicen monopol på dessa tjänster. Föregående
gäller även för befordran av egen post (när den fysiska eller
juridiska person som är upphov till försändelsen själv tar
hand om befordran eller när insamlingen eller befordran av

21.
Speciella tjänster, som t.ex. expresspost liksom de nya
tjänsterna (tjänster som skiljer sig från den traditionella ser
vicen) och utbyte av dokument kan också omfattas av den
allmänna servicen vid tillämpning av de allmänna krite
rierna för avgifter och vikt.

försändelsen sköts av en tredje part som uteslutande agerar
på personens vägnar) som inte ingår i kategorin tjänster.

(Särskild omröstning)
Stycke 22 i ingressen

22. Medlemsstaterna bör inom sina territorier ha möjlighet att reglera de posttjänster som inte exklusivt anförtrotts
producenten av den allmänna servicen, genom anmälnings
förfaranden och, där så är befogat, genom tillståndsförfa
randen. Dessa förfaranden måste vara öppna, icke diskrimi
nerande och grundade på objektiva kriterier.

Utgår

27 . 5 . 96

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 152/25

Torsdagen den 9 maj 1996
KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 23 )
Stycke 23 i ingressen

23 . 1 förekommande fall bör medlemsstaterna vid beviljandet
av tillstånd kunna ställa upp krav på allmän serviceplikt eller
finansiella bidrag till en kompensationsfond avsedd att kom
pensera tillhandahållaren av allmän postservice för orimliga
kostnader som tillhandahållandet av denna service kan med

föra. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att vid beviljandet
av tillstånd kräva att den verksamhet som tillståndet avser

inte på oskäligt sätt inverkar på de exklusiva eller särskilda
rättigheter som har beviljats tillhandahållare av allmän post
service inom området för de monopoliserade tjänsterna. När

23 .

I förekommande fall bör medlemsstaterna vid bevil

jandet av tillstånd kunna ställa upp krav på allmän service
plikt eller finansiella bidrag till en kompensationsfond av
sedd att kompensera tillhandahållaren av allmän postservice
för orimliga kostnader som tillhandahållandet av denna ser
vice kan medföra. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att vid
beviljandet av tillstånd kräva att den verksamhet som till
ståndet avser inte gör intrång på de exklusiva eller särskilda
rättigheter som har beviljats tillhandahållare av allmän post
service inom området för de monopoliserade tjänsterna.

direktreklamen avregleras kan ett system för identifiering av
direktreklam införas i kontrollsyfte.

(Ändringsförslag 24)
Stycke 26a i ingressen (nytt)

26a.
För att undvika faran med social dumping skall
medlemsstaterna se till att operatörerna som tillhanda

håller tjänster garanterar arbetstagarna socialt skydd på
en rimlig nivå.

(Ändringsförslag 25 )
Stycke 27 i ingressen

27 .
För gränsöverskridande post bör de som tillhandahåller allmän postservice i ankomstlandet erhålla en ersättning
som täcker deras kostnader. Denna ersättning bör även innefatta ett incitament till att förbättra kvaliteten på den gränsöverskridande servicen inom gemenskapen .

27 .
För gränsöverskridande post bör de som tillhandahål
1er allmän postservice i ankomstlandet erhålla en ersättning
som täcker deras kostnader. Denna ersättning bör även inne
fatta ett incitament till att förbättra och garantera kvaliteten
på den gränsöverskridande servicen inom gemenskapen .

(Ändringsförslag 26)
Stycke 27a i ingressen (nytt)

27a. Tillhandahållandet av universell postservice
inom gemenskapen medför stora extraåtaganden jäm
fört med världspostunionens (UPU) minimum, och gör
det därmed nödvändigt att inom gemenskapen upprätta
ett särskilt system för terminalavgifterna som säkerstäl
ler att kostnaderna täcks och som är knutet särskilt till

kvaliteten på utförd service.

(Ändringsförslag 27)
Stycke 37 i ingressen

37 .

Kommande arbete för att utveckla åtgärder angående

kvaliteten på gemenskapens gränsöverskridande service och
den tekniska standardiseringen måste förberedas under kom

37 .
Kommande arbete för att utveckla åtgärder angående
kvaliteten på gemenskapens gränsöverskridande service och
den tekniska standardiseringen måste förberedas under kom
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missionens ansvar vilken med hjälp av en särskild kommitté

missionens ansvar vilken med hjälp av en särskild kommitté

som bildas för detta ändamål biträds av medlemsstaterna i

som bildas för detta ändamål biträds av medlemsstaterna i

samråd med berörda parter, inbegripet konsumentförening

samråd med berörda parter, inbegripet konsumentförening
arna . Möjligheten att införa frimärken i "euro"-valörer
bör undersökas i samband med utvecklingen mot den
tredje etappen i den ekonomiska och monetära unionen.

arna .

(Ändringsförslag 28 )
Stycke 39 i ingressen

39 .
Dessa harmoniserade villkorsinverkan pa den inre
marknaden för posttjänster bör utvärderas . Kommissionen
bör därför rapportera till Europaparlamentet och rådet om til
lämpningen av detta direktiv tre år efter det datum det trädde
i kraft och senast under år 2000. Det är lämpligt att kom
missionen i denna uppgift biträds av en övervakningsfunk
tion som följer utvecklingen inom sektorn, bestående av
maximaltfem oberoende experter utsedda av kommissionen,
vilka representerar all nödvändig expertis och besitter all vä
sentlig information om utvecklingen inom sektorn, i synner
het vad de ekonomiska, sociala och tekniska aspekterna be
träffar men även beträffande servicekvaliteten.

39 .
Dessa harmoniserade villkors inverkan pa den inre
marknaden för posttjänster bör utvärderas . Kommissionen
bör därför rapportera till Europaparlamentet och rådet om til
lämpningen av detta direktiv senast fem år efter det datum
det trädde i kraft. Denna rapport skall omfatta postopera
törernas utvärderingar.

(Ändringsförslag 29)
Stycke 40 i ingressen

40.

EG-domstolen har fastställt att konkurrensreglerna är

tillämpliga också inom postområdet. Detta direktiv måste
följa fördragets regler. Kommissionen har redogjort för til
lämpningen på postområdet av konkurrensreglerna, särskilt
artikel 90 i fördraget i ett meddelande av... Konkurrensreg
lerna kräver att en oberoende myndighet inrättas för att sä
kerställa en effektiv tillsyn över de monopoliserade tjäns

terna och att räkenskaperna förs på ett genomblickbart sätt
av tillhandahållarna av allmän postservice . Konkurrensreg
lerna kräver även att en icke-diskriminerande tillgång till
postnätet garanteras .

40.
EG-domstolen har fastställt att konkurrensreglerna, i
synnerhet artikel 90.1 tillsammans med artikel 90.2 i för
draget, i vissa fall är tillämpliga också inom postområdet,
och har understrukit att konkurrensreglerna också gäl
ler företag som tillhandahåller tjänster av allmänt eko
nomiskt intresse, förutsatt att tillämpningen av dessa reg
ler inte lägger rättsliga eller praktiska hinder i vägen för
dem att utföra sina åligganden. Föreliggande direktiv
måste överensstämma med fördragets bestämmelser så
som de har uttytts i rätten, och detta gäller också kom
missionens tillkännagivande, som i alla händelser bör
uppskjutas tills detta direktiv antas, för att det skall
kunna granskas för överensstämmelse med fördraget och

därpå grundade lagar. Konkurrensreglerna kräver att en
oberoende myndighet inrättas för att säkerställa en effektiv
tillsyn över de monopoliserade tjänsterna och att räkenska
perna förs på ett genomblickbart sätt av tillhandahållarna av
allmän postservice . Konkurrensreglerna kräver även att en
icke-diskriminerande tillgång till postnätet garanteras .

(Ändringsförslag 30)
Stycke 41 i ingressen

41 .

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestäm-

melserna i fördraget, i synnerhet inte konkurrensreglerna
och reglerna för fri rörlighet för tjänster.

Utgår
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(Ändringsförslag 32 )
Artikel 2.1a (ny)

la.

allmännyttiga tjänster: tjänster av allmänt ekono
miskt och socialt intresse för vilkas utförande man

anförtror vissa företag uppgifter.

(Ändringsförslag 33 )
Artikel 2.1b (ny )

lb.

universell postservice : de särskilda tjänster som
den nationella tillsynsmyndigheten i varje medlems
stat gett en tillhandahållare av allmän postservice i
uppdrag att ansvara för ; tillhandahållandet av post
tjänster av bra kvalitet för alla användare överallt
inom deras territorium till rimliga priser.

(Ändringsförslag 3 1 )
Artikel 2.6

6,

postförsändelse : en adresserad försändelse vars fysiska
och tekniska beskaffenhet gör att den kan befordras via
postnät : det handlar bland annat om brev, böcker, kata
loger, tidningar och tidskrifter, samt postpaket innehål

6,

lande varor med eller utan kommersiellt värde .

postförsändelse : en adresserad försändelse vars fysiska
och tekniska beskaffenhet gör att den kan befordras via
postnät : det handlar om korrespondensförsändelser,
till exempel postpaket innehållande böcker, kataloger,
tidningar, tidskrifter och varor med eller utan kommer
siellt värde .

(Ändringsförslag 34)
Artikel 2.1

1 1 . Inkommande post från utlandet : inkommande post till en
medlemsstatfrån en annan medlemsstat ellerfrån tredje

1 1 . Post från utlandet : post mellan medlemsstaterna eller
mellan en medlemsstat och tredje land.

land.

(Ändringsförslag 35 )
Artikel 2.12

1 2 , direktreklam : brev som bestar av ett och samma medde -

1 2 , direktreklam : brev som bestar av identiska meddelan

lande som sänds till ett betydande antal adresser i reklamsyfte,

den som sänds till ett betydande antal adresser i reklam
syfte,

(Ändringsförslag 36)
Artikel 2.18a, 2.18b, 2.18c (nya)

18a.

Eget tillhandahållande av posttjänst: eget åta
gande att utföra poststjänsterna av en fysisk eller ju
ridisk person som själv ger upphov till postförsändel
ser eller som fått i uppdrag av tredje man att samla
in och vidarebefordra försändelser och som agerar

uteslutande å denna persons vägnar, mot betalning
eller handelsmässigt.
18b.

Expressposttjänst: posttjänst som kännetecknas
av ökad snabbhet och säkerhet jämfört med bas
tjänster.
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18c.

Biandposttjänst : tjänst som kombinerar den nya
telekommunikationstekniken för att elektroniskt

skicka uppgifter med användande av posttjänsten så
snart försändelsen finns på papper.

( Ändringsförslag 37 )
Artikel 3 första till och med fjärde stycket

Medlemsstaterna skall se till att användarna har tillgäng till
en allmän postservice som motsvarar ett utbud av posttjäns
ter av god kvalitet över hela statens territorium och till rim
liga priser för samtliga användare .

Medlemsstaterna skall se till att användarna har tillgång till
en allmän postservice som motsvarar ett utbud av posttjäns
ter av god kvalitet över hela statens territorium och till rim
liga priser och som beräknats med utjämningstaxa för
samtliga användare .

Principen om allmän postservice bör fungera enligt en
enhetlig inrikes taxa.
Medlemsstaterna skall därför se till att kontaktpunkternas
och insamlingsställenas täthet är anpassad till användarnas

Medlemsstaterna skall därför se till att kontaktpunkternas
och insamlingsställenas täthet är anpassad till användarnas

behov .

behov.

De skall se till att den eller de som tillhandahåller allmän

De skall se till att den eller de som tillhandahåller allmän

postservice garanterar att det varje vardag , minst fem dagar
i veckan, utom vid exceptionella omständigheter eller geo
grafiska förhållanden, görs minst :

postservice garanterar att det varje vardag, minst fem dagar
i veckan, utom vid exceptionella omständigheter, görs minst :

— en tömning vid insamlingsställena,

— en tömning vid insamlingsställena,

— en utdelning till varje fysisk eller juridisk persons he

— en utdelning till varje fysisk eller juridisk persons he
mortsadress .

mortsadress .

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att den
allmänna postservicen skall omfatta minst följande prestatio

Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att den
allmänna postservicen skall omfatta minst följande prestatio

ner :

ner :

— insamling, transport och utdelning av adresserade post
försändelser samt adresserade böcker, kataloger, tid
ningar och tidskrifter upp till 2 kg och av adresserade
postpaket upp till 20 kg .

— Insamling, transport och utdelning av adresserade post
försändelser samt adresserade böcker, kataloger, tid
ningar och tidskrifter upp till 2 kg och av adresserade
postpaket upp till 20 kg .

— Tjänster för rekommenderade och assurerade försändel -

— Tjänster för rekommenderade och assurerade försändel

ser.

ser.

— Kostnadsfri försändelsetjänst för blinda och synska
dade personer.

(Ändringsförslag 38 )
Artikel 5

Varje medlemsstat skall se till att den allmänna postservicen
uppfyller följande krav :

Varje medlemsstat skall se till att den allmänna postservicen
uppfyller följande krav :

— Den skall erbjuda en postservice som garanterar försän

— Den skall erbjuda en postservice som garanterar försän
delsernas och dataskyddets okränkbarhet och konfi

delsernas okränkbarhet och konfidentialitet .

dentialitet .

— Den skall erbjuda användarna samma tjänster under lik
artade förhållanden .

— Den skall erbjuda användarna samma tjänster.

— Den skall utföras utan politiska, religiösa, filosofiska el
ler andra diskrimineringar.

— Den skall utföras utan politiska, religiösa, filosofiska el
ler andra diskrimineringar.
— Den skall garantera arbetstagarnas sociala skydd.
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— Den skall inte avbrytas eller stoppas förutom i fall av
force majeure .

— Den skall inte avbrytas eller stoppas förutom i fall av
force majeure .

— Den skall anpassas till den tekniska, ekonomiska och so
ciala omgivningen, samt till användarnas behov.

— Den skall anpassas till den tekniska, ekonomiska och so
ciala omgivningen , samt till användarnas behov.

— Den skall respektera målen för ekonomisk och social
sammanhållning.

(Ändringsförslag 39 )
Artikel 6 första stycket
Medlemsstaterna skall se till att den som tillhandahåller all

Medlemsstaterna skall se till att den som tillhandahåller all

män postservice regelbundet ger användarna tillräckligt ut
förlig information om den allmänna postservicens tjänster, i
synnerhet vad gäller allmänna villkor för tillgång till tjäns
terna, avgifter och kvalitetsnivå . Denna information skall of
fentliggöras genom anslag eller i broschyrer.

män postservice regelbundet ger användarna tillräckligt ut
förlig information om den allmänna postservicens tjänster, i
synnerhet vad gäller allmänna villkor för tillgång till tjäns
terna, avgifter och kvalitetsnivå. Denna information skall
ställas till allmänhetens förfogande .

( Ändringsförslag 40)
Artikel 8

1.
I den utsträckning som är nödvändig för att upprätt
hålla den allmänna postservicen skall de tjänster på vilka mo
nopol får ges till tillhandahållare av allmän postservice i
varje medlemsstat omfatta insamling , transport, sortering
och utdelning av inrikes postförsändelser vars pris är lägre
än fem gånger den allmänna portoavgiften för en postförsän
delse av första viktkategorin och som väger mindre än 350
g, med förbehåll för punkt 2 .

1.

För att upprätthålla den allmänna postservicen och den

ekonomiska livskraften för den aktör som skall tillhan

dahålla den, skall de tjänster på vilka monopol kan ges till
tillhandahållare av allmän postservice i varje medlemsstat
omfatta insamling, transport, sortering och utdelning av in
rikes postförsändelser, inklusive direktreklam, vars pris är
lägre än fem gånger den allmänna portoavgiften för en post
försändelse av första viktkategorin och som väger mindre än
350 g . För kostnadsfria försändelser för blinda och syn
skadade personer beviljas undantag från vikt- och pris
begränsningarna.

2.
Utdelningen av inkommande utlandspost och direktre
klamfår vara monopoliseradfram till den 31 december 2000
så länge som detta är nödvändigtför den ekonomiska balan
senför tillhandahållarna av allmän postservice. Kommissio
nen skall senast den 30 juni 1998 besluta om möjligheten att
ge monopol på dessa tjänster även efter den 31 december

2.
Utdelningen av utlandspost och direktreklam inom
samma avgifts- och viktgränser kan vara monopoliserad i

2000, med beaktande särskilt av den ekonomiska, sociala och

hållna erfarenheter, med beaktande särskilt av den ekono

teknologiska utvecklingen fram till detta datum och den eko
nomiska balansen för tillhandahållarna av allmän postser

miska, sociala och teknologiska utvecklingen fram till detta

vice .

allmän postservice . Kommissionen skall även ta hänsyn
till de ytterligare åtgärder som behövs för att bibehålla
en jämlik servicenivå för alla medborgare och goda so

fem år efter detta direktivs ikraftträdande. Senast fem år
efter detta direktivs ikraftträdande skall kommissionen

lägga fram ett förslag till direktiv inom detta område i en
lighet med artikel 100a i fördraget på grundval av er
datum och den ekonomiska balansen för tillhandahållarna av

ciala förhållanden för de anställda.

3.
Utan att detpåverkar tillämpningen av punkt 2 skall bestämmelserna i punkt 1 ses över när kommissionen rappor
terar till Europaparlamentet och rådet över tillämpningen av

Utgår

detta direktiv i enlighet med artikel 23 senast under första
halvåret 2000.

4.
Medlemsstaterna skall pa kommissionens begäran
överlämna all information som är nödvändig för det beslut
som avses i punkt 2 liksomför den rapport som avses i punkt
3 i denna artikel .

4.
Medlemsstaterna skall pa kommissionens begäran
överlämna all information som är nödvändig för det förslag
till direktiv som avses i punkt 2 i denna artikel .

Nr C 152/30

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

27 . 5 . 96

Torsdagen den 9 maj 1996
KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 41 )
Artikel 9

Medlemsstaterna skall utse det eller de organ som har rätt att

placera ut postlådor som skall samla postförsändelser på all
män plats , och som har rätt att utfärda frimärken med landets

Medlemsstaterna skall utse det eller de organ som har rätt att
transportera rekommenderade försändelser, placera ut
postlådor som skall samla postförsändelser på allmän plats ,
och som har rätt att utfärda frimärken som identifierar ur

namn .

sprungslandet.

(Ändringsförslag 42 )
Artikel 10

1.
Medlemsstaterna far använda sig av anmälningsförfa
randen och där det är berättigat av tillståndsförfarandenför
att marknadsmässigt utbjuda sådan postservice till allmän
heten på vilken tillhandahållaren av allmän postservice inte
har monopol. Dessa förfaranden skall vara öppna och icke
diskriminerade samt grunda sig på objektiva kriterier.

I den utsträckning som det är nödvändigt för att säker
ställa att de allmänna posttjänsterna upprätthålls kan
nya tjänster reserveras för de som tillhandahåller all
männa tjänster i varje medlemsstat inom samma avgifts
och viktgränser.

2.
Beviljande av tillstånd kan i förekommande fall vara
förbundet med en väl avvägd allmän serviceplikt och med
skyldighet att inte kränka de exklusiva och särskilda rättig
heter som tillhandahållaren av allmän postservice beviljats
för de monopoliserade posttjänsterna enligt artikel 8.1 .

Utgår

3.
Om en medlemsstat konstaterar att den allmänna serviceplikten, så som den fastställs i detta direktiv, innebär
orimliga kostnaderför tillhandahållaren av allmän postser
vice får den som villkor för att bevilja tillstånd kräva ett bi
drag till en kompensationsfond som upprättats för ändamå
let och som förvaltas av ett av förmånstagaren oberoende
organ. 1 dettafall skall medlemsstaten tillförsäkra att öppen
hets-, icke-diskriminerings- och proportionalitetsprinci
perna efterlevs vid fastställandet av nivån på de finansiella

Utgår

bidragen.

4.
Medlemsstaterna skall se till att skälen till att ett tillstånd vägrats meddelas till den sökande samt skapa möjlig
het till överklagande.

Utgår

5. Medlemsstaterna får upprätta ett system för att identifiera direktreklam för att kunna kontrollera sådana försän
delser när de avreglerats.

Utgår

(Ändringsförslag 43 )
Artikel 11

1.

Europaparlamentet och rådet skall på förslag av kom -

missionen enligt artiklarna 57.2, 66 och 100a i Romfördra
get besluta om nödvändiga harmoniseringsåtgärder vad gäl
ler tillståndsförfaranden för utbud på marknadsmässiga
villkor till allmänheten av icke-monopoliserade posttjänster,
förutom tjänster som inte kan underkastas sådana villkor, så
som dokumentutbyte och gränsöverskridande post till andra
medlemsstater.

Utgår
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2.
Harmoniseringsatgärderna enligt punkt 1 gäller i syn
nerhet de kriterier som den postoperatör som ansöker om
tillstånd måste uppfylla samt de förfaranden han måste
iaktta, det sätt på vilket dessa kriterier och förfaranden skall
offentliggöras,
samt besvärsförfaranden vid avslag på till

Utgår

ståndsansökan.

(Ändringsförslag 44)
Artikel 12

Europaparlamentet och rådet skall paförslag av kommissio
nen enligt artiklarna 57.2, 66 och 100a i Romfördraget, be
sluta om nödvändiga harmoniseringsåtgärder vad gäller de
villkor som skall tillförsäkra användarna och tillhandahål
larna av allmän service en öppen och icke -diskriminerande
tillgång till det allmänna postnätet på stadierna före den
slutliga utdelningen av postförsändelserna.

Utgår

(Ändringsförslag 45 )
Artikel 13 andra strecksatsen

Priserna skall fastställas i förhallande till kostnaden för

Priserna skall fastställas i förhallande till kostnaden för

varje tjänst inom den allmänna postservicen . Medlems
staterna /år besluta att en enhetlig taxa skall tillämpas

varje tjänst inom den allmänna postservicen . Medlems
staterna skall fastställa en enhetlig taxa som skall til
lämpas över hela det nationella territoriet för var och en
av de tjänsterna inom den allmänna servicen .

över hela det nationella territoriet för var och en av de

tjänsterna inom den allmänna servicen .

(Ändringsförslag 81 )
Artikel 14

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att
terminalavgifterna fastställs i förhållande till kostnaderna för
dem som tillhandahåller allmän postservice, vilka garanterar
en icke diskriminerande behandling och utdelning av posten
i ankomstlandet, samt kvaliteten på erbjudna tjänster.

Medlemsstaterna skall se till att terminalavgifterna fastställs
i förhållande till kostnaderna för dem som tillhandahåller all

män postservice, vilka garanterar en icke diskriminerande
behandling och utdelning av posten i ankomstlandet, samt

kvaliteten på erbjudna tjänster. Tillhandahållare av allmän
postservice får därefter utkräva kostnadstäckande ter
minalavgifter i enlighet med sina inrikesporton.

Incitament skall också skapas för att förbättra och ga
rantera kvaliteten på tjänster på gemenskapsnivå. Dess
utom skall mekanismer inrättas för att förhindra att post
oberättigat transporteras till ett annat land för att sedan
återsändas till ursprungslandet.
Till dess att detta har säkerställts får medlemsstaterna

tillåta att tillhandahållarna av allmän postservice tilläm
par artikel 25 i Världspostkonventionen, varigenom de
kan kräva att erhålla betalning enligt inrikesporto för
gränsöverskridande allmän postservice. Detta gäller sär
skilt försändelser från inhemska avsändare, men som
framställts i ett annat land inom gemenskapen.
Tillhandahållare av allmän postservice kan i händelse av
tvister kontakta sin nationella tillsynsmyndighet. Dessa
försöker sedan gemensamt, inom en tidsperiod av två
månader att bilägga tvisten. Efter utgången av denna
frist får var och en av de berörda parterna be kommis
sionen att befatta sig med ärendet: kommissionen skall

inom tre månader fälla sitt utslag.
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(Ändringsförslag 47)
Artikel 15.2

2.
De som tillhandahaller allmän postservice skall i den
interna bokföringen ha skilda konton för var och en av de
monopoliserade tjänsterna (med uppdelning på insamling,
transport, sortering och utdelning) å ena sidan och för de
icke-monopoliserade tjänsterna å andra sidan på samma
sätt som de skulle göra om tjänsterna ifråga utfördes av
skilda företag. Deras årsredovisning skall omfatta balans
räkning och resultaträkning över monopoliserade tjänster å
ena sidan och icke-monopoliserade tjänster å andra sidan.

2.
För att undvika korssubventioner mellan monopo
liserade tjänster och icke-monopoliserade tjänster som
påverkar villkoren för rättvis konkurrens i den icke-mo
nopoliserade sektorn skall tillhandahållare av allmänna
tjänster ha, och offentliggöra där så är lämpligt, skilda
räkenskaper för de monopoliserade tjänsterna och de
icke-monopoliserade tjänsterna. De verksamma inom
området skall inte använda vinster från den monopolise
rade sektorn för att subventionera verksamhet som är

öppen för konkurrens, utom då sådana subventioner mo
tiveras av exceptionellt höga kostnader för deras skyldig
heter att tillhandahålla universella tjänster. Under alla
förhållanden bör den avgift som tas ut av tillhandahål
laren av allmänna tjänster för en tjänst som är öppen för
konkurrens vara högre än marginalkostnaden för den er
bjudna tjänsten.

(Ändringsförslag 48)
Artikel 17 första stycket
Medlemsstaterna skall se till att standarder för den nationella

Medlemsstaterna skall se till att standarder för den nationella

posten fastställs och att dessa standarder överensstämmer
med de standarder som kommissionen fastställt för gränsö
verskridande tjänster inom gemenskapen. Med hänsyn tagen
till de nationella särarterna bör emellertid en preliminär mål
sättning vara att möjliggöra tillförsäkrandet av att minst 80%
av breven i den snabbaste standardkategorin har en maximal
befordringstid av en arbetsdag mellan avsändningsdatumet
och utdelningsdatumet.

posten fastställs och att dessa standarder överensstämmer
med de standarder som kommissionen fastställt för gränsö
verskridande tjänster inom gemenskapen . Med hänsyn tagen
till de nationella särarterna bör emellertid ett preliminärt mi
nimikrav vara att möjliggöra tillförsäkrandet av att minst
80% av breven i den snabbaste standardkategorin har en
maximal befordringstid av en arbetsdag mellan avsändnings
datumet och utdelningsdatumet, och att 95 % av alla för
sändelser delas ut inom två arbetsdagar, utom vid fall av
force majeure och med undantag av en medlemsstats geo
grafiskt isolerade delar.

(Ändringsförslag 49)
Artikel 18 första stycket

Enligt bestämmelserna i artikel 16 skall kommissionen ett ar

Enligt bestämmelserna i artikel 1 6 skall kommissionen ett ar

efter det att detta direktiv trätt i kraft fastställa kvalitetsstan

efter det att detta direktiv trätt i kraft fastställa kvalitetsstan

darder för gränsöverskridande tjänster inom gemenskapen .
Den skall offentliggöra dessa standarder i Europeiska ge
menskapernas officiella tidning och säkerställa en regelbun
den kontroll och offentliggörande av efterlevnaden som be
vis på att standarderna respekteras och på eventuella
framsteg . Standarderna skall ses över regelbundet.

darder för gränsöverskridande tjänster inom gemenskapen .
Den skall offentliggöra dessa standarder i Europeiska ge
menskapernas officiella tidning och säkerställa en regelbun
den kontroll och offentliggörande av efterlevnaden som be
vis på att standarderna respekteras och på eventuella
framsteg . Standarderna skall ses över regelbundet. Om pre
stationerna visar sig vara under genomsnittet skall kon
kreta förslag göras för att komma till rätta med situatio
nen .

(Ändringsförslag 50)
Artikel 19

Medlemsstaterna skall se till att öppna, enkla och icke kostsamma förfaranden fastställs för behandling av användarnas

Medlemsstaterna skall se till att öppna, enkla och icke kost
samma förfaranden fastställs för behandling av användarnas
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reklamationer i synnerhet vid förlust, stöld, förstörelse eller
i de fall tjänsternas kvalitetsstandarder inte respekteras . De
skall se till att ett snabbt och effektivt system för återbetal
ning/ersättning upprättas och att tvister löses på ett rättvist
sätt och på rimlig tid.

reklamationer i synnerhet vid förlust, stöld, förstörelse eller,
om avtal träffats med kunden, i de fall tjänsternas kvali
tetsstandarder inte respekteras. De skall se till att ett snabbt

Utan att det påverkar tillämpningen av andra besvärsförfa randen som är fastställda i nationell lagstiftning och i ge
menskapens lagstiftning skall medlemsstaterna se till att an
vändarna, som när den nationella lagstiftningen föreskriver
det skall agera tillsammans med användar- eller konsument
organisationerna, kan vända sig till den nationella tillsyns
myndigheten med defall där användarnas klagomål mot till
handahållaren av allmänna tjänster inte har lett till något

Utgår

och effektivt system för återbetalning/ersättning upprättas
för sådana tjänster som specifikt omfattar ersättning och
att tvister löses på ett rättvist sätt och på rimlig tid. Medlems
staterna skall säkerställa att ovannämnda skyldigheter
gäller alla som tillhandahåller posttjänster, offentliga el
ler privata operatörer.

resultat.

Enligt bestämmelserna i artikel 16 skall medlemsstaterna se

Utgår

till att de som tillhandahåller allmän postservice samtidigt
med den årliga rapporten om kontroll av efterlevnaden of
fentliggör information om antalet reklamationer och hur
dessa behandlats.

(Ändringsförslag 51 )
Artikel 20 första stycket

Harmoniseringen av tekniska standarder skall utvecklas un
der hänsynstagande till användarnas intresse .

Harmoniseringen av tekniska standarder skall säkerställas
under hänsynstagande till användarnas intresse inom ramen
för en enhetlig inre marknad .

(Ändringsförslag 52)
Artikel 21

Kommittén skall biträdas av en radgivande kommitté som
består av företrädare för medlemsstaterna och vars ordfö
rande är en företrädare för kommissionen. Den rådgivande
kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning .

Kommittén skall biträdas av en radgivande kommitté som
består av en företrädare per medlemsstat och vars ordfö
rande är en företrädare för kommissionen . Den rådgivande
kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning .

Den rådgivande kommittén skall yttra sig om ärenden angå
ende servicekvaliteten som fastställs i artikel 16 samt om
harmoniseringen av tekniska standarder enligt artikel 20.

Utgår

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till
hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning .

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget
inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till
hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning .

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje med
lemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till pro

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje med
lemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till pro

tokollet .

tokollet .

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som
kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det
sätt på vilket dess yttrande har beaktats .

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som
kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det
sätt på vilket dess yttrande har beaktats .
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Kommissionen skall även samråda med företrädarna för

Kommissionen skall även samråda med företrädarna för

postoperatörerna, näringslivet, användarna (inklusive pri
vata hushåll) och arbetsmarknadens parter, om frågor som
berör servicekvaliteten och harmoniseringen av de tekniska
standarderna. Den skall regelbundet underrätta den rådgi
vande kommittén om dessa samtal samt om arbetet i den

postoperatörerna, näringslivet, användarna (inklusive pri
vata hushåll) och arbetsmarknadens parter, om frågor som
berör servicekvaliteten och harmoniseringen av de tekniska
standarderna. Den skall regelbundet underrätta den rådgi
vande kommittén och parlamentet, särskilt det ansvariga

övervakningsfunktion som avses i artikel 23 .

utskottet, om dessa samtal samt om arbetet i den övervak

ningsfunktion som avses i artikel 23 .
Kommitténs sammanträden skall i princip vara offent
liga, om inte kommittén i god tid fattar ett särskilt, mot
satt, vederbörligen motiverat och publicerat beslut.
Kommittén skall publicera sina föredragningslistor två
veckor före varje sammanträde. Den skall publicera pro
tokollen från sammanträdena. Den skall upprätta ett of
fentligt register över de intresseanmälningar som kom
mitténs ledamöter gjort.

(Ändringsförslag 53 )
Artikel 22, andra stycket

De nationella tillsynsmyndigheterna skall särskilt ha till upp
gift att säkra att förpliktelser som följer av detta direktiv res
pekteras . De kan även ha till uppgift att säkra att nationella
regler och gemenskapsregler om konkurrens respekteras
inom postområdet.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall särskilt ha till upp
gift att säkra att de rättigheter — inklusive de som anges
i artikel 8.1 — och förpliktelser som följer av detta direktiv
respekteras . De kan även ha till uppgift att säkra att nationella
regler och gemenskapsregler om konkurrens respekteras
inom postområdet

(Ändringsförslag 54)
Artikel 23.1
1.

Tre ar efter det att detta direktiv trätt i kraft och senast

under första halvåret 2000, skall kommissionen rapportera
till Europaparlamentet och rådet om hur direktivet tilläm
pats . För detta ändamål skall kommissionen biträdas av en
övervakningsfunktion som skall följa utvecklingen inom

1.

Fem ar efter det att detta direktiv trätt i kraft skall kom

missionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om
hur direktivet tillämpats . För detta ändamål skall kommissio
nen biträdas av en övervakningsfunktion som skall följa ut
vecklingen inom sektorn

sektorn .

Europaparlamentet och rådet skall, pa förslag från kom
missionen och på grundval av artiklarna 100a och 189b

i fördraget, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
anpassa detta direktiv till en eventuellt ny marknadssi
tuation för de allmänna posttjänsterna och den monopo
liserade sektorn.

(Ändringsförslag 55 )
Artikel 23.2

2.

Övervakningsfunktionen skall bestå av maximalt fem

av kommissionen utsedda oberoende experter som represen
terar de olika nödvändiga exportområdena. De skall samla in
all väsentlig information om utvecklingen inom sektorn, i
synnerhet vad de ekonomiska, sociala och tekniska aspek
terna beträffar men även beträffande servicekvaliteten .

2.

Övervakningsfunktionen skall bestå av kommissionen

utsedda oberoende experter med kännedom om medlems
staternas posttjänsters natur, roll och mångfald i med
lemsstaterna och som representerar de olika nödvändiga ex
portområdena. De skall samla in all väsentlig information om
utvecklingen inom sektorn, i synnerhet vad de ekonomiska,
sociala och tekniska aspekterna beträffar men även beträf
fande servicekvaliteten .
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(Ändringsförslag 56 )
Artikel 23.2a (nv)

2a.

Kommissionens rapport som avses i punkt 1 skall

också omfatta yttranden från postoperatörernas — såväl
offentliga som privata — företrädare, arbetstagarna i
postsektorn och de privata konsumenterna beträffande
sektorns utveckling och genomförandet av detta direktiv.

(Ändringsförslag 57 )
Artikel 24 första stycket

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex
månader efter dagen för dess ikraftträdande och skall genast

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författ
ningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett
år efter dagen för dess ikraftträdande och skall genast under

underrätta kommissionen om detta .

rätta kommissionen om detta .

(Ändringsförslag 58 )
Artikel 24 andra stycket a (nytt)

Vid omstrukturering som föranleds av genomförandet av
detta direktiv skall under alla omständigheter prioritet
ges åt bevarandet av befintliga arbetstillfällen och säk
randet av arbetstagarnas sociala skydd.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om gemensamma regler för utvecklingen av posttjänster i gemenskapen och
för förbättring av servicekvaliteten (KOM(95)0227 — C4-0540/95 — 95/0221(COD))
(Medbeslutandeförfarandet — första behandlingen )

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet KOM(95)0227 —
95/022 1 (COD) ('),

-— med beaktande av artiklarna 1 89b . 2, 57.2, 66 och 100a i Romfördraget i enlighet med vilka kom
missionen har lagt fram sitt förslag till parlamentet ( C4-0540/95 ),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen, och

— med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från bud
getutskottet, utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik, utskottet för rättsliga frågor

och medborgarrätt och utskottet för socialfrågor och sysselsättning ( A4-0105/96).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 1 89a. 2 i Romfördraget,

r1)

EGT nr C 322 , 2.12.1995 , s . 22 .
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3.
uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet
antar i enlighet med artikel 1 89b . 2 i Romfördraget,
4.
uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parla
mentet godkända texten och begär då att samrådsförfarandet skall inledas,
5.
påminner om att kommissionen är skyldig att förelägga parlamentet varje ändring som den har
för avsikt att göra i det av parlamentet ändrade förslaget,

6.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

3. Hiv/aids i utvecklingsländer **I
A4-0113/96

Förslag till

rådets förordning om hiv/aids-relaterade projekt i utvecklingsländer
(KOM(95)0293 — C4-0335/95 — 95/0164(SYN))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG (')

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Titeln

Förslag till rådets förordning (EG) om hiv/aids-relaterade
projekt i utvecklingsländer.

Förslag till rådets förordning (EG) om projekt inom område
hiv/aids och sexuellt överförbara sjukdomar i utveck
lingsländer.

(Ändringsförslag 2 )
Första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Budgetmyndigheten har beslutat att inom ramen för [ 1988 ]
års budget skapa en budgetpost som har till syfte att stödja
kampen mot hiv/aids-epidemin .

Budgetmyndigheten har beslutat att inom ramen för [ 1988 ]
års budget skapa en budgetpost som har till syfte att stödja
kampen mot hiv/aids-epidemin för att försöka utveckla ny
skapande åtgärder och inte endast komplettera de åtgär
der som redan vidtagits på andra nivåer.

(Ändringsförslag 3 )
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Hiv/aids utgör inte längre en frambrytande epidemi utan sna
rare en pandemi som är spridd över hela världen och under
utveckling, med sociala och politiska kännemärken som skil
jer sig åt efter berörda regioner eller länder, vilket kräver en
strukturell motåtgärd som omfattar många sektorer.

C)

EGT nr C 252 , 28.9.1995 , s . 4 .

Hiv/aids utgör inte längre en frambrytande epidemi utan sna
rare en pandemi som är spridd över hela världen och under
utveckling , med sociala och politiska kännemärken som skil
jer sig åt efter berörda regioner eller länder, vilket kräver en
adekvat strukturell motåtgärd som omfattar många sektorer,
och ställer alltför stora krav på de personella och finan
siella resurserna i flertalet utvecklingsländer.
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(Ändringsförslag 40)
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

Många forskare hävdar att enbart hiv-smitta inte behö
ver leda till aids, att det krävs andra bidragande faktorer
som sätter immunförsvaret ur bruk.

(Ändringsförslag 41 )
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)
Till bidragande faktorer räknas bland annat undernä
ring till följd av felnäring, stress orsakad av otrygga lev

nadsförhållanden och ohygienisk livsmiljö.

(Ändringsförslag 4)
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Europaparlamentet har i sin resolution av den 15 novem
ber 1995 om kommissionens meddelande till rådet och

Europaparlamentet om Europeiska gemenskapens och
dess medlemsstaters aidspolitik i utvecklingsländerna 1
yrkat på en väsentlig ökning av resurserna och ett detal
jerat åtgärdsprogram for att hejda spridningen av epide
min och mildra de socioekonomiska återverkningarna av
den .

C)

EGT nr 323, 4.12.1995, s . 45 .

(Ändringsförslag 5 )
Sjätte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Bade rådet och parlamentet har krävt en ökning av gemen
skapens engagemang på detta område .

Bade rådet och parlamentet har krävt en ökning av gemen
skapens engagemang på detta område, företrädesvis till för
mån för de minst gynnade grupperna i de fattigaste ut
vecklingsländerna.

(Ändringsförslag 6)
Artikel 1 andra stycket första strecksatsen

— främja en effektiv politik för att förhindra att hiv/aids
överförs sexuellt, perinatalt eller genom blodet,

— främja en effektiv politik för att förhindra att hiv/aids
överförs sexuellt, perinatalt eller genom blodet samt
har som mål att, särskilt genom intensifierade åtgär
der inom områdena information, upplysning och ut
bildning förebygga och behandla sexuellt överför
bara

sjukdomar

och

genom

att

finansiera

förebyggande informationskampanjer som främjar
en korrekt användning av alla skyddsåtgärder, i syn
nerhet av kondom ; dessa kampanjer bör utformas i
samverkan med de medier som har förmåga att nå
ut till befolkningen,
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(Ändringsförslag 45 )
Artikel 1 andra stycket andra strecksatsen

bryta "fattigdoms-instabilitets-hiv/aids"-cirkeln, varvid
särskilt skall beaktas grupper i högriskmiljöer (flyktingar, migrerande personer, osv.),

— bryta "fattigdoms-instabilitets-hiv/aids"-cirkeln, varvid
särskilt skall beaktas grupper i högriskmiljöer (flyk
tingar, migrerande personer, kringflyttande arbetsta
gare, militärer, fångar, prostituerade osv.),

(Ändringsförslag 43 )
Artikel 1 andra stycket andra strecksatsen a (ny)

— koncentrera sig på att minska de faktorer som bidrar
till att aids bryter ut, såsom extrem fattigdom, felnä
ring och undernäring samt brist på hygien,

(Ändringsförslag 9)
Artikel 1 andra stycket tredje strecksatsen

stärka hälsovården och socialtjänsten så att dessa kan
klara de ökande kraven från den allt mer omfattande epi demin,

— stärka hälsovården och socialtjänsten så att dessa kan
klara de ökande kraven från den allt mer omfattande epi
demin , framför allt genom att främja utbildningspro
gram som i första hand riktar sig mot ungdomar, så
som sexualundervisning som respekterar deras
kulturella identitet,

(Ändringsförslag 10)
Artikel 1 andra stycket tredje strecksatsen a (ny)

— främja och utveckla utbyten inom ramen för medi
cinskt samarbete såväl på det regionala som det in
ternationella planet,

(Ändringsförslag 1 1 )
Artikel 1 andra stycket tredje strecksatsen b (ny)

— låta kampen mot hiv/aids bilda ett inslag inom den
allmänna bekämpningen av andra sjukdomar som
fortfarande uppträder i utvecklingsländerna, genom
att förbättra primärvården,

(Ändringsförslag 12 )
Artikel 1 andra stycket tredje strecksatsen c (ny)
— främjande av en dialog med de trossamfund som allt
jämt avvisar en öppen och bred kampanj mot aids,

(Ändringsförslag 13 )
Artikel 1 andra stycket tredje strecksatsen d (ny)

— främjande av en politik som syftar till respekt för de
grundläggande mänskliga rättigheterna i enlighet
med de beslut som fattades vid FN:s fjärde kvinno
konferens i Peking.
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(Ändringsförslag 14)
Artikel 2 första strecksatsen

sexuell och reproduktiv hälsoundervisning speciellt anpassad för att nå målgrupperna, människor i högriskmiljöer och unga människor och kvinnor i allmänhet,

— sexuell och reproduktiv hälsoundervisning speciellt an
passad för att nå målgrupperna, människor i högriskmil
jöer och unga människor och kvinnor och deras partner
i allmänhet, varvid även offentliga opinionsbildare
och massmedier skall anlitas för spridande av upp
lysningar i en adekvat allmänt och lättillgänglig
form,

(Ändringsförslag 15 )
Artikel 2 andra strecksatsen

— bättre förebyggande av överföring av hiv och av sexuellt
överförbara sjukdomar och bättre behandling vad gäller
de sistnämnda sjukdomarna,

— främjande och förbättrande av de åtgärder som syf
tar till förebyggande av överföring av hiv och av sexu
ellt överförbara sjukdomar och bättre behandling vad
gäller de sistnämnda sjukdomarna,

(Ändringsförslag 16)
Artikel 2 tredje strecksatsen

ökning av tillgången på och användningen av olika
skyddsmedel och skyddsmetoder,

— ökning av tillgången på och användningen av olika
skyddsmedel och skyddsmetoder, särskilt genom
bättre upplysning, samt genom marknadsföring,
distribution och subventionerad försäljning av kon
domer,

(Ändringsförslag 17)
Artikel 2 tredje strecksatsen a (ny)

— främjande av metoder för systematiska screeningun
dersökningar för hiv/aids-virus att företas bland be
folkningen i utvecklingsländerna,

'( Ändringsförslag 18)
Artikel 2 tredje strecksatsen b och c (nya)

— bättre tillgång till mediciner för behandling av sexu
ellt överförbara sjukdomar
— studie av en solidaritetsfond i syfte att pa initiativ av
Europeiska unionens upprätta en, som möjliggör
bättre behandling av hiv-smittade personer i de fat

tigaste länderna ; i detta syfte måste man tillsammans
med FN-organ, berörda icke-statliga organisationer,
och läkemedelslaboratorier, och i samverkan med

hälsovårdssystem i de utvecklade länderna, i synner
het de i Europeiska unionen, försöka hitta det bästa
sättet för att finansiera jämlika behandlingsformer i
nordliga och sydliga länder,
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(Ändringsförslag 19)
Artikel 2 fjärde strecksatsen

stärkande av hälsovården, särskilt i avlägset liggande
områden, i syfte att utvidga förebyggande hälsovård och
omsorg, och förbättra säkerheten vid blodtransfusioner,

— stärkande av hälsovården och vårdinrättningar, sär
skilt i avlägset liggande områden, i syfte att utvidga fö
rebyggande hälsovård och omsorg, och förbättra säker
heten vid blodtransfusioner,

(Ändringsförslag 20)
Artikel 2 sjätte strecksatsen

tekniskt och ekonomiskt stöd för att göra det möjligt för
ISOer och gräsrotsgrupper att optimera sina bidrag till
förebyggande vård och omsorger, i synnerhet genom

hjälp att bilda nätverk,

— tekniskt och ekonomiskt stöd för att göra det möjligt för
ISOer att optimera sina bidrag till förebyggande vård
och omsorger, i synnerhet genom hjälp att bilda nätverk,

avsedda att effektivisera åtgärderna och förbättra
informationen, samordningen och samarbetet mel
lan alla parter,

(Ändringsförslag 21 )
Artikel 2 sjätte strecksatsen a (ny)
— lokala gruppers deltagande i utarbetandet av lokala
strategier för information och sexualundervisnings
program,

(Ändringsförslag 23 )
Artikel 2 åttonde strecksatsen

främjande av respekt för mänskliga rättigheter och av
frihet från diskriminering och stigmatisering av dem
som lever med viruset, särskilt genom införandet av en
anpassad lagstiftning .

— främjande av respekt för mänskliga rättigheter och kam
pen mot stigmatisering, isolering och/eller gettoise
ring (t.ex. av flyktingar och kringflyttande personer)
av dem som lever med viruset genom kampanjer för
att öka medvetenheten och förebygga diskrimine
ring, särskilt genom införandet av en anpassad lagstift
ning .

(Ändringsförslag 46)
Artikel 2 åttonde strecksatsen a (ny)

— bättre nationella anmälnings- och statistiksystem för
epidemiologisk kontroll, samt inrättandet av en da
tabank och ett nätverk som förbinder dessa system,

(Ändringsförslag 25 )
Artikel 2 åttonde strecksatsen b (ny)

— stöd till undervisnings- och utbildningsprogram för
de som verkar inom den lokala hälsovården,
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(Ändringsförslag 26)
Artikel 2 åttonde strecksatsen c (ny)

— ansträngningar deis för att säkerställa att andra pro
jekt av allmän karaktär utnyttjas så att alla projekt
deltagare samtidigt kan bedriva utbildning i hälso
vård och förebyggande vård, dels för att projekten av
allmän karaktär inte motverkar kampanjen mot
aids.

(Ändringsförslag 27 )
Artikel 2 åttonde strecksatsen d (ny)

— stöd till program som syftar till att öka kvinnornas
beslutsfattande makt inom alla delar av hälsovårds

sektorn, inklusive de som rör sexuella förhållanden,
samt till att öka männens medvetande om och ansvar
för ett säkert sexuellt beteende.

(Ändringsförslag 22)
Artikel 2 andra stycket (nytt)

— samtliga program för förebyggande och kontroll av
aids skall respektera mänskliga rättigheter samt kul
turellt och religiöst betingade särskilda krav i den
mån dessa låter sig förena med kampen mot sjukdo
men,

(Ändringsförslag 28)
Artikel 3

Samarbetspartner som enligt den här förordningen är kva
lificerade för ekonomiskt stöd är statliga förvaltningar och
statliga organ på nationell, regional och lokal nivå, lokala
myndigheter och andra lokala organ, regionala organisatio
ner, internationella organisationer, forskningsinstitut och
universitet, lokalsamhällen och den privata sektorn, inklu
sive icke-statliga organisationer och gräsrotsföreningar som
kan bidra med den expertkunskap de besitter till utformning ,
genomförande och övervakning av de prioriterade strategier
inom hiv/aids-området som beskrivs i artikel 2 .

Samarbetspartners som enligt den här förordningen är kva
lificerade för ekonomiskt stöd är statliga förvaltningar och
statliga organ på nationell, regional och lokal nivå, lokala
myndigheter och andra lokala organ, inklusive traditionella
sociala strukturer, regionala organisationer, internationella
organisationer, forskningsinstitut och universitet, lokalsam
hällen, icke-statliga organisationer, inklusive icke-statliga
kvinnoorganisationer och kvinnoförbund, och den privata
sektorn som kan bidra med den expertkunskap de besitter till
utformning, genomförande och övervakning av de priorite
rade strategier inom hiv/aids-området som beskrivs i artikel
2 . Ansträngningar skall göras för att säkerställa en jämn
könsfördelning bland samarbetspartnerna.

(Ändringsförslag 29)
Artikel 4.1

1.

De instrument som skall användas i de verksamheter

som avses i artikel 1 är studier, tekniskt stöd, utbildning eller
andra tjänster, material och arbeten, liksom revision och ut
värderings- och övervakningsuppdrag. Prioritet skall ges till

1.

De instrument som skall användas i de verksamheter

som avses i artikel 2 är tekniskt stöd, utbildning eller andra
tjänster, material och arbeten, liksom utvärderande och
övervakande revision vars kostnad skall underställas den
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ett stärkande av den nationella kompetensen, i synnerhet ge
nom utbildning syftande till långsiktig livskraft.

budgetansvariga myndigheten före den första behandlingen
för varje budgetår. Prioritet skall ges till ett stärkande av den
nationella kompetensen, i synnerhet genom utbildningspro
gram som har till syfte att öka mottagarländernas delta
gande, och oberoende vid genomförandet av åtgärder
vars syfte är att bromsa virusets spridning.

(Ändringsförslag 30)
Artikel 4.3a (ny)

3a
Finansiella bidrag från lokala partner, i synnerhet
vad gäller driftskostnader, skall ges prioritet i de fall där
ett projekt utgör inledningen till en fortgående verksam
het, i syfte att säkerställa fortsättningen för sådana pro
jekt efter att gemenskapens finansiering avslutats.

(Ändringsförslag 31 )
Artikel 4.5

5.
För att förstärka sammanhållning och komplementari
tet mellan de projekt som finansieras genom gemenskapen
och de som finansieras genom medlemsstaterna, i syfte att
säkerställa en optimal effektivitet för alla dessa projekt, skall
kommissionen vidta alla nödvändiga samordningsåtgärder,
särskilt

a)

inrättandet av ett system för systematiskt utbyte av in
formation om de finansierade projekten och de projekt
som man planerar skall finansieras av gemenskapen och

5.
För att förstärka sammanhållning och komplementari
tet mellan de projekt som finansieras genom gemenskapen,
medlemsstaterna och andra bilaterala och internationella

biståndsgivare, och i syfte att säkerställa en optimal effek
tivitet för alla dessa projekt, skall kommissionen vidta alla
nödvändiga samordningsåtgärder, särskilt:
a)

inrättandet av ett system för systematiskt utbyte av in
formation om de finansierade projekten och de projekt
som man planerar skall finansieras av gemenskapen,
medlemsstaterna och andra bilaterala och internatio

medlemsstaterna,

nella biståndsgivare,

b) en samordning på den plats där projekten genomförs ge
nom regelbundna möten och informationsutbyte mellan
kommissionens och medlemsstaternas företrädare i det
eller de länder som får stöd .

b) en samordning på den plats där projekten genomförs ge
nom regelbundna möten och informationsutbyte mellan
biståndsgivarnas företrädare i det eller de länder som
får stöd .

(Ändringsförslag 32)
Artikel 4.5a (n\)

5a
Kommissionen skall årligen underställa Euro
paparlamentet resultatet av strävandena efter sam
finansiering och samarbetspartner så att parlamen
tet skall kunna utöva en politisk och budgetär
kontroll.

(Ändringsförslag 33)
Artikel 6.5

5.
Deltagande i anbudsinfordran och givande av kontrakt skall vara öppet på lika villkor för fysiska och juridiska personer i medlemsstaterna och i mottagarlandet.
Det kan utsträckas till andra utvecklingsländer, och i väl
underbyggda undantagsfall, till andra tredje länder.

5.
Deltagande i anbudsinfordran och givande av kon
trakt skall vara öppet på lika villkor för fysiska och ju
ridiska personer i medlemsstaterna, i mottagarlandet
och i andra utvecklingsländer. Det kan utsträckas, i väl
underbyggda undantagsfall, till andra tredje länder.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ANDRINGAR

(Ändringsförslag 34)
Artikel 6.6

Material skall härröra fran medlemsstaterna, mottagar6.
landet eller andra utvecklingsländer. / undantagsfall, där
omständigheterna motiverar det, kan material härröra från

6.
Material bör härröra fran medlemsstaterna, mottagar
landet eller andra utvecklingsländer. Undantag kan göras
efter överenskommelse med behörig myndighet, i synner

annat håll.

het om de berörda parterna annars skulle drabbas av hö

gre kostnader eller tvingas svara för en oproportionerligt
stor del av kostnaderna .

(Ändringsförslag 35 )
Artikel 7.2 andra stycket a (nytt)

Kommitténs sammanträden skall i princip vara offent
liga om inte kommittén i god tid fattar ett vederbörligen
motiverat och publicerat motsatt beslut. Kommittén

skall offentliggöra sina föredragningslistor två veckor
före varje sammanträde. Sammanträdesprotokollen
skall publiceras. Kommittén skall upprätta ett offentligt
register över de intresseanmälningar som kommitténs le
damöter gjort.

(Ändringsförslag 36)
Artikel 8

En gång per år skall en diskussion föras pa grundval av en
presentation gjord av kommissionens företrädare gällande de
allmänna riktlinjerna för det kommande årets projekt inom
ramen för en gemensamt möte mellan de tre kommittéer som

En gång per ar skall en diskussion föras pa grundval av en
presentation gjord av kommissionens företrädare gällande de
allmänna riktlinjerna för det kommande årets projekt inom
ramen för en gemensamt möte mellan de tre kommittéer som

avses i artikel 7.1 .

avses i artikel 7.1 . Kommissionen skall fastställa de all

männa riktlinjerna som framställs på grundval av sam
råd med myndigheter, partnerorganisationer och stöd
mottagare i de biståndsmottagande länderna.

(Ändringsförslag 37 )
Artikel 9

Efter varje budgetar skall kommissionen inge en rapport till
parlamentet och rådet, vari skall ingå en sammanfattning av
de projekt som finansierats under budgetårets lopp och en ut
värdering av genomförandet av den här förordningen under
den perioden .

Före den 1 september varje budgetar skall kommissionen
inge en rapport till parlamentet och rådet, vari skall ingå en
förteckning över partner i samfinansierade projekt samt
hur stora procentandelar som samfinansierats, en sam
manfattning av de projekt som finansierats under budgetårets
lopp och en utvärdering i siffror av genomförandet av den
här förordningen under den perioden .

Sammanfattningen skall i synnerhet innehalla upplysningar

Sammanfattningen skall i synnerhet precisera informatio

om dem med vilka avtal har slutits .

nen om dem med vilka avtal har slutits .

Rapporten skall också framlägga slutsatserna från alla obe

Rapporten skall också framlägga de kvantifierade slutsat
serna från alla oberoende utvärderingar av enskilda projekt.

roende utvärderingar av enskilda projekt .
Sammanfattningen skall i synnerhet innehålla upplysningar

Sammanfattningen skall i synnerhet i detalj redogöra för

om dem med vilka avtal har slutits .

dem med vilka avtal har slutits .

(Ändringsförslag 39)
Artikel 10 första stycket a (nytt)

Denna förordning skall revideras fem ar efter att den
trätt i kraft.
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Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över förslag till rådets förordning
om hiv/aids-relaterade projekt i utvecklingsländer (KOM(95)0293 — C4-0335/95 — 95/
0164(SYN )

( Samarbetsförfarandet, första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till rådet KOM(95)0293 — 95/0164(SYN)('),
— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artiklarna 1 89c och 130w i Rom-fördraget ( C4-0335/95 ),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttrandena från
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för kvinnors rättigheter ( A4-01 13/96).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 189a.2 i Romfördraget,

3.
uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt, som rådet
antar i enlighet med artikel 1 89c . a i Romfördraget,

4.
uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parla
mentet godkända texten och begär att samrådsförfarandet då inleds,
5.
uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommis
sionens förslag,
6.

(')

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

EGT nr C 252 , 28.9.1995 , s . 4 .

4. Luftförorening genom avgaser från motorfordon ***II
A4-0119/96

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rå
dets direktiv om ändring av direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lag
stiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (C4-0007/96 — 94/
0286(COD))

(Medbeslutandeförfarandet — andra behandlingen)
Europaparlamentet fattar detta beslut

— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt C4-0007/96 — 94/0286(COD),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till Euro
paparlamentet och rådet KOM(94)0558 (2 ),
— med beaktande av kommissionens ändrade förslag KOM(95)0540 ( 3),

C)
C-)
(-')

EGT nr C 269 , 16.10.1995 , s . 82 .
EGT nr C 390 , 31.12.1994 , s . 26 .
EGT nr C 19 , 23.1.1996 , s . 13 .
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— med beaktande av artikel 1 89b. 2 i Romfördraget,
— med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och
konsumentskydd (A4-01 19/94).

1.

Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten på följande sätt,

2.
uppmanar kommissionen att ställa sig bakom parlamentets ändringar i det yttrande som kom
missionen skall avge i enlighet med artikel 1 89b . 2 d) i Romfördraget,

3.
uppmanar rådet att godkänna alla parlamentets ändringar, ändra sin gemensamma ståndpunkt
i överensstämmelse härmed och slutgiltigt anta rättsakten ,
4.

nuppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen .

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Tolfte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Rådet bör senast den 31 december 1997 anta de föreskrifter

Europaparlamentet och rådet bör senast den 3 1 december

som skall gälla för den period som börjar år 2000 på grundval
av ett förslag som kommissionen bör lägga fram senast den
30 juni 1996 och som syftar till att väsentligt minska utsläp
pen från lätta nyttofordon .

1997 anta de föreskrifter som skall gälla för den period som
börjar år 2000 på grundval av ett förslag som kommissionen
bör lägga fram senast den 30 juni 1996 och som syftar till
att väsentligt minska utsläppen från lätta nyttofordon .

(Ändringsförslag 2)
Artikel 2.3 sista stycket

För fordon vars förhållande mellan effekt och vikt är högst
30 kW/ton och vars maximihastighet inte överstiger 130
km/h skall de tidpunkter som föreskrivs i första stycket er
sättas med den 1 oktober 1998 respektive den 1 oktober

Utgår

1999 .

(Ändringsförslag 3 )
Artikel 4, första stycket

Rådet skall i enlighet med de villkor som anges i fördraget
senast den 31 december 1997 ta ställning till förslag , som
kommissionen skall lägga fram senast den 30 juni 1996, om
nästa etapp ifråga om gemenskapens åtgärder för att minska
luftföroreningar genom utsläpp från motorfordon som om
fattas av detta direktiv. Dessa åtgärder skall gälla från och

Europaparlamentet och rådet skall i enlighet med de vill
kor som anges i fördraget senast den 31 december 1997 ta
ställning till förslag , som kommissionen skall lägga fram se
nast den 30 juni 1996, om nästa etapp ifråga om gemenska
pens åtgärder för att minska luftföroreningar genom utsläpp

med år 2000 .

gärder skall gälla från och med år 2000 .

från motorfordon som omfattas av detta direktiv. Dessa åt
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5.

Batförarcertifikat ** II

A4-0128/96

Beslut om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av rådets gemensamma stånd
punkt om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller per
sonbefordran på gemenskapens inre vattenvägar (C4-0068/96 — 94/0196(SYN))
(Samarbetsförfarandet — andra behandlingen)

Europaparlamentet fattar detta beslut
— med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt C4-0068/96 — 94/0196(SYN)),
— med beaktande av sitt yttrande vid första behandlingen (') av kommissionens förslag till rådet
KOM(94)0359 ( 2),

— med beaktande av kommissionens ändrade förslag KOM(95)0474 ( 3),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 189c i Romfördraget,
— med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen, och

— med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism
(A4-0128/96 ).

1.

Parlamentet ändrar den gemensamma ståndpunkten,

2.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta beslut till rådet och kommissionen .

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Dessa gemensamma bestämmelser skall främst syfta till att
öka sjöfartssäkerheten och skyddet för människoliv. Därför
är det nödvändigt att fastställa de minimikrav som den sö
kande måste uppfylla för att få ett båtförarcertifikat avseende
inre vattenvägar.

Dessa gemensamma bestämmelser skall främst syfta till att
öka sjöfartssäkerheten och skyddet för människoliv. Därför
är det nödvändigt att fastställa de minimikrav som den sö
kande måste uppfylla för att få ett båtförarcertifikat avseende
inre vattenvägar. Likvärdig bedömning av kunskaper och
färdigheter måste säkerställas i medlemsstaterna.

(Ändringsförslag 3 )
Artikel 6.2

2.
En innehavare av certifikat som har uppnått 65 ars ålder
skall inom de tre följande månaderna och därefter varje år
genomgå en sådan undersökning som avses i punkt 1 . Den
behöriga myndigheten skall genom en anteckning på certi
fikatet intyga att den sökande uppfyllt denna förpliktelse .

2.
En innehavare av certifikat som har uppnått 65 ars ålder
skall inom de tre följande månaderna och därefter vart
tredje år genomgå en sådan undersökning som avses i punkt
1 . Den behöriga myndigheten skall genom en anteckning på
certifikatet intyga att den sökande uppfyllt denna förplik
telse .

C)
(2)

EGT nr C 68 , 20.3.1995 , s . 39 .
EGT nr C 280, 6 . 1 0. 1 994 , s . 5 .

(3)

EGT nr C 20 , 24.1.1996 , s . 7 .
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RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 4)
Artikel 7.3, 7.4 och 7.4a

ses i punkt 1 kan reduceras till lägst 3 år i följande fall :

3.

Minsta godtagbara tid för den yrkeserfarenhet som av

3.
Minsta godtagbara tid för den yrkeserfarenhet som av
ses i punkt 1 kan reduceras till lägst 2 år i följande fall :

a)

a)

Den sökande innehar ett av den behöriga myndigheten
godkänt intyg om särskild utbildning i navigering på inre
vatten där provtjänstgöring i framförande av fartyg in
går. Minskningen får inte vara större än utbildningsti
dens längd, eller

b) Den sökande har styrkt yrkeserfarenhet från fartyg på
yttre vatten som besättningsman. För att erhålla
den maximala minskningen till 3 år, skall den sökande
kunna visa minst fyra års erfarenhet av sjöfart på yttre

Den sökande innehar ett av den behöriga myndigheten
godkänt intyg om särskild utbildning i navigering på inre
vatten där provtjänstgöring i framförande av fartyg in
går. Minskningen får inte vara större än utbildningsti
dens längd, eller

b) Den sökande har styrkt yrkeserfarenhet från fartyg på
yttre vatten som besättningsman. För att erhålla
den maximala minskningen till 2 år, skall den sökande
kunna visa minst fyra års erfarenhet av sjöfart på yttre

vatten .

vatten .

4.
Den kortaste yrkeserfarenheten enligt punkt 1 kan
minskas till lägst 3 år om de sökande har avlagt en praktisk
examen avseende framförande av fartyg . I detta fall skall cer
tifikatet endast gälla för fartyg med liknande sjöegenskaper
som fartyget som användes vid det praktiska provet.

4.
Den kortaste yrkeserfarenheten enligt punkt 1 kan
minskas till lägst 2 år om de sökande har avlagt en praktisk
examen avseende framförande av fartyg . I detta fall
skall certifikatet endast gälla för fartyg med liknande
sjöegenskaper som fartyget som användes vid det
praktiska provet. I detta fall skall den behöriga myndig
heten på certifikatet ange att dess giltighet är begränsad
till dess innehavaren har förvärvat fyra års yrkeserfaren
het.

4a.
Vid beräkning av den sökandes yrkeserfarenhet
skall den tid som sökanden efter uppnådd ålder av 21 år

tjänstgjort som besättningsman på ett fartyg i insjöfart
skall multipliceras med en faktor av 1,5.

(Ändringsförslag 5)
Artikel 8.2

2.

Efter samråd med kommissionen kan en medlemsstat

begära att fartygsbefälhavaren uppfyller vissa komplette
rande krav på kännedom om lokala förhållanden för att få na
vigera på vissa andra vattenvägar än de vattenvägar med
havskaraktär som avses i bilaga 2 till direktiv 91 /672/EEG .

2.
Efter godkännande fran kommissionen kan en med
lemsstat begära att fartygsbefälhavaren uppfyller vissa kom
pletterande krav på kännedom om lokala förhållanden för

att få navigera på vissa andra vattenvägar än de vattenvägar
med havskaraktär som avses i bilaga 2 till direktiv 91 /672/
EEG .

Efter samråd med kommissionen kan en medlemsstat begära
att en befälhavare för fartyg för persontransport, vad gäller
vissa begränsade transportsträckor, skall ha grundligare yr
kesmässiga kunskaper om särskilda bestämmelser om passa

gerarnas säkerhet, särskilt såvitt avser olycksfall, eldsvåda
och skeppsbrott.

Efter godkännande från kommissionen kan en medlemsstat
begära att en befälhavare för fartyg för persontransport, vad
gäller vissa begränsade transportsträckor, skall ha grundli
gare yrkesmässiga kunskaper om särskilda bestämmelser om
passagerarnas säkerhet, särskilt såvitt avser olycksfall, elds
våda och skeppsbrott.

(Ändringsförslag 6)
Artikel 10a (ny)

10a.
I syfte att harmonisera innehall och utförande av
bedömningarna skall kommissionen uppmana de behö
riga myndigheterna i medlemsstaterna att åtminstone en

gång per år föra diskussioner med varandra om de olika
delarna i och bestämmelserna kring bedömningen.
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6. Åtgärder på miljöområdet i utvecklingsländerna inom ramen för en långsiktig
utveckling **I
A4-0112/96

Förslag till rådets förordning om åtgärder som vidtagits pa miljöområdet i utvecklingsländerna
inom ramen för en långsiktig utveckling (KOM(95)0294 — C4-0334/95 — 95/0161(SYN)
Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG C )

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Andra stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Med anledning av de begränsade resurserna förväntas
informationskampanjer och pilotprojekt i nära samar
bete med lokala experter ge den största multiplikatoref
fekten.

(Ändringsförslag 2)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Budgetpost (B7-5040) som skall finansiera projekt som
avses i denna förordning är ständigt övertecknad av an
slagssökanden till givande och mycket angelägna verk
samheter i utvecklingsländer.

(Ändringsförslag 3)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)

Anslagen till denna budgetpost skall ökas till 50 miljoner
ecu fram till år 2000.

(Ändringsförslag 4)
Nionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

Med tanke på miljöproblemens dimension krävs en sam
ordning av alla EU : s finansieringsinstrument i syfte att
uppnå hållbarhet.

(Ändringsförslag 5 )
Tionde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

De finansiella instrument som gemenskapen idag förfogar
över i syfte att bevara och företa en långsiktig utveckling ,
skulle kunna kompletteras på lämpligt sätt.

De särskilda finansiella instrument som gemenskapen idag
förfogar över i syfte att bevara och företa en långsiktig ut
veckling, bör kompletteras med ett instrument, som skulle
komma miljövårdsprojekt uteslutande i utvecklingslän
derna till godo.

C)

EGT nr C 20, 24.1.1996 , s . 4 .
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 6)
Artikel 1

Gemenskapen skall bidra med ekonomisk hjälp och med teknisk kompetens till de åtgärder som syftar till att underlätta
integrationen av miljöaspekten i den långsiktiga utvecklingsprocessen i utvecklingsländerna .

Gemenskapen skall bidra med ekonomisk hjälp och teknisk
kompetens till åtgärder som underlättar för befolkningen
i utvecklingsländerna att integrera miljövård och den
långsiktigt hållbara utvecklingens begrepp i sin vardag

(Ändringsförslag 7 )
Artikel la (ny)
Artikel la

Med tanke pa tillämpningen av denna förordning avses
med :

a)

utvecklingsländer: länder som omfattas av AVS-,
Asien och Latinamerika och MED-avtalen

b) hållbar utveckling en förbättring av människornas
livskvalitet inom gränserna för vad de underliggande
ekosystemen kan bära.

(Ändringsförslag 8)
Artikel 2.1 första strecksatsen

— Bevarande av den biologiska mångfalden genom beva randet av de ekosystem och livsmiljöer som är nödvän diga för att bevara arternas mångfald och garantera de
utrotningshotade arternas överlevnad samt genom iden tifiering och uppskattning av de biologiska resurserna.

— pilotprojekt på lokal, regional och nationell nivå,
som binder samman informationskampanjer inom
miljövårdens område och vidmakthållande av natur
resurserna med en därigenom vunnen förbättring av
det praktiska bemästrandet av den berörda befolk
ningens vardag.

(Ändringsförslag 9)
Artikel 2.1 andra strecksatsen

— Förbättring av miljön, särskilt stadsmiljön, genom ge
nomförande av planerför förvaltning av avfall , avlopps
vatten och luftföroreningar i samband med stadsplane
ringen .

— Förbättring av miljön och landanvändningen genom
stadsbyggnads- och trafikplanering och genom stöd
till lokala myndigheter med ansvar för stadsplane
ring och lokal förvaltning för genomförande av tek
niskt anpassade planer och pilotprojekt rörande
transporter, avfall , avloppsvatten, dricksvattenför
sörjning och luftföroreningar.

(Ändringsförslag 10)
Artikel 2.1 tredje strecksatsen

— Bevarande av kustområden genom minskning av föroreningskällor och stöd till initiativ för en långsiktig förvaltning av de marina ekosystemen .

— Stöd till lokala initiativ för bevarande av kustområden
genom undvikande av förorening och minskning av
föroreningskällor och stöd till initiativ för en långsiktig
förvaltning av de marina ekosystemen genom nyska
pande och kostnadseffektiva åtgärder.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 11 )
Artikel 2.1 fjärde strecksatsen

Användning och överföring av teknologier som är anpassade till miljökraven särskilt på energiområdet.

— Stöd till lokala initiativ för användning och överföring
av teknologier som är anpassade till miljökraven, sär
skilt på energiområdet och framför allt inom de förny
elsebara energikällornas område, med hänsyn till
långsiktig miljöpåverkan och anpassning till respek
tive regions traditionella levnadssätt.

(Ändringsförslag 12)
Artikel 2.1 fjärde strecksatsen a (ny)

— Åtgärder för förebyggande av klimatskadliga förore
ningar, till exempel ersättning av särskilt klimat
skadliga energikällor med mindre klimatskadliga
energikällor.

(Ändringsförslag 13 )
Artikel 2.1 femte strecksatsen

— Förbättring av metoderna för markens bevarande och för
förvaltning i samband med djuruppfödning , skydd av
skog och kampen mot ökenutbredningen .

— Stöd till lokala initiativ för förbättring av metoder för
markens bevarande, jordbruk och betesdjurhållning,
inom områdena skydd av skog, förbättring av djur
hållningsmetoder och uppfödningsmetoder för vilda
djurarter, åkerbruk, turism och förhindrande av
ökenutbredning .

(Ändringsförslag 14)
Artikel 2. 1 sjätte strecksatsen

Anpassning av produktionsprocesserna i utvecklings-

— Anpassning av produktionsprocesserna i utvecklings

länderna och information till alla ekonomiska aktörer

länderna och information till alla ekonomiska och so

om de miljökrav som kan att inverka på handelsutbytet
med utvecklingsländerna (t.ex . miljönormer, märkning
och certifiering).

ciala aktörer om de miljökrav som kan inverka på han
delsutbytet med utvecklingsländerna (t.ex. miljönormer,
märkning och certifiering) samt stöd till lokala initia
tiv, som arbetar för iakttagande av särskilda miljö
normer (t.ex. märkning, certifiering).

(Ändringsförslag 15 )
Artikel 2.1 sjätte strecksatsen a (ny)
— Information och upplysningsverksamhet för den lo

kala befolkningen om betydelsen av långsiktig ut
veckling, särskilt vad gäller problem knutna till be
folkningsökning, hälsovårdspolitik, icke hållbara
produktionssätt, användning av farliga kemiska sub
stanser och spridning av toxiskt avfall i miljön.
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(Ändringsförslag 16)
Artikel 2.1 sjätte strecksatsen b (ny)

— Stöd till informationskampanjer om farliga ämnen
såsom toxiskt avfall och bekämpningsmedel.

(Ändringsförslag 17)
Artikel 2.7 sjätte strecksatsen c (ny)

— Initiativ till skydd för ekosystem och boplatser och
för bevarande av arternas mångfald.

(Ändringsförslag 18)
Artikel 2.2 första strecksatsen

— Lokala pilotprojekt som kan bidra till en långsiktig ut
veckling, till att skydda miljön samt till en långsiktig för
valtning av naturresurserna.

— Lokala pilotprojekt, inklusive informationsutbyte,
som kan bidra till en långsiktig utveckling, ekologisk
medvetenhet, undervisning, till att skydda miljön samt
till en långsiktig förvaltning av naturresurserna.

(Ändringsförslag 19)
Artikel 2.2 andra strecksatsen

— Utarbetande av riktlinjer och instrument som syftar till
att främja en långsiktig utveckling och till integrationen
av miljön, bland annat i form av planer och program .

— Utarbetande av riktlinjer och operativa instrument som
syftar till att främja en långsiktig utveckling och till in
tegrationen av miljön, bland annat i form databaser, av
planer och program. Dessa åtgärder får inte över

skrida 10 % av de årliga anslagen.

(Ändringsförslag 20)
Artikel 2.2 tredje strecksatsen

— Analys av inverkan på miljön (konsekvensundersök-

Utgår

ningar) och utvärdering av projekt, program, strategier
samt av den förda politiken i utvecklingsländerna.

(Ändringsförslag 21 )
Artikel 2.2 tredje strecksatsen a (ny)

— Införande av en miljödel i projekten för utvecklings
samarbete som fastställer, identifierar och bedömer

hur långsiktiga verksamheterna är.

(Ändringsförslag 22 )
Artikel 2.2 tredje strecksatsen b (ny)
— Utveckling av gröna nationalräkenskaper.
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(Ändringsförslag 23 )
Artikel 2.3 första strecksatsen

Åtgärder för utveckling av utvecklingsländernas institu-

— Åtgärder för utveckling av utvecklingsländernas institu

tionella kapacitet både på nationell och på regional och
lokal nivå.

tionella och operativa kapacitet både på nationell och
på regional och lokal nivå

(Ändringsförslag 24)
Artikel 2.3 första strecksatsen a (ny)

— Åtgärder, som hänger samman med mål för klimat
skydd, såsom till exempel stöd till förnyelsebara en
ergikällor, ökning av energieffektiviteten och energi
sparåtgärder.

(Ändringsförslag 25 )
Artikel 2.3 andra strecksatsen

Deltagande från den lokala befolkningen vid identifieringen, planeringen och genomförandet av åtgärderna.

— Förhandsinformation till de lokala befolkningarna
och senare deras deltagande och uppslutning vid
identifieringen, planeringen och genomförandet av åt
gärderna. Kvinnornas speciella roll och situation skall
särskilt beaktas.

(Ändringsförslag 26)
Artikel 2.3 andra strecksatsen a (ny)

— Regionala verksamheter eller sådana verksamheter
som bidrar till att stärka det regionala samarbetet
inom området för långsiktig utveckling.

(Ändringsförslag 46)
Artikel 2.3 andra strecksatsen b (ny)
—

Samarbete med GEF — Global Environmental Fa

cility — och andra multinationella biståndsgivare.

(Ändringsförslag 27 )
Artikel 2.3a ( ny)

3a
dantagna från stöd är projekt, som förutsätter
dämpande åtgärder i andra av EU eller medlemsstaterna
finansierade projekt (inklusive miljökonsekvensutred
ningar och utvärderingar).

(Ändringsförslag 28)
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

1.
Pilotverksamheter pa fältet, som genomförs i enlig
het med denna förordning, skall behandlas i förhandsun
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dersökningar där deras ekologiska, sociala, ekonomiska
och kulturella inverkan samt de särskilda kvalitativa el

ler kvantitativa målen beskrivs. Dessa verksamheter
skall vid behov bedömas i samarbete med de lokala be

folkningarna.

2. Om dessa verksamheter har en inverkan på marken
och de infödda befolkningarnas levnadssätt, skall dessa
ge sin tillåtelse till verksamheten efter att ha blivit full
ständigt informerade.

(Ändringsförslag 29)
Artikel 3

Mottagare av hjälpen och samarbetspartner skall inte bara
vara staterna och regionerna utan också decentraliserade or
gan, regionala organisationer, offentliga inrättningar, tradi
tionella och lokala sammanslutningar, privata aktörer och in
dustrier däribland kooperativ, icke-statliga organisationer
och föreningar som företräder den lokala befolkningen .

Mottagare av hjälpen och samarbetspartner skall vara decen
traliserade organ, regionala organisationer, offentliga inrätt
ningar, traditionella och lokala sammanslutningar, privata
aktörer och industrier samt kooperativ, icke-statliga organi
sationer, och föreningar som företräder den lokala befolk
ningen, regioner och stater. Meddelande därom skall ske
till den budgetansvariga myndigheten.

(Ändringsförslag 30)
Artikel 4.1

1.

De medel som kan användas inom ramen för de åtgär

der som avses i artikel 2 skall bland annat omfatta studier,

tekniskt bistånd, utbildning och andra tjänster, leveranser
och arbeten samt revisioner och utvärderings- och kontroll
uppdrag.

1.
De medel som kan användas inom ramen för de åtgär
der som avses i artikel 2 skall förutom finansiella tjänster
även bland annat omfatta tekniskt bistånd, utbildning, vida
reutbildning och utbildning och andra tjänster, leveranser,
och arbeten samt revisioner och utvärderings- och kontroll
uppdrag .

(Ändringsförslag 3 1 )
Artikel 4.2

2.
Gemenskapens finansiering kan med undantag av in
köp av fast egendom, omfatta både investeringskostnader
och driftskostnader i utländsk och lokal valuta beroende på
de krav som ställs för genomförandet av åtgärderna. Med un
dantag av utbildningsprogrammen kan driftskostnaderna i
allmänhet täckas bara i inledningsfasen för att sedan gradvis
minska .

2.
Gemenskapens finansiering kan med undantag av in
köp av fast egendom, omfatta både investeringskostnader
och driftskostnader i utländsk och lokal valuta beroende på
de krav som ställs för genomförandet av åtgärderna. Med un
dantag av utbildnings- och undervisningsprogrammen kan
driftskostnaderna i allmänhet täckas bara i inledningsfasen
för att sedan gradvis minska. För projekt som syftar till att
bevara biologisk mångfald eller ekosystem tillåts inköp
av fast egendom.

(Ändringsförslag 32)
Artikel 4.5 b)

b)

En samordning pa den plats där atgärderna genomförs ,
i form av regelbundna möten och informationsutbyte

b) En samordning pa den plats där atgärderna genomförs,
i form av regelbundna möten och informationsutbyte

mellan företrädare för kommissionen och medlemssta

mellan företrädare för kommissionen och medlemssta

terna i mottagarlandet.

terna, mottagarstaterna och lokala parter (icke-stat
liga organisationer, lokalsamhällen, föreningar)
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(Ändringsförslag 33 )
Artikel 6.1 och 6.2

1.

Kommissionen skall ansvara för instruktion , beslut och

förvaltning av de åtgärder som avses i denna förordning en
ligt gällande budgetära och andra förfaranden, särskilt de
som föreskrivs i den finansordning som tillämpas på gemen
skapernas allmänna budget.

Kommissionen skall i enlighet med artikel 205 i för
1.
draget ansvara för instruktion, beslut och förvaltning av de
åtgärder som avses i denna förordning enligt gällande bud
getära och andra förfaranden, särskilt de som föreskrivs i den
finansordning som tillämpas på gemenskapernas allmänna
budget .

2.
De beslut om åtgärder vars finansiering enligt denna
förordning överskrider 2 miljoner ecu vardera, samt varje
ändring av dessa åtgärder som medför att budgeten över
skrids med mer än 20% av det ursprungliga belopp som av
satts för den berörda åtgärden , skall tas enligt det förfarande

2.
De beslut om åtgärder vars finansiering enligt denna
förordning överskrider 5 miljoner ecu vardera, samt varje
ändring av dessa åtgärder som medför att budgeten över
skrids med mer än 20% av det ursprungliga belopp som av
satts för den berörda åtgärden , skall tas enligt det förfarande

som föreskrivs i artikel 7 .

som föreskrivs i artikel 7 .

(Ändringsförslag 47 )
Artikel 6.5

5.
Deltagande i anbudsförfarandena och i avtal skall vara
öppet på samma villkor för alla fysiska och juridiska perso
ner i medlemsstaterna och mottagarlandet . Det kan utvidgas
till andra utvecklingsländer.

5.

Deltagande i anbudsförfarandena och i avtal skall vara

öppet på samma villkor för alla fysiska och juridiska perso
ner i medlemsstaterna, mottagarländerna och andra ut
vecklingsländer.

(Ändringsförslag 35 )
Artikel 6.6

6.
Leveranser skall ha ursprung i medlemsstaterna, i mot
tagarlandet eller i andra utvecklingsländer. / undantagsfall
kan leveranser ha ursprung i andra länder om detta är ved
erbörligen motiverat.

6.
Leveranser bör ha ursprung i medlemsstaterna, i mot
tagarlandet eller i andra utvecklingsländer, särskilt andra
länder i regionen. Undantag är möjliga, efter överens
kommelse med ansvarig tjänsteavdelning, särskilt om
annars högre kostnader eller oproportionerligt stora ut

gifter uppstår för de involverade .

(Ändringsförslag 36)
Artikel 6.6a (ny)
6a

Eftersom de verksamheter som är knutna till

denna förordning samtidigt inriktar sig på många områ
den behövs en miljöövervakningsenhet, som säkerställer
samordning, inbördes förbindelser och integrering av
olika dimensioner i projekten för utvecklingssamarbete
för att optimera undersökning och uppföljning av dem.

(Ändringsförslag 37)
Artikel 6.6b (ny)

6b

För att vara rättvis och visa aktiv solidaritet i syfte

att minska skillnaderna i utveckling mellan nordliga och
sydliga länder skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att
minska kapitalflödet det motsatta hållet, i synnerhet på
tjänsteområdet, genom att förbättra utvecklingsländer
nas institutionella och operativa kapacitet.
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(Ändringsförslag 38)
Artikel 7.1 första stycket a (nytt)

Kommittén skall beakta raden fran viktiga vetenskap
liga, miljöinriktade och tekniska organisationer.

(Ändringsförslag 39)
Artikel 7.1 första stycket b (nytt)

Kommittén har i uppgift att integrera erfarenheterna
från pilotprojekt som finansieras under denna förord
ning med den övriga tilldelningen av utvecklingsanslag.

(Ändringsförslag 40)
Artikel 7.2 tredje stycket a (nytt)

Kommitténs sammanträden skall i princip vara offent
liga, om inte kommittén i god tid fattar ett särskilt, mot
satt vederbörligen motiverat och publicerat beslut. Kom
mittén skall publicera sina föredragningslistor två
veckor före varje sammanträde. Den skall publicera pro
tokollen från sammanträdena. Den skall upprätta ett of
fentligt register över de intresseanmälningar som kom
mitténs ledamöter gjort.

(Ändringsförslag 41 )
Artikel 8

Efter varje budgetår skall kommissionen överlämna en ars
rapport till Europaparlamentet och till rådet med en samman
fattning av de åtgärder som finansierats under budgetåret
samt en utvärdering av genomförandet av denna förordning
under budgetåret .

Före den 1 september varje budgetar skall kommissionen
överlämna en årsrapport till Europaparlamentet och till rådet
med en lista på parterna i de samfinansierade åtgärderna
samt procentandelen för samfinansieringen, en samman
fattning av de åtgärder som finansierats under budgetåret
samt en utvärdering med sifferuppgifter av genomförandet
av denna förordning under budgetåret.

Sammanfattningen skall bland annat innehalla information

Denna rapport skall omfatta information om de finansie
rade projektens kvalitet och kvantitet och de aktörer med
vilka avtal och kontrakt slutits och beskriva alla de projekt
som presenterats och motiveringen till att de valdes.

om de aktörer med vilka avtal och kontrakt slutits .

Rapporten skall också, i förekommande fall, innehalla en
sammanfattning om de externa utvärderingar som gjorts om
särskilda åtgärder.

Rapporten skall också, i förekommande fall , innehålla en
kvantifîcerad sammanfattning om de externa utvärderingar
som gjorts om särskilda åtgärder.

(Ändringsförslag 44)
Artikel 8a (ny)
Artikel 8a

Riktlinjerna och kriterierna för hur projekten väljs ut
skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas offici
ella tidning och distribueras till berörda parter av kom
missionens kontor i de länder som får lämna in ansök

ningar.
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(Ändringsförslag 45 )
Artikel 8b (ny)
Artikel 8b

Denna förordning skall genomföras samordnat och hän
syn skall också tas till de allmänna principerna i förord
ning EEG nr 443/92, om ekonomiskt och tekniskt stöd
och ekonomiskt samarbete med utvecklingsländer i Asien
och Latinamerika (] ), Lomékonventionen och i de gäl
lande avtalen med länderna söder om Medelhavet. Den

skall respektera gemensamma kriterier under projektens
alla etapper, från fastställande till utvärdering. Kriteri
erna skall vara inriktade på kunskapsutbyte, harmonise
ring av arbetsmetoder och ömsesidigt samarbete i pro
jektets alla stadier.
C)

EGT nr L 52, 27.2.1992, s. 1 .

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om rådets förslag till förordning om
åtgärder som vidtagits på miljöområdet i utvecklingsländerna inom ramen för en långsiktig
utveckling (KOM(95)0294 — C4-0334/95 — 95/0161(SYN)
( Samarbetsförfarandet, första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av kommissionens förslag till rådet ( KOM(95)0294 — 95/0 161 ( SYN ) ( 1 ),
— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artiklarna 189c , 130c och 130w i Romfördraget i
(C4-0334/95 ),

— med beaktande av artikel 58 i sin arbetsordning ,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttrandena från
budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd (A4-01 12/96).
1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 1 89a. 2 i Romfördraget,

3.

uppmanar rådet att införliva parlamentets ändringar i den gemensamma ståndpunkt som rådet

antar i enlighet med artikel 1 89c . a i Romfördraget,

4.
kräver att samrådsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den av parlamentet
godkända texten,

5.

önskar att höras på nytt i den händelse rådet har för avsikt att göra genomgripande ändringar

av kommissionens förslag ,

6.

C)

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

EGT nr C 20 , 24.1.1996 , s . 4 .
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7. Allmänna preferenssystemet för jordbruksprodukter och fiske *
A4-0138/96

Förslag till rådets förordning om tillämpningen av en flerårig ordning med allmänna tullför
måner under perioden 1 juli 1996 — 30 juni 1999 for vissa jordbruksprodukter med ursprung
i utvecklingsländer (KOM(96)0087 — C4-0231/96 —96/0908(CNS))
Förslaget godkändes .

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande över rådets förslag till förordning

om tillämpningen av en flerårig ordning med allmänna tullförmåner under perioden 1 juli 1996
— 30 juni 1999 för vissa jordbruksprodukter med ursprung i utvecklingsländer (KOM(96)0087
— C4-0231/96 — 96/0908(CNS))

(Rådfrågningsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens förslag till rådet ( KOM(96)0087 — 96/0908(CNS ),

— efter att ha hörts av rådet i enlighet med artikel 113 i Romfördraget (C4-0231 /96),
— med beaktande av artikel 58 i arbetsordningen,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling och samarbete och yttranden från
utskottet för externa ekonomiska förbindelser samt fiskeriutskottet ( A4-01 38/96 ).

1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag ,

2.

uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parla

mentet godkända texten,

3.
uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommis
sionens förslag ,
4.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

8. 1997 "Europaåret mot rasism" *
A4-0135/96

Förslag till resolution om kommissionens meddelande om rasism, främlingsfientlighet och anti
semitism (KOM(95)0653 — C4-0250/96)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av artikel F2 i Fördraget om Europeiska unionen,

— med beaktande av kommissionens meddelande om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism
(KOM(95)0653 — C4-0250/96),

— med beaktande av sin undersökningskommittés rapport om uppkomsten av fascism och rasism
i Europa ('),

C)

Resultat från undersökningen , Strasbourg , december 1986.
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— med beaktande av den gemensamma förklaringen mot rasism och främlingsfientlighet som Eu
ropaparlamentet, rådet och kommissionen antagit den 11 juni 1986 ('),
— med beaktande av rapporten av undersökningskommittén mot rasism och främlingsfientlighet
om undersökningskommitténs resultat av den 17 juli 1990 (2),
— med beaktande av resolutionen som antogs av rådet och representanterna från medlemsstaternas
regeringar den 29 maj 1990 ( 3 ),
— med beaktande av resolutionen av den 2 1 april 1993 om att rasismen och främlingsfientligheten
återigen är på frammarsch och risken för högerextremistiskt våld (4),
— med beaktande av resolutionen om rasism och främlingsfientlighet av den 2 december 1 993 (5),

— med beaktande av resolutionen om zigenarnas situation i gemenskapen av den 21 april 1994 (6),
— med beaktande av resolutionen om etnisk rensning av den 20 april 1994 (7),
— med beaktande av resolutionen om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism av den 27 april
1995 ( 8 ),

— med beaktande av resolutionen av den 15 juni 1995 om en minnesdag för förintelsens offer (9),
— med beaktande av resolutionen om diskriminering av zigenare av den 13 juli 1995 ( 10),
— med beaktande av resolutionen om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism av den 26 ok
tober 1995 ("),

— med beaktande av slutrapporten från rådgivande kommissionen mot rasism och främlingsfient
lighet för Europeiska rådets räkning i Cannes den 26 och 27 juni 1995 ( Kahnkommissionen),
(RAXEN 24 ),

— med beaktande av interimsrapporten från rådgivande kommissionen mot rasism och främlings
fientlighet för Europeiska rådets räkning i Madrid den 15 och 16 december 1995 , (RAXEN 58 ),
— med beaktande av rådets interimsrapport om genomförbarhetsundersökningen om ett europeiskt
centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet framlagd för Europeiska rådets räk
ning i Madrid december 1995 ,
— med beaktande av reflektionsgruppens rekommendation till Europeiska rådet, "En strategi för
Europa", (REFLEX 21 , december 1995 ),
— med beaktande av Europeiska rådets ordförandeskaps slutsatser i Dublin, (maj 1 990), Maastricht,
(december 1991 ), Edinburgh, (december 1992), Köpenhamn, (juni 1993 ), Korfu, (juni 1994), Es
sen , (december 1994), Cannes, (juni 1995 ), Madrid, (december 1995 ),

— med beaktande av rekommendationen från Europarådets ministerkommitté beträffande Europa
kommissionens arbete mot rasism och intolerans, (CAHLI (94)5 , den 8 februari 1994),

— med beaktande av rekommendationen från Europarådets parlamentariska församling beträffande
Europakommissionens arbete mot rasism och intolerans , (CAHLI, (94)4, den 8 februari 1994),
— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes
frågor samt yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt samt
utskottet för socialfrågor och sysselsättning (A4-0135/96) och med beaktande av följande :
A. Europas historia har ett antal gånger fallit i händerna på rasism och etniskt hat med avskyvärda
följder: folkmord på judar, zigenare, homosexuella och handikappade, miljontals militära och
i synnerhet bland civila, deportering och förföljelse av befolkningsgrupper, etnisk rensning och
massiv tvångsförflyttning med rotlösa människor som följd .
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B. Utvecklingen av den europeiska integrationen efter andra världskriget var viktigaste reaktionen
nationalsocialism fascism och totalitär kommunism som befolkningen i de europeiska länderna
hade låtit sig manipuleras av. Det är väsentligt att inom denna ram skapa ett demokratiskt och
europeiskt rättsväsende för att värna om de mänskliga rättigheterna.
C. Mångetniska och —kulturella grupper är ett uttryck för civilisation och stödjer det europeiska
idealet. En levande kultur står dessutom öppen för kulturellt inflytande utifrån och visar en spon
tan tendens att ta över element från andra kulturer vilket har varit avgörande för många staters
och folkslags historia.

D. Regeringars politik och även EU : s politik kan influeras av etniska fördomar. I rådets tillkänna
givande angavs det i t.ex . strid med vetenskapliga rön att det skulle finnas ett samband mellan
arbetslöshet i unionen och immigration .
E. Europeiska unionens agerande, till följd av ministerrådets politik, har möjliggjort etnisk rensning
vid dess gränser och har gett skenet av att den Europeiska unionen inte är i stånd till och inte
heller är beredd att sätta sig upp mot dem som sprider rasism och etniskt hat .
F.

Europeiska unionen har till skyldighet att utveckla rättsväsendet, demokratin och minoritetsskyd
det vad gäller associerade länder och tredje land och på så vis bidra till att gynnsamma förhål
landen uppstår som bidrar till målet. Det är önskvärt att så sker inom ramen för samarbete med
andra internationella organisationer såsom Europarådet .

G. Rasism, antisemitism och främlingsfientlighet begränsar sig inte till högerextremistiska partier
utan till hela politikens ideologiska spektrum och bekämpandet av dessa företeelser måste ske
på bred front.
H. De rasistiska partierna utgör en samlingspunkt för främlingsfientlighet, rasism och antisemitism
i samhället och det är nödvändigt att inom unionen frysa ut dem och isolera deras politiska ledare
som Le Pen och Haider för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.
I.

Etnocentrism ("rasism") och främlingsfientlighet har djupa rötter i vårt samhälle på grund av :
— medlemsstaternas obearbetade koloniala historia, där rasism hade en legitim funktion för den
koloniala politiken,

— en pånyttfödd egoism och förlorade värden och principer för samlevnad, meddelsamhet och
tolerans , vilket skapar grogrund för rasistiskt och främlingsfientligt uppförande som kan ka
raktäriseras som antingen ligistfasoner eller helt enkelt kriminella handlingar,
— brist på stimulans för att hjälpa individen att anpassa sig till ett mångkulturellt och multi
etniskt samhälle , till "världsstaden".

— social och ekonomisk utslagning av både ommigranter och inhemska medborgare i med
lemsstaterna, som kan leda till att båda grupper lockas att ge efter för manipulation från po
pulistiska, auktoritära och högerextremistiska politiker.
J.

Stora delar av befolkningen har en benägenhet att se minoritetsgrupper som syndabockar för de
ras eländiga livsvillkor, som t.ex .:
— hög arbetslöshet,

— dåliga sociala villkor och låg välfärdsnivå,
— allmän ekonomisk osäkerhet,

— förfallet och obeboligheten i förorterna,
— bristfälliga skolsystem .

K. Begreppet ras har ingen vetenskaplig grund vare sig genetiskt eller antropologiskt och tjänar där
för endast till att underblåsa etnisk, nationell eller kulturell diskriminering eller diskriminering
på grund av hudfärg, då det grundar sig på den felaktiga uppfattningen att det finns etablerade,
hierarkiskt indelade "raser". Termen bör därför undvikas i alla offentliga texter.
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L.

Rasism, antisemitism och främlingsfientlighet utgör ett hot mot social sammanhallning mellan
människor och den Europeiska unionen bor p . g . a . detta vidta åtgärder på ett flertal specifika om
råden .

M. Ökade kunskaper skulle hjälpa Europeiska unionen att utveckla en detaljerad strategi för att be
kämpa fenomenet på lång och kort sikt .

1.
Parlamentet uttrycker sitt gillande över och samtycke till kommissionens meddelande eftersom
detta är ett bemötande av problemen med rasism och främlingsfientlighet vilka parlamentet har upp
märksammat i diverse resolutioner och ser i den hållning som kommissionen har intagit sin önskan
besvarad om att bekämpa rasism och främlingsfientlighet på ett stort antal områden ,
2.
stödjer upprättandet av ett övervakningscentrum för rasism och främlingsfientlighet, så som fö
reslogs i slutrapporten från den rådgivande kommittén för bekämpning av rasism och främlingsfient
lighet i samband med Europeisk rådets möte i Cannes ( Kahn-kommittén), och önskar att detta cen
trum skulle kunna fungera som nav för ett nätverk av existerande institutioner, under kommissionens
ledning,

3.
önskar att övervakningscentrumet skall arbeta nära tillsammans med Europarådet i synnerhet
vad gäller yttringar av rasism och främlingsfientlighet i unionens utkanter och där gränsöverskridande
yttringar som når över unionens gränser till grannländer som är medlemmar i Europarådet,
4.
anser att nedanstående övervakningscentrum kommer att bidra till att bekämpa rasism och främ
lingsfientlighet,
5.
instämmer i att om centret skall tas på allvar av offer för rasism kan dess tjänsteföreskrifter inte
begränsa rekryteringen till medborgare från medlemsstaterna,

6.
anser att den årsrapporten och andra publikationer från centret inte bör begränsas till reportage
utan bör göra konkreta handlingsrekommendationer som lokala myndigheter, nationella regeringar
och unionen kan följa,

7.
yrkar på att unionens institutioner föregår med gott exempel vad gäller bekämpandet av rasism,
främlingsfientlighet och antisemitism och att dessa kritiskt utreder sin egen politik,
8.
beklagar att unionen i sin utrikespolitik inte konsekvent och ändamålsenligt kan förkasta och
bekämpa etniskt hat,
9.
uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att i sina utrikespolitik gentemot länder
som ansökt om anslutning till unionen, associerade länder och andra tredje länder fästa största möjliga
uppmärksamhet på skyddet för minoriteter i dessa länder samt efter bästa förmåga stödja Europarådet
i dess ansträngningar i denna fråga,
1 0.
vädjar till alla politiker och opinionsbildare att avhålla sig från anspelningar på främlingsfient
liga känslor och fördömer alla sorters intolerans och rasistiska uttalanden i deras handlingar och inom
politiken,
11 . ndelar kommissionens avsikt att eftersträva social och ekonomisk jämlikhet för unionens in
vånare och ser den gemensamma förklaringen som antogs av arbetsmarknadens parter ( Florens, 1 994)
som ett initiativ till att motarbeta diskriminering och rasism på arbetsplatsen och ber eftertryckligen
kommissionen att följa tillämpningen av förklaringen i praktiken så att den inte bara blir tomma ord
på ett papper,

12 .
uppmanar kommissionen att stödja och övervaka genomförandet av de specifika förslagen i
slutrapporten från den rådgivande kommittén för bekämpning av rasism och främlingsfientlighet
( Kahn-kommittén), i synnerhet vad gäller rättsliga frågor och polisfrågor, och förelägga Europapar
lamentet en rapport om dessa frågor i slutet av 1997 ,
13 .
förväntar sig att resultaten av tillämpningen av förklaringen som antagits av arbetsmarknadens
parter skall ge ideér för utvecklingen av ett europeiskt direktiv och en arbetsmarknad utan diskri
minering ,
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14.
papekar att det "civila samhället" i unionen har en viktig roll att spela i kampen mot rasism
och främlingsfientlighet och stödjer kommissionens förslag om att upprätta ett forum för sociala frå
gor; önskar även en dialog mellan kommissionen och företrädare för de största religiösa samfunden
i Europa, och finner det önskvärt att kommissionen tar initiativ till en dialog mellan dessa samfund,

15 .
uppmanar kommissionen till att börja utveckla, i " Starting Line"-förslagets anda, som stöds
av kyrkorna och icke-statliga organisationer, en politik för anti-diskriminering på ett stort antal olika
områden (hälsovård , utbildning etc ) och med hjälp av förvärvade erfarenheter av den politiken och
den lagstiftningspraxis i medlemsstaterna anta anti-diskrimineringsbestämmelser,

16.
understryker behovet av att främja åtgärder inom utbildningsområdet för en effektiv bekämp
ning av rasism och främlingsfientlighet och anmodar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder
och kommissionen att ge det stöd som behövs för att uppnå dessa målsättningar,
17 .
stödjer kommissionens prioritering att skriva in en allmän anti-diskrimineringsparagraf i för
dragen och uppmanar i detta sammanhang kommissionen att lägga fram ett omfattande förslag till
direktiv mot diskriminering av minoriteter inom unionen , som skulle grunda sig på antidiskrimine
ringsbestämmelser som redan finns i medlemsstaterna,
18 .
ser kommissionens ställningstagande om att i Romfördraget införa befogenheter för att be
kämpa rasism som ett bra stöd i dess kamp mot rasism och främlingsfientlighet,

19.
betraktar främjandet av en gemensam hållning och en klart fastställd europeisk rättsuppfatt
ning för bekämpandet av rasism och främlingsfientlighet som något väsentligt ; önskar i detta sam
manhang ett samarbete på det rättsliga området som inkluderar bekämpning av rasism av ett gränsö
verskridande slag, särskilt på området tryckalster, rasistiska demonstrationer och Internet,
20.
välkomnar beslutet från ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor den 19-20 mars 1996 om
att vidta gemensamma åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet i enlighet med artikel K 3 i För
draget om Europeiska unionen ; hoppas att detta kommer att innebära att alla Europeiska unionens
medlemsstater i sin lagstiftning införlivar ett förbud mot förnekelse av förintelsen och anser att det
är nödvändigt att medlemsstaterna utvecklar sitt samarbete vad gäller rasism och främlingsfientlighet

med de associerade länderna i Central- och Östeuropa,

21 .
betraktar lika rättigheter för alla nationella minoriteter som en fråga av stor vikt och begär
att rättigheter för invandrare från medlemsstater skall skyddas på samma sätt; anmodar kommissionen
inventera argument från de medlemsstater som har reserverat sig i samband med europeiska och in
ternationella konventioner, i synnerhet Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna och den internationella konventionen om förbud mot alla former av ras
diskriminering, samt begär att kommissionen framför ett meddelande på området,
22 .
förespråkar stöd för att invandrare ska kunna följa sin religiösa övertygelse och livsåskådning ,
och anser det vara önskvärt att erbjuda imamer och andra religiösa ledare i Europa yrkesutbildning
och högskoleutbildning för att säkerställa att dessa trosföreställningar integreras i den europeiska kul
turen , som omfattar tolerans , ömsesidig respekt och mänskliga rättigheter, och uppmanar kommis
sionen att ställa nödvändiga resurser till förfogande ,
23 .
anser att det bör vara möjligt för medborgare i tredje land som har rätt att bo i en medlemsstat
att få medborgarskap i den staten och uppskattar kommissionens förslag om att avskaffa kontrollen
vid de inre gränserna och därmed förverkliga rörelsefriheten för tredjelandmedborgare , vilket är ett
steg i rätt riktning ,

24.
uppmanar medlemsstaterna att underlätta naturaliseringen av immigranter, att möjliggöra
medborgarskap, att skapa ett rättsligt anspråk på naturalisering för barn till immigranter som fötts
inom unionen samt att bevilja medborgarskap utan formella hinder,
25 .

uppmanar kommissionen att även undersöka de särskilda problem med rasism och främlings

fientlighet som de 3-4 miljoner svarta personer som befinner sig i europeiska unionen har,

26 .
stödjer kommissionens inställning att bredda integrationspolitiken med särskilda insatser för
vissa grupper i unionen såsom kringflyttande personer och zigenare, men det är av stor vikt att det
finns ett samband mellan dessa särskilda insatser och den allmänna sammanhållningspolitiken och
att dessa samband speciellt granskas vid utvärderingen av dessa insatser,
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27 .
upprepar sin uppfattning om att en social , kulturell och politisk integrering av immigranter
är nödvändig för deras jämlikhet i samhället och för bekämpandet av rasism, samt uppmanar med
lemsstaterna att ta del i de sociala och politiska besluten och säkerställa rösträtt och valbarhetsrätt
också för immigranter,
28 .
stödjer kommissionen planer på att förbättra levnadsförhållandena för invandrare och anser
att även invandrarna själv har en roll att spela här; undrar emellertid om de budgeterade anslagen
är tillräckligt stora och noterar att kommissionen är bunden av kraven på subsidiaritet;
29 .
erkänner den betydelsfulla roll som utbildning spelar i kampen mot rasistiska och främlings
fientliga attityder bland ungdomar eftersom utbildning bland annat bidrar till att utveckla deras sam
veten och känsla av socialt ansvar; uppmanar kommissionen att i synnerhet :

— uppmuntra de myndigheter som är ansvariga för utbildning att höja kvaliteten på undervisningen
om andra världskrigets betydelse för den moderna historien och i ljuset av kampen mot rasism
och främlingsfientlighet,
— tillstå att undervisning i religion och filosofi ger ett positivt bidrag till utvecklandet av ett samvete
hos ungdomen och deras livssyn,

— främja utbytandet av kunskap och erfarenheter om metoder för att åstadkomma assimilering och
vuxenundervisning i förbindelse med detta,
— främja lämplig utbildning av statsanställda inom området : rasism och främlingsfientlighet ;
30.
uppskattar den roll som journalister själva vill spela i kampen mot rasism och främlingsfient
lighet och stödjer idén om ett mediapris ;
31.
stödjer kommissionens önskan om att via Media Il-programmet främja produktioner som gran
skar den etniska och kulturella mångfalden i samhället, anser att invandrare genom stimulerande åt
gärder bör ges större möjligheter att arbeta inom media och göra radio- och teveprogram, och un
derstryker annonsörernas ansvar att undvika främlingsfientliga effekter;

32 .

anser att dess önskan om en konkret plan för Europaåret mot rasism har uppfyllts ;

33 . uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, med
lemsstaternas regeringar och ordföranden i den rådgivande kommittén mot rasism och främlingsfient
lighet.

H.

Förslag till rådets beslut om att utse 1997 till Europaåret mot rasism (KOM(95)0653 —
C4-0132/96 — 95/0355(CNS))

Förslaget godkändes med följande ändringar:
KOMMISSIONENS FÖRSLAG(1)

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 1 )
Stycke före första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad (nytt)

Den Europeiska gemenskapens existens baseras på en
önskan om att ersätta nationella motsättningar med en
gränsöverskridande solidaritet, eliminera rasism och et
niskt hat samt en önskan om att utveckla ett rättsväsende

som motverkar totalitarism ;

C)

EGT nr C 89 , 26.3.1996 , s . 7 .
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 2 )
Andra stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Rasism och främlingsfientlighet hotar rättsväsendet och
demokratin i Europa och underminerar förtroendet för
europeisk solidaritet;

(Ändringsförslag 58)
Tredje stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Främjande av en hög nivå i fråga om sysselsättning och so
cial trygghet i hela gemenskapen samt en höjning av levnads
standarden och livskvalitén i medlemsstaterna är målsätt

Främjandet av en demokratisk rättsordning, offentlig sä
kerhet och en hög nivå i fråga om sysselsättning och social
trygghet i hela gemenskapen, samt en höjning av levnads
standarden och livskvaliteten, och ekonomisk och social

ningar för gemenskapen

sammanhållning, är målsättningar för Europeiska unionen .

(Ändringsförslag 4)
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

Den fortsatta existensen av rasism och främlingsfientliga at-

Utgår

tityder har en skadlig inverkan på den ekonomiska och so
ciala sammanhållningen i Europeiska unionen;

(Ändringsförslag 5 )
Femte stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

Medvetenhet och eliminering av eventuella rasistiska och
främlingsfientliga aspekter av unionspolitiken kan för
stärka unionen som förebild;

(Ändringsförslag 6)
Sjunde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad

De växande ekonomiska svårigheterna medför att manga
människor i Europeiska unionen utestängs från allt ekono
miskt, socialt och politiskt deltagande och utgör en grogrund
för rasistiska och främlingsfientliga attityder,

De växande ekonomiska svårigheterna medför att många
människor i Europeiska unionen utestängs från allt ekono
miskt, socialt och politiskt deltagande och att oansvariga
politiker och opinionsbildare använder sig av denna pro
blematik för att väcka rasism och främlingsfientlighet till
liv ;

(Ändringsförslag 8)
Åttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad
Rasism, främlingsfientlighet och antisemitism måste främst
angripas på lokal, regional och nationell nivå ;

Rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i medelmssta
terna måste främst angripas på lokal, regional och nationell
nivå, särskilt genom främjandet av organisationer av
olika slag och inriktning inom samhället;
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 9)
Sjuttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)
Existensen av harmoniska samhällen som är etniskt och

kulturellt blandade är ett uttryck för civilisation och
stödjer det europeiska idealet, och i detta perspektiv bör
ett Europaår mot rasism organiseras.

(Ändringsförslag 10)
Sjuttonde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (nytt)

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet i Europa
har utgjort en av Europaparlamentets prioriteter sedan
1980-talet.

(Ändringsförslag 11 )
Tjugofjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad a (nytt)

Kyrkornas och de icke-statliga organisationernas förslag
"Starting Line" och "Starting Point" där de markerar
sitt ansvar i frågan bör välkomnas ;

(Ändringsförslag 12)
Tjugofjärde stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad b (ny)
Parlamentet har avsatt ett anslag i budgeten för 1996, till
förmån för åtgärder i kampen mot rasism, främlings
fientlighet och antisemitism.

(Ändringsförslag 14)
Artikel 2cb (n \)

2cb)

bidra till kunskap om och erkännande av andra ci
vilisationer och deras bidrag till de europeiska län
dernas kultur,

(Ändringsförslag 15 )
Artikel 2d

2d) uppmuntra eftertanke och diskussion om de åtgärder
som krävs för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet
och antisemitism inom gemenskapen ;

2d ) uppmuntra eftertanke och diskussion om de åtgärder
som krävs för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet
och antisemitism inom gemenskapen med en bred pro
blemställning som bas — där politiska, sociala, eko
nomiska och kulturella faktorer tas upp, samt slut
ligen förstärka gemenskapen som förebild vid
elimineringen av rasism och främlingsfientlighet;

(Ändringsförslag 16)
Artikel 2da ( ny)

2da ) uppmuntra sociala, kulturella och religiösa orga
nisationer att självständigt ta del i kampen mot ra
sism, främlingsfientlighet och antisemitism i gemen
skapen samt främjandet av en samhällelig dialog i ett
europeiskt sammanhang ;
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KOMMISSIONENS FÖRSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 17)
Artikel 2ga (ny)

2ga) främja nya metoder och strategier för att bekämpa
rasism och främlingsfientlighet i stora delar av be
folkningen ;

(Ändringsförslag 18 )
Artikel 2gb (ny)

2gb) uppmuntra kringflyttande personer att medverka
i det europeiska konst- och kulturlivet ;

(Ändringsförslag 19)
Artikel 2gc (ny)

2gc)

stödja projekt inom yrkesutbildning och undervis
ning (skolor, företag, kyrkor osv) som stimulerar
kunskap om rasism och främlingsfientlighet och som
utrustar människor att bekämpa rasismen.

(Ändringsförslag 20)
Artikel 3.1 fjärde strecksatsen
—

Samarbete med media i samband med informationskam-

— Samarbete med media i samband med informationskam

panjer, särskilt sådana som gäller invandrares och et-

panjer, särskilt sådana som gäller invandrares och et

niska minoriteters bidrag till välståndet i gemenskapen ;

niska minoriteters bidrag till Europas kultur, ekonomi
och historia ;

(Ändringsförslag 21 )
Artikel 3.1 femte strecksatsen a (ny)

— Organiserande av offentliga debatter med stor inver
kan på medlemsstaterna och unionen ;

(Ändringsförslag 22 )
Artikel 3.1 femte strecksatsen b (ny)

— Stöd till utbyte av erfarenheter mellan lokala och re
gionala institutioner som har ansvar för beslut i eko

nomiska och sociala frågor och bostadsfrågor, och
som kan införliva integration av minoriteter i sin re
gion- och stadsplanering.

(Ändringsförslag 23 )
Artikel 3.1 femte strecksatsen c (ny)

— Stöd till minoritetsorganisationer och lokala organi
sationer som vänder sig mot diskriminering av mino
riteter i samhället.
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KOMMISSIONENS FORSLAG

ÄNDRINGAR

(Ändringsförslag 25 )
Artikel 5.2

Den kommitté eller det organ som avses i punkt 1 skall
2.
säkerställa att den företräder alla organ och organisationer
som deltar i kampen mot rasism, främlingsfientlighet och
antisemitism .

2.
Den kommitté eller det organ som avses i punkt 1 skall
säkerställa att den företräder alla organ och organisationer
som deltar i kampen mot rasism, främlingsfientlighet och
antisemitism och underhålla relationerna till sociala orga
nisationer inom områdena media, utbildning, filosofi, re
ligion och kultur samt slutligen se till att aktiviteterna får
ett brett genomslag.

(Ändringsförslag 26)
Artikel 7

Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som före
skrivs i detta beslut samordnas med och utgör ett komple
ment till andra gemenskapsåtgärder, i synnerhet gäller detta
utbildningsprogram, åtgärder för bekämpning av social ut
slagning samt verksamhet i Europarådets regi .

Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som före
skrivs i detta beslut samordnas med och utgör ett komple
ment till andra gemenskapsåtgärder, utan att innebära dub
belarbete, i synnerhet genom att samordna dessa åtgärder
med åtgärder inom ramen för utbildningsprogram, åtgär
der för bekämpning av social utslagning samt verksamhet i
Europarådets regi .

(Ändringsförslag 27)
Artikel 8

Kommissionen skall informera Europaparlamentet, rådet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
om hur arbetet fortskrider samt lägga fram en slutlig rapport
om programmets genomförande senast den 31 december

Kommissionen skall informera Europaparlamentet, rådet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
om hur arbetet fortskrider i en årsrapport samt lägga fram
en slutlig rapport om programmets genomförande senast den

1998 .

31 juli 1998 .

(Ändringsförslag 28 )
Bilaga, del A , titeln

A. Projekt som enbart skall finansieras med medel från gemenskapens budget

A. Projekt som eventuellt skall finansieras med medel från
gemenskapens budget.

Lagstiftningsresolution med Europaparlamentets yttrande om förslaget till rådets beslut om
att utse 1997 till Europaåret mot rasism (KOM(95)0653 — C4-0132/96 — 95/0355(CNS))

(Rådfrågningsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av följande

— med beaktande av kommissionens förslag till rådet KOM(95)0653 — 95/0355(CNS )('),
— efter att ha hörts av rådet, i enlighet med artikel 235 i Romfördraget,
— i enlighet med artikel 58 i arbetsordningen ,
— med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes

frågor samt yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt och
utskottet för socialfrågor och sysselsättning (A4-0135/96).

C)

EGT nr C 89 , 26.3.1996 , s . 7 .
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1.

Parlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.

uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i enlighet med artikel 1 89a . 2 i Romfördraget,

3.
uppmanar rådet att underrätta parlamentet om det har för avsikt att avvika från den av parla
mentet godkända texten,
4.
kräver att samförståndsförfarandet inleds om rådet har för avsikt att avvika från den av par
lamentet godkända texten ,
5.
uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om det har för avsikt att väsentligt ändra kommis
sionens förslag,
6.

9.

uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra detta yttrande till rådet och kommissionen .

Situationen i Burundi

B4-0575, 0576, 0577, 0578, 0579 och 0580/96
Resolution om situationen i Burundi

Europaparlamentet utfärdar denna resolution
— med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Burundi och med beaktande av föl
jande :
A. Säkerheten i Burundi har försämrats på ett skrämmande sätt. Den senaste vägen av våld i norra
och centrala Burundi och i synnerhet massakern den 26 april 1996 i Buhoro är skrämmande .

B. Man måste frukta att det internationella samfundets otillräckliga svar på de fruktansvärda hän
delserna i Burundi kan göra det möjligt att den tragedi som 1994 utspelades i Rwanda upprepas
i Burundi .

C. Det är beklagligt att FN : s säkerhetsråd vägrat upprätta en internationell styrka för att ingripa om
våldet trappas upp ytterligare, trots att FN : s generalsekreterare upprepade gånger begärt det.

D. Flertalet av de åtaganden som gjordes av rådet i den övergripande handlingsplanen från Carcas
sonne har fortfarande inte uppfyllts .

E. Det är å andra sidan glädjande att Tanzanias f.d . president Julius Nyerere fått mandat av OAU,
EU och FN att medla i krisen .

F.

En nationell försoning i Burundi kommer inte att vara möjlig om inte alla i Burundi har den rätta
viljan : i synnerhet inom de demokratiska institutionerna, inom armén och bland befolkningen .

G. Zaire, som inte förhindrar att extremistiska grupper organiserar sig på nytt och att vapen smugg
las , har ett stort ansvar för det som sker.

1.
Parlamentet fördömer skarpt de fortsatta etniska morden och alla andra våldsdåd som begås
av extremistiska band på båda sidor och av delar av armén i ett fortsatt försök att déstabilisera si
tuationen och trappa upp de väpnade striderna,
2.
bekräftar att det fullständigt stöder presidenten , alla demokratiska krafter i Burundi och de lag
liga demokratiska institutionerna,
3.

uppmanar alla politiska krafter i Burundi och i synnerhet armén att hejda upptrappningen av

våldet och isolera alla extremister,

4.
understödjer med övertygelse f.d . president Nyereres ansträngningar som lett till direkta för
handlingar mellan parterna i konflikten, uppmanar rådet och kommissionen att bistå med politisk,
diplomatisk och materiell hjälp så att detta initiativ kan leda till fred och stabilitet i Burundi ,
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5.
begär att kontingenten med 35 observatörer av de mänskliga rättigheterna i Burundi sänds iväg
utan fler förseningar,

6 . kritiserar det faktum att rådet fortfarande inte har genomfört Carcassonneplanen och tycks oför
möget att genomföra en gemensam och verkningsfull politik för att bidra till lösningen på krisen i
Burundi ,

7.
hälsar ändå med glädje utnämningen av ett särskilt EU-sändebud Aldo Ajello, till området kring
de stora sjöarna, men uppmanar även kommissionen, rådet och medlemsstaterna att med det snaraste
utarbeta och genomföra en adekvat förebyggande strategi i Burundi i enlighet med de riktlinjer för
förebyggande diplomati , konfliktlösning och fredsbevarande i Afrika som antogs av rådet den 4 de
cember 1995 ,

8.
upprepar sin uppmaning till FN:s säkerhetsråd att ge ett positivt svar till parlamentets gene
ralsekreterare och fatta beslut om att upprätta en förebyggande styrka i Burundi ; uppmanar också
de burundiska myndigheterna att strikt följa säkerhetsrådets beslut,
9.
uppmanar den internationella undersökningskommittén att påskynda sitt arbete och kräver att
de som är ansvariga för massakrerna skall arresteras, ställas inför rätta och dömas , så att det blir ett
slut på det straffrihetsklimat som bidrar till det ökade våldet,
10 .
uppmanar grannländernas regeringar, särskilt Zaires regering, att strypa allt stöd — ekono
miskt, logistiskt, militärt eller politiskt — till de burundiska extremisterna, och uppmanar det inter
nationella samfundet att trycka på om detta hos dessa länders regeringar,

11.

uppfordrar alla regeringar i länderna i området att snarast tillämpa säkerhetsrådets resolution

nr 1049 av den 5 mars 1996 och lokalisera och eliminera de radiostationer som hetsar till våld och

hat samt främja mediernas försök till försoning ,
12 .
uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen, AVSmedlemsstaternas och EU-medlemsstaternas regeringar, Burundis regering, FN:s generalsekreterare
och OAU:s generalsekreterare .

10. Ekonomisk årsrapport för 1995
A4-0131/96

Resolution om kommissionens ekonomiska årsrapport för 1996 (KOM(96)0086 — C4-0193/96)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution

— med beaktande av kommissionens ekonomiska årsrapport för 1996 ( KOM(96)0086 — C4-0193/
96 )

— med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Madrid beträffande de stora eko
nomipolitiska riktlinjerna och sysselsättningen,
— med beaktande av Romfördraget, och i synnerhet artiklarna 2 , 3a, 102a, 103 , 130a och 130b ,

— med beaktande av ordförande Santers förslag om en europeisk förtroendepakt för sysselsättning ,
slutsatserna från Europeiska rådet i Turin den 29 mars 1996 och ordförande Santers tal vid G7
konferensen om sysselsättning i Lille den 1 april 1 996, vilka alla slår fast att kampen mot ar
betslösheten skall prioriteras ,
— med beaktande av vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning ,

— med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik och
yttrandet från utskottet för socialfrågor och sysselsättning ( A4-01 3 1 /96), och med beaktande av
följande :

A. Den ekonomiska årsrapporten för 1 996 kan betraktas som en del av kommissionens förberedelser
inför utarbetandet av de stora ekonomipolitiska riktlinjerna i enlighet med artikel 103 i Rom
fördraget.
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B. Enligt kommissionens beräkningar i prognosen för november 1995 skulle tillväxten för 1995 bli
2,7% , och följas av en tillväxt på 3 till 3,5% fram till år 2000, men det visade sig att tillväxten
bara blev 2% under andra och tredje kvartalet 1995 , vilket kan innebära att de faktorer som ger
upphov till en tillväxt som bygger på investeringar och som kan leda till en väsentlig minskning
av arbetslösheten under nästa årtusende . Parlamentet håller med kommissionen om att en rask

återgång till vitbokens tillväxtsscenario är en nödvändig förutsättning för att arbetslöshetssiff
rorna skall sjunka.
C. Det är förvånande att rapporten inte innehåller någon statistik för 1996 eller 1997 , varken i form
av uppskattningar eller extrapoleringar av representativa indikatorer, som till exempel BNP-ök
ning, ökning av konsumtion eller investeringar, arbetslöshetstal, ökning av handelsvolym eller
konvergenskriterier, vilka skulle kunna vara till nytta för Europaparlamentet vid bedömningen
av de underliggande krafter som bestämmer den ekonomiska aktivitetsnivån inom Europeiska
unionen detta eller nästa år. De ekonomiska prognoserna för hösten 1 995 är fortfarande den enda
statistik som finns tillgänglig men den är inte helt tillförlitlig .
D. Fler än 1 8 miljoner människor är officiellt registrerade som arbetslösa, men ännu fler söker arbete
och fler än 50 miljoner människor inom EU lever i fattigdom . Detta resulterar i att nya former
av social utslagning blir ett mera djupt rotat fenomen .
E.

Parlamentet observerar att tillväxtökningar inte lett till lägre arbetslöshetssiffror samt noterar att
det fortfarande förekommer betydande regionala olikheter beträffande arbetslöshetssiffrorna.
Det är därför förvånande att kommissionen inte utfört någon forskning för att komma underfund
med varför arbetslösheten i vissa delar av Europeiska unionen, såsom Norditalien, är mindre än
hälften av EU-medeltalet .

F.

I rapporten varnas för att tillväxten inte kommer att na upp till 1,5% 1 996 och knappast kommer
att överstiga detta tal 1997 , om inte förtroendet snabbt återställs .

G. Det är beklagligt att rapporten inte behandlar de orsaker som ligger bakom det svaga förtroendet
bland affärsmän och konsumenter, trots att de ekonomiska grunddragen är gynnsamma, och inte
har föreslagit lämpliga åtgärder för att ta itu med förtroendekrisens strukturella natur. Om inte
väsentliga ändringar i policy, avsedda att vända denna tendens , genomförs på gemenskapsnivå,
och klara och otvetydiga policy-signaler sänds ut till medborgarna och näringslivet kommer det
allmänna stödet för Europakonstruktionen att försvagas eftersom gemenskapen kommer att
tvingas bemöta faran för en ond cirkel där näringslivets och konsumenternas pessimism ömse
sidigt förstärker varandra.
H. Det är överraskande att kommissionen inte har noterat att arbetslösheten ständigt ökar under det
att den gemensamma marknaden snart är genomförd och det är djupt oroande att det används
ett språk som, ger sken av att man är oroad av de problem som unionens medborgare är ställda
inför, ändå inte föreslår något nytt som kunde lösa dessa problem .

1.

Anser att skapandet av arbetstillfällen kan främjas genom utvecklandet av miljöskydd och sam
hällsnyttigt arbete .

J.

Det är oroväckande att långräntorna steg från 6,8% i december 1993 till 9,0% i december 1994
och bara sjönk till 7,7 % i december 1995 trots att inflationen minskat avsevärt i Europeiska unio
nen och att korträntorna föll markant under hela 1995 .

K. Det försämrade ekonomiska klimatet och avsaknaden av en adekvat sysselsättningsskaparstra
tegi såsom föreslagits bland annat i Delors vitbok, särskilt då i kapitel 10, har lett till en ökning
av arbetslösheten i EU och därmed brutit den nedåtgående trend som började på våren 1994 .
L.

Valutaoron under våren 1995 ledde kanske till en viss förlust av konsumentförtroendet och till

förlust av den priskonkurrensmässigt fördelaktiga ställningen på världsmarknaderna och pres
sade vinstmarginalerna, men ändå överskattades den av kommissionens ekonometriska modell ,
som uppskattar valutaorons inverkan på BNP-tillväxten , produktionsminskningen på 0,5 % ef
tersom Europeiska unionens export ökade med 8,5% år 1995 .
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M. Till den sociala marknadsekonomin hör ett utjämnande av de sociala klyftorna, och marknads
ekonomisk effektivitet är beroende av att en ekonomisk struktur accepteras som förutsätter social
rättvisa vid fördelningen av resurser samt socialt medansvar och tar hänsyn till skyddet av miljön .
N. Till de faktorer som i väsentlig grad är utslagsgivande för den internationella konkurrenskraften
hör näringslivets förmåga till innovationer liksom en hög utbildningsnivå, en prestationskraftig
forskningsinfrastruktur samt ett nära och gränsöverskridande samarbete mellan företag, högsko
lor och forskningsanstalter.

O. Det är oroande att den stora massa av människor som genom sitt arbete har skapat tillgångarna
i de privata pensionsfonderna har en liten eller ingen rätt till dessa. Privatiseringen av pensions
fonder kan komma att utvidgas till olika medlemsstater, vilket leder till ett ökat utflöde av kapital
från unionen .

1.
Parlamentet välkomnar kommissionens ekonomiska arsrapport för 1996 och anser att den är
ett användbart och innehållsrikt dokument om Europeiska unionens ekonomiska framtidsutsikter för
år 1996 ,

2.

understryker att rapporten bland många andra urskiljer fyra faktorer som orsak till den dåliga

tillväxten under 1 995 (d.v.s . 2,5 % ), nämligen förstämningen inom näringslivet och bland konsumen
terna vilket resulterade i svag inhemsk efterfrågan, konjunkturen, valutaoron och de höga långrän
torna under 1994, välkomnar i detta sammanhang att kommissionen med rätta erkänt att penning
politiken och oron på penningmarknaden är ansvariga för avmattningen på sistone samt för de
negativa inverkningarna på arbetslösheten, yrkar därför på att myndigheterna på penningväsendets
område skall ytterligare minska räntesatserna så långt detta är möjligt,

3.
anser det omöjligt att utvärdera effektiviteten hos policy-åtgärderna om inte den prioriterade
uppgiften att bekämpa arbetslösheten blir en integrerad beståndsdel av varje policy och orsakerna
till den ekonomiska nedgången och de yttre tvången identifieras,
4.
erkänner att den nationella budgetpolitiken för närvarande inte lämnar mycket spelrum för kon
junkturpolitiska åtgärder och att ekonomiska nedgångsperioder i framtiden ofta kommer att drabba
hela gemenskapen ; uppmanar därför kommissionen att undersöka möjligheten för och framlägga för
slag till konjunkturpolitiska instrument på gemenskapsnivå,

5.
erinrar kommissionen om att, trots att frågan överraskande nog inte tagits upp i rapporten , så
bör gemenskapen basera sin ekonomiska politik och strukturpolitik på att den europeiska sociala mo
dellen, som utgör en viktig positiv aspekt inom Europas konkurrenskraft, klart och entydigt skall föl
jas ,
6.
anser att kommissionen borde ha undersökt andra faktorer, som till exempel löner, flexibilitet
på arbetsmarknaden , offentliga investeringar, socialförsäkringskostnader och privat skuldsättning,
vilka antingen påverkar konkurrenskraften och lönsamheten eller leder till allmänt större efterfrågan
eller båda delarna, och uppmanar att kommissionen i kommande årsberättelser, på denna punkt skall
framlägga jämförbara siffror för ovannämnda kategorier inom vart och ett av de länder som unionen
konkurrerar med,

7.
stödjer kommissionens åsikt att en sund lönsamhet är ett av de nödvändiga villkoren för en över
gång till en ny utvecklingsmodell , tillsammans med en ny social kompromiss baserad på rättvis för
delning av produktivitetsvinsterna samt av acceptansen av ekologisk hållbarhet som ett övergripande
mål ; påpekar att investeringsbenägenheten beror på en mängd komplicerade faktorer av vilka en är
att det uppstår nya marknader för varor och tjänster; på detta område har inte Europeiska unionen
varit kapabel att till fullo utnyttja den ledande roll som unionen spelar inom området miljövänlig tek
nik för att skapa ett globalt område för ekologisk utveckling och heller inte varit tillräckligt innovativ
jämfört med USA och Japan där utgifterna för forskning och utveckling är närmare knutna till mark
naden än i Europeiska unionen,
8.
delar den oro som kommer till uttryck i kommissionens grönbok om innovationer
(KOM(95)0688 ) över att utvecklingen av innovationerna i Europa avstannat,
9.
anser att slutsatsen i 1994 års vitbok "Tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning" fortfarande gäl
ler och att Europas forsknings- och industribas lider av en mängd svagheter, nämligen att :

a)

Europeiska unionen investerar jämförelsevis mindre än konkurrenterna i forskning och tekno
logisk utveckling (FoU),

b)

det råder brist på samordning av program och strategier för FoU ,
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c)

förmagan att omvandla vetenskapliga genombrott och teknologiska framsteg i industriella och
kommersiella framgångar är begränsad,

d)

otillräckliga investeringar i infrastrukturer;
uppmanar därför rådet och kommissionen att komma med konkreta förslag som syftar till att :
stimulera och gynna FoU genom lämpliga skattefördelar, underlätta tillgången till och förekom
sten av riskkapital för små och medelstora företag som är verksamma inom FoU-områden och
främja effektiv infrastruktur för forskningen och nära samarbete över gränsen mellan företag,
högskolor och forskningsanstalter,

10.
uppmanar därför rådet och kommissionen att i brådskande ordning överväga åtgärder avsedda
att stimulera investeringar, såsom en utbyggnad av Europeiska investeringsbankens roll som garant
för lån och åtgärder för att säkerställa ett bättre samarbete mellan forskning och företag, liksom mellan
medlemsstaterna, i syfte att energiskt bemöta dessa svagheter,
]1.
stödjer de initiativ som främjar ett livslångt lärande för att ge arbetstagare möjligheter att be
mästra införandet av de nya teknologierna i produktionsprocessen ,
12 .
beklagar att de offentliga och privata investeringarnas väsentliga roll vid främjandet av eko
nomisk tillväxt och skapandet av arbetstillfällen inte ägnats tillräcklig uppmärksamhet, vare sig i eko
nomiska analyser eller i policyrekommendationer,

13 . yrkar därför på att en väsentlig utbyggnad av gemenskapens finansiella instrument såsom Eu
ropeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden skall företas , såsom ett viktigt bidrag
till minskningen av arbetslösheten och till en framgångsrik övergång till EMU den 1 januari 1999 ,
samt att det skall skapas gemenskapsobligationer för finansieringen av större investeringsprojekt i
gemenskapens regi och för beviljandet av finansiellt stöd i synnerhet till små och medelstora företag,
med beaktande av att investeringar som görs endast i privat regi löper risken att vara otillräckliga
för att säkerställa en tillräcklig återhämtning och en hållbar ekonomisk tillväxt i Europa, uppmanar
i detta sammanhang rådet, kommissionen och medlemsstaterna att avstå från budgetrestriktioner,
minskade offentliga investeringar och i stället koncentrera sig på andra besparingsområden, framför
allt de improduktiva och alltför kostsamma försvarsutgifterna,

1 4. påpekar att årsrapporten gör en korrekt analys av överföringsmekanismen från amerikanska
dollarns fluktuationer och dess inverkan på Europeiska unionens ekonomi , och understryker att in
förandet av en enhetlig valuta är av största vikt för att skydda ekonomin i händelse av denna sorts
valutafluktuationer utanför själva gemenskapen ; ett sådant införande skulle även göra det möjligt att
använda valutapolitiken mer effektivt,
15 .
erinrar medlemsstaterna om att en devalvering, som kan medföra vinster på kort sikt, inte är
något surrogat för en långsiktig ekonomisk strategi ,

16 .
påpekar att förhållandena mellan de olika valutornas kurser bör hålla en viss disciplin, som
den som valutamekanismen erbjuder, för att man fullständigt skall kunna dra nytta av fördelarna med
en inre marknad, och uppmanar de medlemsstater vilkas valutor inte är med i denna mekanism att
ingå i denna så snart som möjligt,
17 .
konstaterar med intresse att det i rapporten påstås att det funnits ett starkt samband mellan
korträntor och senare produktionsökningar inom gemenskapen under de senaste två årtiondena
(stycke i . 2 . 1 ), vilket skulle innebära att valutapolitiken kan påverka den ekonomiska aktiviteten och
tillväxten ,

18 . påpekar att rapportens lovord av den historiskt låga inflationsnivån under 1995 bör sättas i
perspektiv ; under tiden 1993-1995 hade prisfallet från 4,6 till 3,1 % ett samband med arbetslöshets
ökningen från 9,3 till omkring 11 % , och den genomsnittliga tillväxten på 1,3% var kopplad till en
minskning av nyanställningarna med — 1 % under samma period,
19.
uppmanar medlemsstaterna att förstärka den sociala sammanhållningen och sysselsättningen
genom att sluta en europeisk sysselsättningspakt som har verklig betydelse och kombinerar verkligt
skapande av sysselsättning med en omfördelning av produktivitetsökningen mellan kapital och ar
bete, en omfördelning av betald sysselsättning och en omdirigering av de resurser som för närvarande
används för att finansiera passiva åtgärder såsom förtidspensionering och arbetslöshetsunderstöd för
att mildra den sociala inverkan av arbetslöshet,
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20.
förklarar sin oro över överföringen av produktiva investeringar till spekulativa eller finansiella
investeringar, vilket är följden av att kapital ger större avkastning ; anser att en skatt på spekulativa
kapitalöverföringar skulle kunna bidra till att säkerställa att arbete blir mer lönsamt och att främja
återinvestering av vinsterna i den produktiva sektorn, vilket på så sätt skulle bidra till valutastabilitet,

21 .
lovordar det faktum att underskottet i de offentliga finanserna minskat sedan 1993 trots den
låga tillväxten och att de nu ligger på en nivå (d.v.s . —4,7 % år 1995 ) som närmar sig konvergens
kriterierna; skuldsättningen i förhållande till BNP har dock fortsatt att öka och nått en aldrig tidigare
uppmätt nivå på 71 % ,

22 .
instämmer med kommissionen då den understryker behovet för de offentliga myndigheterna
att vidta åtgärder för att hindra att underskottet inom den offentliga sektorn avviker ännu mer från
vad som förutsätts i konvergenskriteriet för det ; understryker också behovet av att medlemsstaterna
utarbetar klara planer för finansiell stabilisering på medellång sikt i syfte att uppmuntra till förtroende
genom att skapa en tryggad omgivning för den så välbehövliga tillväxten inom investeringar och kon
sumtion ,

23 .
påminner medlemsstaterna och kommissionen om de ödesdigra konsekvenserna av ett stort
underskott i de offentliga finanserna vilket kräver högre räntenivåer för att kunna finansieras och un
derstryker behovet av att fortsätta med ansträngningarna för en budgetkonsolidering,
24.
anser dock att fullföljandet av budgetkonsolideringsprocessen i varje medlemsstat väsentligt
bör försöka minska de löpande reducerbara utgifterna och inte investeringsutgifterna, särskilt inte
dem som rör utbildning, yrkesutbildning och skapande av infrastruktur eller områden som kan skapa
positiva dynamiska effekter för ekonomin och företagens konkurrenskraft, särskilt i de minst gynnade
regionerna, och som därigenom uppmuntrar till verklig konvergens samt ekonomisk och social sam
manhållning,
25 .
anser att bidraget från strukturfonderna för att minska de regionala skillnaderna och stärka den
inre marknaden är viktigt, huvudsakligen för att skapa homogena svar och yttra ekonomisk stimulans
liksom för att införa ny politik och konkretisera målet med ekonomisk och social sammanhållning,
26 .
anser att varje minskning av lönenivåerna kommer att medföra minskad social trygghet, lägre
skatteintäkter och andra statliga avdrag, och att dessa minskade inkomster kan medföra att stater ökar
sina budgetunderskott,

27 .
betonar vikten av en korrekt avvägning mellan å ena sidan en ekonomisk politik baserad på
skattepolitiska och budgetpolitiska strategier i syfte att minska de offentliga underskotten och å andra
sidan främjandet av en aktiv arbetsmarknadspolitik med syfte att övervinna utslagningen genom att
främja arbetsanpassning och/eller omskolning för att skapa ökad flexibilitet på marknaderna för ar
bete och kapital ,

28 . betonar att det i dagens ekonomiska läge gäller att förena en långsiktig sänkning av den statliga
skuldsättningen, som under de gångna tjugo åren fått svälla ut på ett ansvarslöst sätt, med en prio
ritering av sysselsättningspolitiken på kort sikt och en politik till förmån för innovation och selektiv
tillväxt på medellång sikt,
29 .
a)

samtycker därför till de politiska riktlinjer som läggs fram i rapporten , nämligen :
löneökningarna bör inte rubba prisstabiliteten,

b ) tillräcklig utveckling av de nominella lönerna och reallönerna bör garantera att investering är
attraktivt och lönsamt och samtidigt vara i linje med produktivitetsutvecklingen och helt beakta
behovet av optimal köpkraftsutveckling för att uppnå adekvat sparar- och konsument beteende
särskilt beträffande den latenta konsumentpessimismen,
c)

löneskillnader efter yrkesskicklighet, utbildning , regionala behov och arbetslivserfarenhet bör
främjas ,

d) en rättvis omfördelning av produktivitetsvinsterna mellan kapital och arbete bör äga rum,
e)

inom ramen för åtgärder som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter är vinster i fråga
om lönedifferentiering inom ramen för en löneutveckling som inte motsvarat produktivitetsut
vecklingen berättigade endast om de omvandlas till sysselsättningsskapande åtgärder och inves
teringar,
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30.
uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att använda en rätt sammansättning av
olika slags politik för att skapa fram investeringsledd tillväxt, något som är nyckeln till en framgångs
rik minskning av huvuddelen av arbetslösheten inom EU ,
31 .
anser att den förväntade minskningen i den ekonomiska aktiviteten under 1996 kommer att
ha en negativ inverkan på sysselsättningen ; medan den ekonomiska politiken bör lägga huvudvikten
vid tillväxtfrämjande åtgärder behövs därför en mängd strukturella förändringar i enlighet med målen
som definierades vid Europeiska rådets möte i Essen ; följande åtgärder bör prioriteras :
a)

övergripande minskning av den arbetstid som varje människa arbetar, genom en differentierad
strategi , att genomföras av arbetsmarknadens parter, med offentligt stöd i form av lämpliga ju
ridiska ramar och ekonomiskt stöd ,

b)

minskning av den del av arbetskraftskostnaden som inte är löneutbetalningar, i synnerhet vid den
nedre ändan av löneskalan ,

c)

förbättring av arbetsmarknadsöversikterna och arbetsmarknadsinformation både när det gäller
frekvens och när det gäller jämförande data,

d) skapande av en bred aktiv strategi bestående av privat och offentligt stöd till sysselsättningen,
särskilt på lokal nivå och inom den lovande miljötekniksektorn,
32 .
motsätter sig uppfattningen att en avreglering av arbetsmarknaden skulle leda till ökad sys
selsättning ,

33 .
motsätter sig uppfattningen att en minskning av det generella skattetrycket skulle leda till
minskad arbetslöshet, eftersom sådana åtgärder medför att budgetunderskottet ökar varigenom de of
fentliganställdas arbetstillfällen riskeras ,

34.
uppmanar än en gång kommissionen, rådet och medlemsstaterna att uppfylla sin vitala roll
inom den ekonomiska utvecklingen genom att :
a)

skapa ett klimat som leder till sparande och investeringar, startande av företag och villkor som
underlättar arbetstagarnas delaktighet i vinst och investeringar (produktivt kapital ) som från bör
jan fås till stånd genom en försiktig nominell lönepolitik , dvs . en som är inriktad på produktivitet,

b)

främja industriell produktion inom ledande tekniska sektorer

c)

upphäva hindren för de transeuropeiska näten ( transport, telekommunikationer),

d) understödja program för ekologiskt hållbara investeringar och som främjar den sociala samman
hållningen,
35 .
är av den åsikten att en trovärdig tillväxtstrategi bäst befrämjas av ett samhälle med stabila
sociala förhållande, med full sysselsättning, jämlikhet mellan olika samhällsgrupper, mellan kvinnor
och män samt regional balans ,
36.
betonar att rapporten inte i tillräckligt hög grad behandlar EMU:s inverkan på sysselsättningen
på kort respektive lång sikt, och att om inte Europa återvänder till en period med hög tillväxtnivå
som minskar arbetslösheten före 1999 , tillsammans med verkliga framsteg i riktning mot ekonomisk
och social sammanhållning , råkar hela projektet med den ekonomiska och monetära unionen i all
varlig fara,

37 .
delar kommissionens uppfattning att det ekonomiska välståndet på lång sikt är avhängigt en
frisk miljö och välkomnar konkreta åtgärder som vidtas för att ge producenter och konsumenter en
mer korrekt prisbild av de totala kostnaderna för varor och tjänster,
38 .
betonar den positiva effekt på sysselsättningen som kan uppstå genom en stegvis skatteväxling ,
varvid skatten på arbetet minskas samtidigt som det införs skatt på konsumtion av knappa råvaror
och verksamheter som är skadliga för miljön (till exempel en koldioxidavgift),
39 .
håller med om kommissionen om att en bärkraftig tillväxt kräver en optimal blandning av fyra
politiska områden : ekonomisk politik, penningpolitik, budgetpolitik och arbetsmarknadspolitik ; det
bör dock erkännas att dessa politiska områden har tre inbyggda problem, som avsevärt hindrar deras
effektivitet :

a)

de saknar effektiv samordning, en brist på balans som regeringskonferensen måste ta itu med
i syfte att förstärka artikel 103 i fördraget,

b)

de kompletteras inte alltid av strukturpolitiska åtgärder,

c)

deras effektivitet behövs mer än någonsin förr på grund av den ökande internationaliseringen,
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40.
upprepar sin övertygelse om att beskattningen av arbete är alltför hög jämfört med beskatt
ningen av kapital och yrkar därför på att rådet, kommissionen och medlemsstaterna skall reformera
skattesystemen så att de kan svara på de utmaningar som tillväxten, konkurrenskraften och syssel
sättningen ställer gemenskapen inför,
41 .
anser att en trovärdig tillväxtstrategi kräver ett faktiskt genomförande av olika politiska om
råden och av lagstiftningen kring den enhetliga marknaden, och i synnerhet :

a)

en minskning av de små och medelstora företagens administrativa bördor i enlighet med yttrandet
från utskottet för ekonomi , valutafrågor och industripolitik,

b) en överföring av Europeiska unionens lagstiftning till nationell rätt inom viktiga sektorer som
offentlig upphandling, försäkringar, fri rörlighet för personer, audiovisuella tjänster och upphovs
rätt och patenträtt,
c)

särskilt stöd till hantverkssektorn och små företag,

d) vinster som investeras på nytt bör beskattas enligt betydligt lägre sats än vinster som fördelas,
42 .
är oroat av att europeiska företag hellre investerar utanför Europeiska unionen än inom dess
gränser och av att flödet av utländska direktinvesteringar till Europeiska unionen visar tecken på att
avstanna, och uppmanar kommissionen att förändra företagslagstiftningen inom EU, inom alla sek
torer inklusive den finansiella sektorn , vilket kommer att garantera att medborgarna inom EU kommer
att utöva sina rättigheter som aktieägare och långivare på beslutsnivå,
43 .
anser att det nya uppsvinget i världshandeln innebär en unik möjlighet för Europeiska unionen ,
och uppmanar kommissionen att förändra företagslagstiftningen för att se till att sociala aspekter och
miljöaspekter beaktas när investeringsplanerna läggs fast,

44.
anser det synnerligen viktigt att det irländska ordförandeskapet vid sammanträdesperioden i
juli 1996 i Strasbourg framlägger en rekommendation till grundläggande drag för medlemsstaternas
och gemenskapens ekonomiska politik i enlighet med artikel 103.2 i Romfördraget, såsom även det

spanska ordförandeskapet gjorde år 1995 ,
45 .
yrkar på att kommissionen och rådet skall förstärka samordningen av den ekonomiska poli
tiken och konvergensen mellan de olika ekonomiernas prestationskraft på så sätt att processen för
de grundläggande dragen inom medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik förbättras
genom uppställandet av mål på kort sikt för de enskilda medlemsstaterna och genom att, i mån av
behov, det trädes i författning om rekommendationer till sådana medlemsstater som inte uppnår de
för medlemsstaterna uppställda målen,
46.
uppmanar kommissionen att med hänsyn till att handeln får en alltmer global karaktär, tillse
att det bland Europeiska unionens företrädare inför Världshandelsorganisationen också finns med re
presentanter för arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer som är verksamma i frågor
som berör tredje världen och miljön, och

47 .
uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till rådet, kommissionen och
medlemsstaternas nationella parlament.
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NÀRVAROLISTA
9.5.1996

Följande skrev under:
d' Aboville, Adam, Aelvoet, Aglietta, Ahlqvist, Ainardi , Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos ,
d ' Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Antony, Apancio Sanchez, Areitio Toledo, Argyros ,
Augias , Avgerinos, Azzolini , Baldi , Balfe , Bardong, Baron Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer,
Barzanti , Baudis , Bébéar, Belleré , Berend, Berès, Bernardini , Berthu , Billingham , van Bladel , Blak,
Blot, Böge, Bonde, Bontempi , Botz, Bourlanges , Bowe, Bredin , de Brémond d'Ars , Breyer,
Brinkhorst, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Cabrol , Caccavale , Camisón Asensio, Campos,
Campoy Zueco, Candal, Capucho, Carlsson , Camiti , Cars , Casini Carlo, Cassidy, Castagnède,
Castagnetti , Castellina, Castricum , Caudron, Cederschiôld , 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, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki , David, De Coene ,
Decourrière , De Esteban Martin , Dell'Alba , De Melo, Desama , de Vries , Diez de Rivera Icaza, van

Dijk, Dillen , Dimitrakopoulos , Donnay, Donnelly Alan John , Donnelly Brendan Patrick, Dührkop
Dührkop, Dupuis , Dury, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson,
Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Valles , Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi , Farassino,
Farthofer, Fassa, Fayot, Ferber, Feret, Fernandez Martin , Ferrer, Ferri , Filippi, Fitzsimons , Florenz,
Florio, Fontaine, Formentini , Fourçans , Fraga Estevez, Friedrich, Frutos Gama, Gahrton, Galeote
Quecedo, Gallagher, Garosci , Gasòliba i Böhm, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Girão Pereira, Glase,
Goepel , Goerens, Görlach, Gomolka, Gonzalez Alvarez, González Triviño, Graenitz, Graziani ,
Gredler, Green, Gröner, Grosch , Grossetête, Günther, Guigou , Guinebertière, Gutiérrez Diaz, von
Habsburg , Hänsch, Hallam, Happart , Flardstaff, Harrison , Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch,
Hendrick, Herman, Herzog , Hindley, Hlavac , Holm , Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hughes , Hulthén ,
Hyland, Imbeni , Izquierdo Rojo, Jackson, Jacob, Järvilahti , Janssen van Raay, Jarzembowski , Jean
Pierre, Jöns , Jové Peres, Jung, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman , KeppelhoffWiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann , Kinnock, Kittelmann , Klaß , Koch, König,
Kofoed, Kokkola, Konecny, Konrad, Kouchner, Kranidiotis, Krehl , Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kuhne,
Lage , Lambraki , Lambrias, Lang Cari , Lange , Langen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou , Lehne,
Lenz, Le Pen , Leperre-Verrier, Le Rachinel , Liese, Lindholm , Lindqvist, Linkohr, Linser, Linzer,
Lööw, Lomas, Lucas Pires , Lukas, Lulling, Macartney, McCarthy, McCartin , McGowan, McIntosh ,
McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maij-Weggen, Malangré , Malerba, Malone, Mann
Erika, Marin , Marra, Martens , Martin David W. , Martinez . Mayer, Medina Ortega, Megahy, Meier,
Mendiluce Pereira, Menrad, Metten , Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage , Mohamed Ali ,
Mombaur, Moniz, Montesano, Moorhouse, Moran Lôpez, Moreau , Moretti , Mosiek-Urbahn , Mulder,
Murphy, Muscardini , Musumeci , Nassauer, Needle , Nencini , Newens , Newman, Neyts-Uyttebroeck,
Nicholson, Nordmann , Novo, NuBbaumer, Oddy, Olsson , Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando ,
Paakkinen, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi , Panagopoulos , Papakyriazis , Parigi , Pasty, Peijs ,
Pelttari , Perez Royo, Perry, Peter, Pettinar!, Pex , Pimenta, Piquet , Plooij-van Gorsel, Plumb,
Poettering , Poggiolini , Pollack, Pompidou , Pons Grau , Porto, Posselt, Pradier, Pronk, Puerta, van
Putten, Quisthoudt-Rowohl , Rack, Randzio-Plath, Rapkay, Rauti , Read, Reding, Rehder, Ribeiro,
Ripa di Meana, Rocard, Rönnholm , de Rose, Roth , Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Rovsing, Rübig,
Ruffolo, Rusanen, Sainjon , Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sânchez Garcia, Sandbæk, Sanz
Fernândez, Sarlis, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schlechter, Schleicher, Schörling,
Schreiner, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal , Secchi , Seiliier, Sierra Gonzalez, Simpson ,
Sindal , Sisó Cruellas, Sjöstedt, Smith , Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martinez, Spaak,
Speciale , Spencer, Spiers , Spindelegger, Stasi , Stenius-Kaukonen, Stenmarck, Stevens , Stirbois ,
Stockmann, Sturdy, Tamino, Tannert, Tapie, Tappin, Tatarella, Taubira-Delannon, Telkämper,
Teverson , Theato, Theorin , Thomas , Thyssen, Tillich , Tindemans , Titley, Tongue, Trakatellis, Trizza,
Truscott, Tsatsos , Ullmann , Vöyrynen, Valdivielso de Cue, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Van
Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vecchi , van Velzen W.G. , van Velzen Wim, Verwaerde ,
Viceconte, Vieira, Vinci , Viola, Voggenhuber, van der Waal , Waddington , Walter, Watson, Weber,
Weiler, White, Wibe , Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau , Wolf, Wurtz,
Wynn, Zimmermann .
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Resultat av omröstningarna med namnupprop
(+) = Ja-röster

(-) = Nej -röster
(O) = Nedlagda röster
Betänkande av Simpson A4-01 05/96
ändr. 21

(+)

ARE : Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon , Sanchez Garcia, TaubiraDelannon , Vandemeulebroucke

EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy, de Rose, van der Waal
ELDR : André-Léonard, Capucho, Cox , De Melo, de Vries, Eisma, Farassino, Fassa, Goerens,
Gredler, Kestelijn-Sierens , Larive , Nordmann , Olsson , Plooij-van Gorsel , Porto, Spaak, Teverson ,
Watson , Wiebenga, Wijsenbeek
NI : Dillen , Gollnisch , Lang Cari , Le Gallou , Trizza, Vanhecke
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, Apancio 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 , Hänsch , 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, Schroedter, Tamino, Ullmann ,
Voggenhuber, Wolf
-

EDN : Sandbæk

ELDR: Lindqvist, Neyts-Uyttebroeck

GUE/NGL : Eriksson, Sjöstedt

V: Gahrton , Holm, Schörling
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(O)

GUE/NGL : Ainardi , Gonzalez Alvarez, Herzog, Mohamed Ah , Moreau , Pailler, Piquet, SteniusKaukonen

NI : Jung, Linser, Lukas

Betänkande av Simpson A4-0 105/96
ändr. 27

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Leperre-Verrier, Macartney, Pradier, Sainjon , Sanchez García, TaubiraDelannon , 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 Carl , Vanhecke

PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Baudis , Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges , de Bremond
d'Ars , Burenstam Linder, Carlsson, Cassidy, Castagnetti , Cederschiôld, 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 , Gunther, Habsburg, Hoppenstedt,
Jarzembowski , Kellett-Bowman , Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kônig, Lambrias , Langen,
Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Linzer, Lulling , McCartin , McIntosh , Martens , Mayer, Menrad,
Mombaur, Moorhouse, Oomen-Ruijten, Oostlander, Perry, Plumb , Posselt, Pronk, QuisthoudtRowohl , Rack, Reding, Rusanen , Rubig, 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 Tri vino,
Graenitz , Green, Guigou, Hansch , 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, Aghetta, van Dijk, Lannoye, McKenna, Roth, Schroedter, Tamino, Ullmann,
Voggenhuber, Wolf
(-)
EDN : Sandbæk

ELDR: Järvilahti , Lindqvist
GUE/NGL : Ainardi , Eriksson , Herzog, Moreau , Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martínez , SteniusKaukonen

V: Gahrton , Holm, Lindholm
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Torsdagen den 9 maj 1996
(O )

NI : Jung, Linser, Lukas, Nußbaumer
PSE : Theorin , Wibe

Betänkande av Simpson A4-0105/96
kommissionens förslag
(+)

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, Böge, 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, Günther, Habsburg, Herman , Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman, KeppelhoffWiechert, Klaß, Koch, Konig, 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, Hànsch, 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, Aghetta, van Dijk, Gahrton , Holm, Lannoye, Lindholm , McKenna, Orlando, Schroedter,
Schörling, Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR: André-Leonard, 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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Nr C 152/79

Torsdagen den 9 maj 1996

(O)

ELDR : Cunha, Dybkjær

GUE/NGL : Ainardi , Moreau , Piquet
PPE : Cassidy, Chichester, Corrie, Ebner, Posselt, Sturdy
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, van Bladel , Castricum , Dankert, Hulthen, Metten, Wiersma

Betänkande av Simpson A4-01 05/96
resolution

(+)

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, SteniusKaukonen

NI: Dillen, Feret, Gollnisch, Lang Cari , 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 Vallès, Ferber, Fernandez Martin, Filippi ,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Friedrich, Galeote Quecedo, Gillis, Gomolka, Graziani , Grosch,
Grossetête, Günther, Habsburg , Herman, Hoppenstedt, Jarzembowski , Kellett-Bowman, KeppelhoffWiechert, Klaß, Koch, Kônig, Lambrias , Langen , Laurila, Lehne , Linzer, Lucas Pires, Lulling,
McCartin, McIntosh, Maij-Weggen, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Moorhouse, OomenkRuijten, 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, Dührkop
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 , Schroedter,
Schörling , Tamino, Ullmann, Voggenhuber, Wolf
-

EDN : van der Waal

ELDR: Kestelijn-Sierens, Lanve, 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

Nr C 152/80
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Torsdagen den 9 maj 1996
(O )

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

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96

stycke H i ingressen , första delen
(+)

ARE : Dell'Alba, Macartney, Pradier, Sánchez García, 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 Martinez, Stenius-Kaukonen

NI : Jung, Linser, Nußbaumer, Schreiner
PPE : Alber, Areitio Toledo, Bardong, Bernard-Reymond, Böge, de Bremond d'Ars , Burenstam
Linder, Camisón Asensio, Cassidy, Cederschiôld, 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 , Konig,
Langen, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lucas Pires , McCartin, McIntosh, Martens , Mayer, Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten , Oostlander, Perry, Plumb, Posselt, Rack, Rusanen , Rübig, 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, Duhrkop Dührkop , Elliott, Evans ,
Falconer, Farthofer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Green, Hànsch,

Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Howitt, Hulthén, Imbeni , Jons ,
Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Konecny, Kouchner, Kuhn, Kuhne, Lambraki , Lange,
Linkohr, Lööw, McCarthy, McGowan, 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 , 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 , Schroedter, Schörling, Tamino, Telkamper,
Voggenhuber, Wolf
(-

EDN : Fabre-Aubrespy
NI : Dillen , Feret , Gollnisch , Le Gallou , Vanhecke
PSE : d' Ancona

O)
EDN : Berthu
NI : Martinez

27 . 5 . 96

27 . 5 . 96

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr C 152/81

Torsdagen den 9 maj 1996
Betänkande av Oostlander A4-01 35/96

stycke H i ingressen, andra delen
(+)

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, Kuhne, 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 , Schroedter, Schörling , Tamino,
Telkämper, Voggenhuber, Wolf
-)

ARE : Dell Alba, Macartney, Sánchez García, Taubira-Delannon
EDN : Berthu , Fabre-Aubrespy
ELDR: André-Léonard, 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, Böge , 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, KeppelhoffWiechert, 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, Trakatelhs, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G.
UPE : Donnay, Garosci , Pasty, Schaffner
( O)
ELDR : Gredler

PPE : Günther, Rübig

UPE : Crowley

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96

stycke H i ingressen, tredje delen
(+)

ELDR: Cars, Cox, de Vries, Dybkjær, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Lindqvist, Mulder, NeytsUyttebroeck, 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, Duhrkop 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,
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Torsdagen den 9 maj 1996

Lööw, McCarthy, McGowan , 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, Schroedter, Schörling , Tamino,
Telkamper, Voggenhuber, Wolf
-)

ARE : Dell'Alba, Macartney, Sánchez García, 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

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96
ändr. 37

(+)

ARE : Macartney, Pradier, Sánchez Garcia, Taubira-Delannon
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Piquet, Sjöstedt, Sornosa Martinez, Stenius-Kaukonen
PSE : Ahlqvist, d'Ancona, Andersson Jan, Apancio 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 , Jöns , 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, Schroedter, Schörling , Tamino, Voggenhuber, Wolf
(-

EDN : Berthu, Fabre-Aubrespy

ELDR : Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, NeytsUyttebroeck, 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,
Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Cederschiôld, Chanterie, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hoppenstedt, KellettBowman, Koch, Konig, Langen, Laurila, Liese , Linzer, Lucas Pires, McCartin, Maij-Weggen,
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Martens, Menrad, Mombaur, 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

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96
ändr. 38

(+)

ARE : Pradier, Sánchez García, Taubira-Delannon

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen

PSE : Aparicio Sanchez, van Bladel , Bontempi , Botz, Bowe , Castricum, Crawley, Crepaz,
Cunningham, Dankert, De Coene, Diez 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, Schroedter, Schörling, Tamino, Voggenhuber, Wolf
(-)

ARE : Macartney
EDN : Berthu

ELDR: Cox, de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, NeytsUyttebroeck, 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, Camisón

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

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96
ändr. 39

(+)

ELDR: Lindqvist
GUE/NGL : Eriksson, Pailler, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Stenius-Kaukonen
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PPE : Camisón Asensio, Günther, 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, Duhrkop Dührkop, Elliott, Evans, Falconer, Ford, Frutos Gama,
Ghilardotti , Gonzalez Triviño, Graenitz, Hallam , Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt,
Hulthén, Imbeni , Jöns , 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 , Schroedter, Schörling , Tamino, Wolf
-

ARE : Pradier, Taubira-Delannon
EDN : Berthu

ELDR : Cox , de Vries , Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens, Lanve , Mulder, NeytsUyttebroeck, 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, Cederschiôld, Chanterie, Colombo Svevo, Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallès,
Fontaine, Fourçans, Fraga Estevez, Gillis, Grosch, Grossetête , Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Koch,
Kônig , Langen , Laurila, Liese, Linzer, Lucas Pires , McCartin , Maij-Weggen, Martens , Menrad,
Mombaur, Oomen-Ruijten , Plumb, Pronk , Rack, Rusanen, Rubig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sisó
Cruellas , Stenmarck, Tindemans , Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

UPE : Crowley, Pasty, Schaffner
(O )

ARE : Macartney

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96
resolution I

(+)

ARE : Macartney, Pradier, Taubira-Delannon

ELDR : Cox , de Vries, Dybkjær, Eisma, Gredler, Kestelijn-Sierens , Larive, Lindqvist, Mulder, NeytsUyttebroeck, 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, Cederschiöld,

Chanterie , Colombo Svevo , Deprez, Estevan Bolea, Fabra Vallés, 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 Duhrkop, Elliott, Evans , Falconer, Ford, Frutos Gama, Ghilardotti , Gonzalez
Triviño, Hânsch , Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Howitt, Hulthén, Imbeni ,
Jöns, 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, Schroedter, 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

Betänkande av Oostlander A4-01 35/96
resolution II

(+)

ARE : Dell'Alba, Macartney, Pradier

ELDR : Cox, de Vries , Eisma, Kestelijn-Sierens, Lanve , 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, Cederschiôld,
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 , Hansch, 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 , Schroedter, 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

Betänkande av Cassidy A4-01 3 1/96
punkt 34b
(+)

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 , Günther, 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, Hànsch,
Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug , Hendrick, Jons , 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, Flolm , Roth, Schroedter, Tamino, Wolf

Belänkande av Cassidy A4-0131/96
resolution

(+)
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, Schroedter, Tamino, Wolf
-)
EDN : Berthu

ELDR : Cox , de Vries , Kestehjn-Sierens, Lanve, 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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Förklaring om autistiska personers rättigheter

Europaparlamentet avger denna förklaring, med beaktande av följande:

A. Minst 1 000 000 av EU-medborgarna är drabbade av autism, som är ett psykiskt handikapp. Au
tistiska personer kan ha störningar i kommunikation, sociala kontakter och känslor, vilka kan
påverka alla sinnen, inklusive känsel , lukt och syn .
B. Europaparlamentet, som erinrar sig sina resolutioner om handikappade personers mänskliga rät
tigheter, om psykiskt handikappade personers rättigheter och om handikappade personers par
lament, samt FN:s deklaration 1971 och 1975 om psykiskt handikappade personers mänskliga
rättigheter, och som beaktar Europeiska unionens tredje åtgärdsprogram för handikapp och de
klarationen för personer med autism, uppmanar de europeiska institutionerna och medlemssta
terna att erkänna och förverkliga rättigheterna för autistiska personer.
1.
Parlamentet uppmanar unionens institutioner och medlemsstaterna att erkänna och tillämpa au
tistiska personers rättigheter,
2.
påpekar att autistiska personer bör ha samma rättigheter som alla andra EU-medborgare ( när
dessa är lämpliga och i den autistiska personens intresse ); dessa bör förbättras och förstärkas med
hjälp av lämplig lagstiftning i varje medlemsstat och omfatta ;

a)

rätt att bo på egen hand,

b) rätt till representation och medverkan i så hög grad som möjligt i beslut som påverkar den egna
framtiden ,

c)

rätt till utbildning, boende, assistans och stödtjänster i åtkomlig och lämplig form,

d)

rätt till frihet från rädsla, hot och behandling som innebär övergrepp,

3.
uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna förklaring till unionens institutioner och
medlemsstaternas regeringar och parlament.

Följande skrev under:
d'Aboville , Ahern , Ainardi , Alavanos , Alber, Amadeo, d'Ancona, Andersson , André-Léonard ,

Andrews, Anastassopoulos , Apolinário, Areitio Toledo, Argyros , Arias Cañete, 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, Böge , Boniperti ,
Bontempi , Boogerd-Quaak, Bòsch, Botz, Bowe, de Bremond d'Ars , Breyer, Brok, Cabezón Alonso,
Caccavale, Candal , Capucho, Carrère d'Encausse , Cars, Carlo Casini , Cassidy, Castagneti , 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 Böhm , 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 , Hernández 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 ,
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Mosiek-Urbahn , Mouskouri , Mulder, Müller, Muscardini , 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, RandzioPlath, 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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