
PONDELOK 5. JÚLA 2010

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

(Rokovanie sa začalo o 17.00 hod.)

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Predseda. – Otváram zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prerušené v stredu 23. júna 2010.

2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda. – Na úvod mám niekoľko pripomienok a informácií. Ako viete, Európu opäť postihli katastrofálne
záplavy. Tentoraz si záplavy v Rumunsku už vyžiadali životy najmenej 25 ľudí a tisíce ľudí museli opustiť
svoje domovy. Štyri krajiny Európskej únie už vyhlásili svoj úmysel pomôcť Rumunsku v boji proti záplavám.
Záplavy postihli aj Astúriu v severnom Španielsku a spôsobili tam obrovské materiálne škody. Okrem toho
sú hlásené mimoriadne silné zrážky z niekoľkých ďalších európskych krajín. Hovorí sa tiež, že tieto rekordné
atmosférické javy súvisia so zmenou klímy.

Po druhé, rád by som upriamil vašu pozornosť na bahájske náboženské spoločenstvo v Iráne. Minulý týždeň
bolo zbúraných 50 domov patriacich členom tohto spoločenstva. V Iráne prebieha tiež súdny proces proti
7 bahaistom. Chceme, aby Irán plne dodržiaval medzinárodné normy. Európsky parlament vo svojich
uzneseniach a vyhláseniach opakovane vyzýval na rešpektovanie práv náboženských menšín v Iráne.
Opakovanie sme tiež odsúdili ukladanie trestu smrti, najmä maloletým osobám. Sme hlboko znepokojení
prichádzajúcimi správami, že v Iráne, ktorý podpísal Dohovor o právach dieťaťa, sú stále ľudia čakajúci na
popravu, ktorí boli v čase spáchania zločinu, za ktorý boli odsúdení, maloletí.

Po tretie, 13. júla je 10. výročie úmrtia Jana Karského. Jan Karski v roku 1942 podal spojencom prvú správu
o vyhladzovaní židovského národa v okupovanej Európe. Informácie získal tak, že sa dostal do geta a jedného
z vyhladzovacích táborov. Počas vojny bola jeho správa prvá svojho druhu. Po vojne sa Jan Karski nevrátil
do Európy. Ako univerzitný profesor v USA sa veľmi priaznivo vyjadroval o európskej integrácii a podporoval
ju na americkom kontinente.

4. Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2011 (lehota na predloženie
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

5. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom: pozri zápisnicu

6. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

7. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty):
pozri zápisnicu

8. Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

9. Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu

10. Petície: pozri zápisnicu

11. Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
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12. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu

13. Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu

14. Program práce

Predseda. – Konečný návrh programu, ktorý vo štvrtok 1. júla 2010 vypracovala Konferencia predsedov
v súlade s článkom 137 rokovacieho poriadku, bol rozdaný. Boli navrhnuté tieto pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy:

Pondelok

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia a Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente požiadali, aby sa rozprava na tému správy pani Gallovej o presadzovaní práv
duševného vlastníctva na vnútornom trhu odložila na niektoré budúce zasadnutie.

Chcel by som teraz požiadať pána Cohna-Bendita, aby sa k tomu vyjadril.

Daniel Cohn-Bendit, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predseda, o tejto otázke sme už diskutovali
na Konferencii predsedov. Mnohé skupiny sú vo veci správy pani Gallovej rozdelené a zdá sa, že všetky
skupiny musia o tejto záležitosti diskutovať ďalej, pretože existujú problémy a sporné body, ktoré musia
skupiny ešte vyriešiť. Preto sme požiadali o odloženie rozpravy a hlasovania o správe pani Gallovej na
september, druhé septembrové zasadnutie alebo na niektoré neskoršie zasadnutie. Táto otázka sa bude
musieť preskúmať na Konferencii predsedov. Riešenie je preto celkom jednoduché. Vzhľadom na to, že
ovocie ešte nie je zrelé, nechajme ho dozrieť a hovorme o tejto záležitosti znovu v septembri.

Martin Schulz, v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predseda, chcel by som vyjadriť podporu našej
skupiny návrhu pána Cohna-Bendita. Náš pohľad na túto situáciu je presne rovnaký. Táto téma je veľmi
citlivá a veľmi delikátna a určite má zmysel získať pre ňu veľkú parlamentnú väčšinu. Preto by bolo dobré
správu odročiť a pokúsiť sa dosiahnuť konsenzus v rôznych iných oblastiach, v ktorých je to ešte stále možné.
To je dôvod, prečo tento návrh podporujeme.

Manfred Weber, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážený pán predseda, rôzne druhy ovocia dozrievajú
v rôznom čase. V mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) môžem
povedať, že naše ovocie je zrelé na prijatie rozhodnutia, a preto by sme chceli hlasovať o správe pani Gallovej
a dospieť k rozhodnutiu o nej tento týždeň.

(Parlament schválil žiadosť.)

Utorok a streda – bez zmien

Štvrtok

Predseda. – Európski konzervatívci a reformisti požiadali, aby bolo poradie štvrtkových popoludňajších
rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu zmenené takto:
najprv Zimbabwe, ďalej Venezuela a potom Severná Kórea.

Martin Callanan (ECR). – Vážený pán predseda, dúfam že táto požiadavka nevyvoláva žiadnu polemiku.
Ide len o malú úpravu poradia rozpráv o ľudských právach vo štvrtok poobede tak, aby prvé v poradí bolo
Zimbabwe, potom Venezuela a napokon Severná Kórea. Nejde o žiadny pokus prisudzovať ktorémukoľvek
z týchto subjektov nejaký osobitý význam. Ide len o to, že mnohým poslancom viac vyhovuje vybrať ako
prvé Zimbabwe.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, ako zdôraznil môj kolega,
nejde tu o vloženie alebo odstránenie bodov z programu práce, ale jednoducho o zmenu poradia rôznych
bodov, ktorými sa budeme zaoberať, preto si myslím, že tento návrh možno bez problémov prijať.

Predseda. – Chce niekto prehovoriť proti tejto žiadosti? Áno, pán Schulz, prosím.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Vážený pán predseda, ak dovolíte, chcel by som položiť pánovi Callananovi
otázku.
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Pán Callanan, mohli by ste nám, prosím, povedať, prečo je pre poslancov jednoduchšie, ak budeme najprv
diskutovať o Zimbabwe, a pre ktorých poslancov je to jednoduchšie? Pre nás je to dôležité rozhodovacie
kritérium. Zopakujem svoju otázku. Aký je konkrétny dôvod na uprednostnenie rozpravy o Zimbabwe,
ktorý by vám uľahčil diskutovať o tejto téme?

Martin Callanan (ECR). – Vážený pán predseda, pán Schulz ma dostal do veľmi ťažkej situácie: Nemám
ani potuchy, predkladám túto žiadosť v mene svojho kolegu pána Van Ordena, ktorý sa oneskoril, a niekto
ma požiadal, či by som ju nepredniesol už skôr.

(smiech a potlesk)

Ako vždy, najlepšia politika je byť k pánovi Schulzovi úprimný!

(Parlament schválil žiadosť.)

(Program práce bol prijatý.)

15. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave – Práva cestujúcich
v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (rozprava)

Predseda. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich témach:

– odporúčanie do druhého čítania v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o spoločnej pozícii prijatej
Radou v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich
v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (05218/3/2010
– C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)) (spravodajca: Antonio Cancian) (A7-0174/2010) a

– odporúčanie do druhého čítania v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o spoločnej pozícii prijatej
Radou v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich
v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
(14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD)) (spravodajkyňa: Inés Ayala Sender) (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, spravodajca. – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, téma práv cestujúcich je veľmi
aktuálna, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že Európska komisia v posledných dňoch iniciovala kampaň s cieľom
lepšie informovať cestujúcich o ich právach pri cestovaní rôznymi druhmi dopravy. Som presvedčený, že
ide o veľmi dôležitú iniciatívu a že je povinnosťou Parlamentu podporiť riešenie tejto problematiky prijatím
textov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na podmienky cestujúcich.

Pokiaľ ide o nariadenie, o ktorom dnes diskutujeme, nesnažím sa skrývať pocit, ktorý mám z tohto rokovania,
a to, že členské štáty toto nariadenie nechcú. Dokument, ktorého som mal tú česť byť spravodajcom, je veľmi
delikátny, pretože si vyžaduje vyvážené riešenie, ktoré zabezpečí práva cestujúcim a zároveň zabráni
penalizácii podnikov pôsobiacich v oblasti verejnej cestnej dopravy. Tento sektor totiž tvoria takmer výlučne
malé a stredné podniky.

Práca, ktorú som počas rokovaní v uplynulých mesiacoch vykonával, mala preto dva hlavné ciele: po prvé,
nepoškodiť MSP, malé a stredné priemyselné podniky, a po druhé, chrániť cestujúcich, najmä ľudí so
zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, zlepšiť účinnosť a žiadať väčší zmysel pre zodpovednosť.

Správa prijatá Európskym parlamentom v prvom čítaní – správa pána Albertiniho – bola veľmi odvážna.
Najdôležitejšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady sa týkali týchto tém: rozsahu pôsobnosti,
zodpovednosti, práv osôb so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou, refundácie a kompenzácie
v prípade meškania alebo zrušenia, ako aj ďalších menej závažných tém. Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy Rady boli a sú prijateľné, to sme počas rokovaní uznali.

Avšak počas záverečných rokovaní sme, žiaľ, nemohli súhlasiť s Radou v niekoľkých dôležitých aspektoch,
najmä v rozsahu pôsobnosti, kde vzhľadom na ochotu Parlamentu vziať do úvahy vyňatie regionálnej
dopravy – napriek tomu, že sme regionálnu dopravu navrhovali vyňať v prípade, že bude začlenená do
mestskej a prímestskej dopravy – Rada odmietla poskytnúť akúkoľvek podporu článkom, na ktoré sa výnimka
vzťahovala. Nezhodli sme sa ani na časovom rámci pre nadobudnutie platnosti nariadenia, ktorý podľa
názoru Parlamentu nesmie prekročiť obdobie troch rokov a môže sa obnoviť raz, kým Rada hovorila o období
piatich rokov a o možnosti obnovy dvakrát. Ďalšími otvorenými otázkami zostávajú pomoc zdravotne
postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, právo na bezplatné ubytovanie v hoteli v prípade

3Diskusie Európskeho parlamentuSK05-07-2010



prerušenia cesty alebo aspoň, čo považujeme za reálnejšie, na bezplatnú dopravu a vyhľadanie hotela, čo
bolo pre nás postačujúce, práva cestujúcich v prípade meškania, najmä v prípade oneskoreného odchodu,
prístup k informáciám, veľmi dôležitá téma pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou
pohyblivosťou. Pre tieto osoby by určite nebolo prijateľné, aby sme schválili správu, ktorá by vstúpila do
platnosti až o 15 rokov a ktorá by sa vzťahovala iba na 20 % ciest autobusom alebo autokarom.

Rokovania počas uplynulých mesiacov viedli vďaka úsiliu Európskej komisie obidve strany seriózne
a otvorene. V posledných týždňoch sa však názory týkajúce sa tejto problematiky pritvrdili. Pokiaľ ide o nás,
hľadali sme kompromis vo všetkých najcitlivejších otázkach, uvedomujúc si možné ničivé dôsledky pre
spoločnosti pôsobiace v tomto sektore, pretože by nebolo spravodlivé vystavovať ich ďalším povinnostiam,
ktoré by pre nich boli neprimeranou záťažou.

Na druhej strane, ako som povedal, ďalším cieľom bolo – je – chrániť cestujúcich, najmä tých
najzraniteľnejších, pre ktorých je úplný a zaručený prístup k službám verejnej dopravy nevyhnutným
prostriedkom sociálneho začleňovania.

Povedal som, že už nemôžeme akceptovať degradujúce riešenia: starnutie európskeho obyvateľstva je
fenomén, ktorý bude mať vážne dôsledky, a bolo by chybou, keby sme pri vytváraní procesov, ktorých
cieľom je poskytovať takú dôležitú službu, na túto skutočnosť zabúdali. Ako vôbec môžeme považovať
zverejňovanie informácií o cestovaní na internete v roku 2020 za neprimeranú záťaž?

Chcel by som poďakovať kolegom poslancom, ktorí so mnou počas týchto rokovaní spolupracovali, a chcel
by som požiadať Parlament, aby hlasoval za text, ktorý navrhujem, aby sme v zmierovacom konaní mohli
dosiahnuť výsledok v súlade s dvomi cieľmi, ktoré som spomínal a zdôraznil.

Inés Ayala Sender, spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predseda, je júl, mesiac, počas ktorého sa mnohí
Európania napriek kríze rozhodli stráviť dovolenku výletnou plavbou alebo cestovaním loďou. Osobná
námorná doprava a výletné plavby sú totiž na výraznom vzostupe a stali sa kľúčovým faktorom v rozvoji
a bohatstve európskej pobrežnej oblasti a prístavov, ako aj vnútrozemskej vodnej dopravy Európy.

Európsky parlament má dnes dobré správy pre všetkých podnikateľov, zamestnancov a, samozrejme, pre
cestujúcich v tomto dôležitom sektore, pretože dohoda, ktorú sme dosiahli s Radou za výraznej podpory
Komisie, predstavuje vytvorenie spoločného rámca pre práva cestujúcich, ktoré už platia v leteckej
a železničnej doprave. Tým sa odstránili neprijateľné nedostatky v sektore, ktorý prechádza procesom
rozsiahlej expanzie a modernizácie.

Táto dohoda, ktorú sme dosiahli pod vedením španielskeho predsedníctva – ktorému chcem rovnako ako
ostatným pracovníkom stálych zastúpení a, samozrejme, kolegom poslancom a útvarom tohto Parlamentu
osobitne poďakovať za vynaložené úsilie –, podstatne zlepšuje práva cestujúcich. To platí najmä pre osoby
so zníženou pohyblivosťou, o čo nás opakovane žiadali združenia zdravotne postihnutých osôb.

Na jednej strane sa rozšíril rozsah pôsobnosti, čo je v súlade s pôvodnou pozíciou Parlamentu, to znamená,
že súčasťou tohto nariadenia je ustanovenie, ktoré sa týka všetkých lodí s viac ako 12 cestujúcimi. Existuje
však priestor pre istú flexibilitu vo vzťahu k malým podnikom ponúkajúcim exkurzie a historické plavby
a pre trajekty, ktoré zabezpečujú krátke cesty a prevážajú vodičov nákladných vozidiel a dopravcov na
vnútrozemských vodných cestách. Pre tieto podniky by bolo okamžité zavedenie tohto prvého ustanovenia
príliš drahé.

Na druhej strane sa Parlamentu podarilo odstrániť akúkoľvek zmienku o možnosti odmietnuť nalodenie na
základe zdravotného postihnutia s výnimkou prípadov, ak by bezpečnostné dôvody neumožňovali bezpečnú
dopravu danej osoby. Rada zamietla aj možnosť odmietnuť nalodenie na základe zdravotného stavu, čo je
mimoriadne kontroverzná téma, pretože ide o prvý prípad, keď sa nariadenie pre cestujúcich týka zdravia.

Okrem toho sa zvýšil čas, za ktorý majú cestujúci právo na kompenzáciu, a to z 90 na 120 minút, v prípade
prenocovania sme sa dohodli na sume 80 EUR na noc, celkovú sumu 120 EUR sa nám podarilo zdvojnásobiť
na 240 EUR. Súčasťou nariadenia je ustanovenie, na základe ktorého má dopravca povinnosť niesť bremeno
dokazovania v mimoriadnych prípadoch, v ktorých je vyňatý z povinnosti plniť záväzky, ako aj ustanovenie
o potrebe upraviť vybavenie v prístavoch atď. Podarilo sa nám tiež znížiť maximálnu hranicu, za ktorú je
možné získať náhradu za cestovný lístok z pôvodných 40 EUR na 24 EUR.

Takisto by sme mali zdôrazniť, že nariadenie obsahuje potrebnú flexibilitu vo vzťahu k špecifikám tohto
druhu dopravy, ktorá je v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok náchylnejšia na meškanie.
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To vysvetľuje, prečo sa určité ustanovenia, napríklad ustanovenia týkajúce sa finančnej kompenzácie za
meškanie alebo za ubytovanie, nebudú vzťahovať na rozbúrené moria.

Napokon, za osobitnú zmienku stojí skutočnosť, že schválený text zaväzuje členské štáty k vytvoreniu
orgánov, ktoré okrem toho, že budú zabezpečovať súlad s týmto uznesením, nebudú presadzovať obchodné
záujmy a budú mať právomoc stanoviť systém pokút. Navyše, tieto orgány budú riešiť sťažnosti cestujúcich
zamietnuté prvostupňovým orgánom, ktorý musia zriadiť dopravcovia.

Umožnili sme združeniam zdravotne postihnutých osôb a cestujúcich aktívne sa zapojiť do prípravy tohto
nariadenia. Okrem toho sme vyzvali prístavné orgány, aby zohrávali významnejšiu úlohu pri prijímaní
rozhodnutí v tom zmysle, že sme navrhli, aby sa celé nariadenie podľa možnosti vzťahovalo aj na prístavy,
nielen na terminály, ako bolo zámerom Rady.

Myslím si, že do nariadenia sa nám podarilo zaradiť aj odbornú prípravu zamestnancov a príslušné
doškoľovanie, čo považujem za dôležitý úspech, keďže to bola jedna z dlhodobých požiadaviek združení
zdravotne postihnutých osôb. Dosiahli sme aj urýchlené doplnenie vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti
vhodnou náhradou v prípade poškodenia počas cesty.

Napokon sa nám podarilo skrátiť termín začiatku uplatňovania nariadenia o jeden rok.

Preto si myslím, že tieto rokovania boli úspešné, a chcela by som poďakovať všetkým, ktorí nám tentoraz
pomohli priniesť dobré správy pre európskych cestujúcich.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predseda, chcel by som poďakovať spravodajcom pánovi
Cancianovi, pani Ayalovej Senderovej a tieňovým spravodajcom za vynaložené úsilie.

Chcel by som znovu zdôrazniť význam tohto právneho predpisu pre každého jedného občana cestujúceho
v Európe vrátane nás všetkých tu prítomných. Rozhodne zastávam názor, že logika zaobchádzania
s cestujúcimi musí byť v každom druhu dopravy podobná.

Ústrednými prvkami sú: minimálne pravidlá o informáciách pre všetkých cestujúcich pred cestou a počas
cesty, pomoc a kompenzácia v prípade prerušenia cesty, opatrenia v prípade meškania, osobitná pomoc
osobám so zníženou pohyblivosťou a nezávislé vnútroštátne orgány na riešenie sporov.

Komisia sa domnieva, že kompromis dosiahnutý s Radou počas rokovaní o právach cestujúcich v námornej
a vnútrozemskej vodnej doprave je prijateľný a že celkové ciele nášho návrhu sa náležite zohľadnili. Dovoľte
mi osobitne zdôrazniť, že Parlament dosiahol výrazný úspech v oblasti rozšírenia rozsahu návrhu. Chcem
úprimne poďakovať Európskemu parlamentu a Rade, najmä španielskemu predsedníctvu a pani Ayalovej
Senderovej za neúnavné úsilie pri riešení tejto problematiky.

Pokiaľ ide o práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, od prijatia spoločnej pozície Rady bolo
cieľom neformálnych diskusií medzi Radou a Európskym parlamentom dospieť ku kompromisnej dohode
o texte. Tieto rozhovory neboli jednoduché. Hlavné sporné témy sú: rozsah pôsobnosti, ustanovenia
o zodpovednosti a pomoci, ktorých cieľom je uspokojiť naliehavé reálne potreby cestujúcich v prípade
nehody a ustanovenia na podporu pohyblivosti osôb so zníženou pohyblivosťou a zdravotne postihnutých
osôb.

Komisia vynakladá značné úsilie, aby pomohla dosiahnuť kompromisnú dohodu. Túto dohodu sa, žiaľ,
nepodarilo dosiahnuť, čo Komisiu mrzí. Presvedčivé hlasovanie v pléne v prospech vysokej úrovne ochrany
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave by bolo dobrým signálom. Osobne som naďalej optimistom
a myslím si, že je stále možné dosiahnuť kompromis v zmierovacom konaní.

Komisia sa bude počas nadchádzajúcich rokovaní medzi EP a Radou pod vedením belgického a maďarského
predsedníctva usilovať o dosiahnutie vyváženej dohody, ktorá umožní náležite zohľadniť všeobecné ciele
návrhu Komisie.

Werner Kuhn, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážený pán predseda, pán Kallas, dámy a páni, táto
správa predstavuje logický záver. Teraz, keď Parlament spolupracoval s Radou a Komisiou v úsilí zlepšiť
práva cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, mali by sme zabezpečiť lepšie práva aj pre cestujúcich
v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Je však, samozrejme, dôležité, aby sme neporovnávali výletné
lode s tradičnými rybárskymi člnmi.
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Preto som, pani Ayalová Senderová a pán Cancian, veľmi rád, že sme boli schopní dosiahnuť kompromis
a stanoviť výnimku, ktorá umožní nárok na kompenzáciu v prípade osobných lodí prevážajúcich 12 a viac
osôb, ale nie v prípade, ak posádku tvoria menej ako traja ľudia.

Cestovný ruch je významným hospodárskym sektorom a my musíme neustále dbať o to, aby sa jeho záujmy
brali do úvahy. Trajekty, ktoré sa plavia do vzdialenosti dlhšej ako 500 metrov – ustanovenia sa už nebudú
vzťahovať na trajekty na kratšiu vzdialenosť –, ako aj vyhliadkové a exkurzné plavby zohrávajú v cestovnom
ruchu významnú úlohu, najmä pokiaľ ide o historické plavidlá. Tieto typy lodí by si nemali vyžadovať ďalšie
investície. Naopak, posádka musí byť schopná poskytnúť pomoc zdravotne postihnutým osobám.

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným za to, že nám umožnili dosiahnuť dobrý kompromis.

Brian Simpson, v mene skupiny S&D. – Vážený pán predseda, dnes máme pred sebou posledné dva kusy
skladačky v oblasti práv cestujúcich týkajúce sa dokumentov o námornej, autobusovej a autokarovej doprave.

Ďakujem našim spravodajcom za vykonanú prácu a vítam dosiahnutie jasnej dohody s Radou v oblasti
námornej dopravy.

Avšak skutočnosť, že sa nám nepodarilo dospieť k dohode o autobusovej a autokarovej doprave, je pre nás
sklamaním, ale budeme sa naďalej snažiť dosiahnuť dohodu v prechodnom období. Práve na túto oblasť by
som sa dnes chcel zamerať.

Určite by nebolo rozumné a spravodlivé, aby cestujúci v autobusovej a autokarovej doprave nemali svoje
práva, kým v iných typoch dopravy ich cestujúci majú. Preto dohodu, ktorá sa nevzťahuje na autobusy
a autokary, považujeme za celkom zbytočnú a neúplnú.

Nemôžeme súhlasiť s vylúčením prevažnej väčšiny autobusových a autokarových služieb z rozsahu pôsobnosti
tohto nariadenia. Nemôžeme súhlasiť ani s obmedzením práv ľudí so zníženou pohyblivosťou v tomto
nariadení. A nemôžeme súhlasiť s tým, že tento typ dopravy sa v niečom odlišuje od ostatných.

Náš spravodajca odviedol dobrú prácu v snahe nájsť v tejto oblasti kompromis. Rada neurobila nič, aby
pomohla dosiahnuť dohodu a ako obyčajne väčšinu času prešľapovala na mieste. Je zaujímavé, že ak sú na
programe práva cestujúcich, Rada zaujíma veľmi negatívny postoj a za práva cestujúcich musí bojovať
Parlament.

Ten dosiahol v ochrane práv cestujúcich dobré výsledky napriek tomu, že musel čeliť obvineniam istého
šéfa aerolínií a mnohým sťažnostiam a prejavom nespokojnosti zo strany prevádzkovateľov dopravy.
Napokon, Parlament nebude tolerovať zlé zaobchádzanie s cestujúcimi zo strany prevádzkovateľov, nebude
tolerovať diskrimináciu, nebude tolerovať vynechanie niektorých sektorov.

Musíme podporiť našich spravodajcov, aby sme mali v boji s Radou prostredníctvom zmierovacieho konania
pevnú ruku.

Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážený pán predseda, predchádzajúci rečník správne povedal,
že je dôležité chrániť práva cestujúcich v Európe bez ohľadu na typ dopravy, ktorý využívajú. Je jednoducho
logické, aby sme prešli od leteckej a železničnej dopravy k právam cestujúcich v lodnej, autobusovej
a autokarovej doprave.

Ďalší rečník však tiež spomenul skutočnosť, že sa nám, žiaľ, nepodarilo spojiť obidve témy do jedného balíka,
ako sme pôvodne plánovali. Napriek tomu, že sme dosiahli kompromis v oblasti práv cestujúcich v lodnej
doprave a ukončili sme trojstranné rokovanie, to isté, žiaľ, nemôžeme povedať o autobusovej a autokarovej
doprave.

Chcela by som sa konkrétne zamerať na práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, pretože
som tiež tieňovou spravodajkyňou v tejto oblasti. Veľmi ma mrzí, že sa nám nepodarilo dosiahnuť kompromis,
pretože počas trojstranných rozhovorov sa stanoviská Rady na jednej strane a Európskeho parlamentu
a Komisie na strane druhej výrazne priblížili. Zaoberali sme sa – a to je tiež veľmi dôležité – predovšetkým
ochranou práv cestujúcich, chceli sme zabezpečiť, aby ľudia so zníženou pohyblivosťou a so zdravotným
postihnutím mohli naplno využívať dopravu, autobusy a autokary nevynímajúc.

Na tento účel je potrebné prijať rad opatrení a práve to žiadame. Myslím si, že toto je mimoriadne dôležité,
pretože v budúcnosti budeme mať v dôsledku starnutia obyvateľstva viac ľudí so zdravotným postihnutím
a zníženou pohyblivosťou. To je veľmi dôležité.
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Musíme brať, samozrejme, do úvahy aj skutočnosť, že súčasťou práv spotrebiteľov je aj dostupnosť ponuky.
Najmä malé a stredné podniky, ktoré poskytujú autokarové výlety, nie sú schopné splniť všetky požiadavky.
Nemôžu, napríklad, poskytnúť neobmedzenú kompenzáciu. Je tu tiež otázka, ako si poradia so zálohovými
platbami. Naše názory v tejto oblasti sa však priblížili, a práve preto ma mrzí, že sa nám nepodarilo dosiahnuť
celkový kompromis.

Ako povedal pán spravodajca, je dôležité brať do úvahy práva cestujúcich, ale aj možnosti prevádzkovateľov
dopravy. Počas nadchádzajúceho sprostredkovateľského procesu by som veľmi rada uvítala istú dohodu,
pretože úplne súhlasím s pánom Simpsonom, ktorý povedal, že vylúčenie autobusov a autokarov je
neprijateľné, keďže nariadenie sa vzťahuje na ostatné druhy dopravy.

Eva Lichtenberger, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, o čom je toto
všetko? Okrem iného o presadení práv pre ľudí so zníženou pohyblivosťou, ktorí chcú cestovať loďou alebo
autobusom, a napokon o využití tejto iniciatívy na zlepšenie ich možností cestovať. Sme povinní im tieto
práva zaručiť. Robili sme veľké ovácie, keď sa nám konečne podarilo posilniť Dohovor o právach osôb so
zdravotným postihnutím v Európe a teraz by malo byť našou povinnosťou začať ho uplatňovať.

Pokiaľ ide o spomínané dva dokumenty, čo sa týka dokumentu o právach cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave, som skutočne veľmi smutná a sklamaná z postoja Rady. Je dôležité ujasniť si jednu
vec. Skutočnosť, že predložený návrh bude chrániť záujmy malých a stredných podnikov, je iba jedna malá
časť celku. To, čo ma znepokojuje, je neochota riešiť zložité problémy. Preto podľa môjho názoru naliehavo
potrebujeme nie prechodné obdobie 15 až 20 rokov, ale jasný signál ľuďom, že majú právo využívať dopravný
systém.

Druhý dokument, ktorý bude prijatý veľkou väčšinou, sa týka práv cestujúcich v lodnej doprave. V tomto
dokumente je závažný nedostatok, na ktorý by som chcela znovu upozorniť. Nariadenie sa vzťahuje na lode,
ale nevzťahuje sa na prístavy. To znamená, že osoba na vozíku sa bude musieť tak ako doteraz presunúť
z vlastného auta alebo z auta tých, ktorí ho do prístavu privezú, na palubu lode sama. Na palube bude mať
opäť svoje práva, ale na prístav ako taký sa toto nariadenie nevzťahuje. Myslím si, že toto je problém, ktorý
by sme nemali tolerovať. Zabezpečme, aby sme pre ľudí so zníženou pohyblivosťou urobili maximum.

Philip Bradbourn, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predseda, svoje pripomienky zameriam iba na správu
zaoberajúcu sa cestujúcimi v autobusovej a autokarovej doprave.

Vieme, že práva cestujúcich sú veľmi dôležitou témou, ktorej sa v tomto Parlamente venuje veľká pozornosť.
Návrhy, ktoré máme pred sebou, obsahujú množstvo vítaných iniciatív pre cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave, najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ale tak, ako vždy pri tomto type správy,
aj teraz sme svedkami univerzálneho prístupu. To, čo platí pre leteckú a železničnú dopravu, uplatňujeme
pre úplne odlišnú štruktúru.

Ide napríklad o spôsob, ako informovať cestujúcich o ich právach, a tiež o úroveň zodpovednosti, ktorá by
podľa názoru Parlamentu znamenala, že spoločnosti by museli platiť výdavky, napríklad na pohreb, ešte
skôr, ako sa zodpovednosť preukázala. Takéto návrhy nepochybne zvýšia náklady spotrebiteľa.

Je tu tiež otázka, ktorá sa spomínala v súvislosti s vyňatím výlučne miestnych služieb, čo osobne podporujem.

Samotný charakter autobusovej a autokarovej dopravy sa od ostatných sektorov veľmi líši. Podniky pôsobiace
v tomto sektore, ako tu už zaznelo, sú väčšinou malé firmy a v niektorých prípadoch ich tvorí iba jeden
človek. Uvalením povinností a finančne náročných záväzkov na tieto podniky nedosiahneme nič okrem
toho, že ich prinútime zvýšiť ceny alebo obmedziť počet ciest, ktoré cestujúcim ponúkajú, pretože takéto
služby budú pre tieto podniky nehospodárne.

Pozícia Parlamentu je neprimeraná a jej prijatím zrejme tento návrh pošleme do zdĺhavého zmierovacieho
konania, čo nielenže oneskorí proces poskytovania práv cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave,
ktoré si zaslúžia, ale neposkytne ani potrebné záruky podnikom.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, pre krátkosť času sa zameriam iba na
správu pána Canciana. Nikto nespochybňuje skutočnosť, že ľudia, ktorí cestujú autobusom a autokarom,
musia mať práva cestujúcich, a teda práva spotrebiteľov.

Chcel by som však ešte raz upriamiť pozornosť na problémy, ktoré to v súčasnosti prináša malým a stredným
prevádzkovateľom, predovšetkým v Nemecku, kde nie je možné oddeliť miestnu a regionálnu verejnú
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dopravu, najmä pokiaľ ide o vidiecke oblasti, keďže miestna a regionálna verejná doprava v týchto oblastiach
často poskytujú služby spoločne v okruhu približne 50 km.

Moja druhá pripomienka sa týka toho, že malí a strední poskytovatelia prepravných služieb nebudú schopní
platiť zálohové platby na kompenzácie, pričom sa neberie do úvahy, kto chybu spôsobil. Doteraz sa osvedčila
zásada právnej zodpovednosti, ktorá priniesla stabilné ceny cestovných lístkov.

Po tretie, podľa môjho názoru by prevádzkovatelia nemali platiť za meškanie, ktoré nezavinili, a zodpovednosť
by sa mala vzťahovať iba na tie prípady, za ktoré sú prevádzkovatelia zodpovední.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Vážený pán predseda, pán Kallas, dámy a páni, predovšetkým by som
chcel poďakovať spravodajcom pánovi Cancianovi a pani Ayalovej Sanderovej za vynikajúcu prácu a zároveň
vyjadriť poľutovanie nad tým, že Rada nedokázala v reakcii na správu pána Canciana prejaviť dostatočnú
flexibilitu, čím by umožnila dosiahnuť prijateľnú dohodu. Ako už spomenuli mnohí kolegovia poslanci, je
pre nás dôležité stanoviť viaceré základné pravidlá na európskej úrovni, ktoré sa budú vzťahovať na práva
cestujúcich vo všetkých typoch dopravy. V leteckej a železničnej doprave sme za posledné roky dosiahli
veľa. Myslím si, že by sme sa z týchto výsledkov mali poučiť a – a to je už na inú diskusiu – že tieto výsledky
musíme pomerne rýchlo vyhodnotiť a spoločne sa zamerať na odstránenie niektorých sporadických
nedostatkov, ktoré ešte pretrvávajú.

Teraz prejdem k cestujúcim v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ako aj k cestujúcim v autobusovej
a autokarovej doprave: aj tu musíme uplatňovať rovnakú metodológiu a zachovať spoločnú hlavnú myšlienku.
Pre začiatok je naším cieľom ochrana najzraniteľnejších cestujúcich, napríklad ľudí so zníženou pohyblivosťou
alebo osôb s problémami pri chôdzi. Musíme zabezpečiť, aby mali rovnaké právo cestovať a ísť na dovolenku,
inými slovami, aby boli úplne mobilní.

Po druhé, podľa môjho názoru je nevyhnutné, aby cestujúci boli informovaní o zmenách v cestovných
poriadkoch, meškaniach a o svojich právach. Na tento účel musíme prijať vysoko kvalitné opatrenia pre
všetky druhy dopravy.

Po tretie, z toho vyplýva, že musíme prijať opatrenia aj pre prípad, že nastanú problémy. Aj tu sa snažíme
byť dôslední a zaručujeme poskytnutie pomoci a ponuky jedla, občerstvenia, alternatívnych možností
cestovania a v prípade potreby aj nocľahu.

Niektoré oblasti si, samozrejme, z času na čas budú vyžadovať diskusiu, napríklad rozsah pôsobnosti. Myslím
si, že pokiaľ ide o správu pána Canciana, musíme vytvoriť dobrú definíciu regionálnej dopravy s cieľom
odstrániť akékoľvek medzery a zabezpečiť vytvorenie rozumného právneho predpisu.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Vážený pán predseda, v prvom rade by som chcela poďakovať
pani Ayalovej za úsilie, ktoré vynaložila ako spravodajkyňa pri dosiahnutí dohody, o ktorej dnes hovoríme.

Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu od začiatku zaujala k tejto otázke pozitívny postoj tým,
že predložila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa obnovili návrhy z prvého čítania a po príslušných
trojstranných rozhovoroch sme napokon dosiahli dohodu, ktorú považujem za prijateľnú.

Pani Ayalová už dôkladne analyzovala všetky dohody. Chcela by som však upozorniť na zmienku o rozsahu
pôsobnosti, ktorá sa bude vzťahovať na všetky lode prevážajúce viac ako 12 cestujúcich a na najnižšiu cenu
cestovného lístka, za ktorý bude možné získať náhradu, čo predstavuje sumu 6 EUR. Musím zdôrazniť, že
v tejto oblasti sa vynaložilo veľa úsilia a že toto nariadenie prinesie všeobecné zlepšenie pre cestujúcich,
predovšetkým pre osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou.

Musím tiež upriamiť pozornosť na zmienku v texte týkajúcu sa dostupnej formy, ktorej cieľom je celej
verejnosti sprístupniť prehľadné informácie.

Som rada, že aj keď si to vyžiadalo značné úsilie a diskusiu, odstránili sme zmienku o zdraví v súvislosti
s možnosťou odmietnuť predaj cestovných lístkov osobám so zdravotným postihnutím alebo zníženou
pohyblivosťou. Jediným dôvodom pre odmietnutie predaja je teraz bezpečnosť.

Treba tiež zdôrazniť, že v porovnaní s pôvodnými návrhmi sa čas na poskytnutie riešenia v doprave alebo
kompenzácie pre cestujúcich znížil o tretinu: z pôvodných 120 minút na 90 minút, ako sme odsúhlasili
v texte. Súhlasíme aj s kompenzáciou vo výške 80 EUR. Stručne povedané, toto nariadenie prinesie užívateľom
väčšie záruky.
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Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, návrh o právach cestujúcich
v autobusovej a autokarovej doprave sa zameriava na pomoc a ochranu cestujúcich, najmä osôb so
zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou. Ide o prvé nariadenie o právach cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave a malo by pre nich predstavovať rovnakú záruku, akú majú cestujúci v železničnej
a leteckej doprave. Pozícia v druhom čítaní sa zameriava na vytvorenie súboru práv pre cestujúcich, ktorí sa
rozhodnú cestovať autobusom alebo autokarom.

Súhlasím s názorom spravodajcu pána Canciana, ktorému ďakujem za vynikajúco vykonanú prácu, a myslím
si, že rozsah pôsobnosti sa musí zmeniť v tom zmysle, že pokiaľ sú regionálne služby spojené s mestskými
a prímestskými službami, je potrebné ich vylúčiť. Bolo by spravodlivé a správne zaručiť cestujúcim práva
v prípade nehôd, zrušenia alebo oneskorených odchodov, ako sa rozhodlo v prvom čítaní v Parlamente.

Rovnako dôležitá je otázka informovanosti o právach cestujúcich. Bolo by, samozrejme, užitočné poskytnúť
cestujúcim informácie o spojení s inými druhmi dopravy, čím by sa zabezpečil aj dialóg medzi dopravnými
službami v oblasti osobnej autobusovej a železničnej dopravy.

Pokiaľ ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, je nevyhnutné zabezpečiť
im maximálnu ochranu. Ja by som namiesto 48-hodinovej oznamovacej lehoty pre žiadosť o pomoc
navrhovala 24-hodinovú lehotu. Navrhla by som aj väčšie záruky pre poskytovanie náhrady škody
a nahradenie v prípade straty alebo poškodenia vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti pre ľudí so
zdravotným postihnutím. Okrem toho by sa vzhľadom na potreby cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
mali odstrániť všetky architektonické bariéry a mala by sa zlepšiť existujúca infraštruktúra s cieľom zabezpečiť
prístup.

Toto nariadenie sa zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti v autobusovom a autokarovom sektore
a na podporu spojenia medzi jednotlivými druhmi dopravy, ale predovšetkým na zlepšenie podmienok
cestujúcich.

Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Vážený pán predseda, môj kolega Brian Simpson už povedal, že tento Parlament
vždy kládol dôraz na práva cestujúcich a že ich podporoval veľmi často navzdory nesúhlasu Rady. Na druhej
strane, práva cestujúcich sa regulujú veľmi ťažko. V posledných mesiacoch sme zistili, že v prípade leteckej
dopravy regulácia nebola jednoduchá záležitosť.

Podľa môjho názoru máme dobrú dohodu vo vzťahu k cestujúcim v námornej doprave. V otázke práv
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave však stále čelíme problému. V tomto sektore pôsobí
množstvo malých podnikov a je tu aj otázka verejnej dopravy, ktorá tvorí veľké percento prepravy cestujúcich.
Je dôležité vytvoriť jasný európsky rámec a zabezpečiť, aby tento rámec bol prijateľný pre malé podniky.
Parlament si to veľmi dobre uvedomuje.

Chcel by som sa s pánom spravodajcom podeliť o svoje poznatky, ktoré som získal v oblasti železničnej
dopravy počas obdobia, keď som bol sám spravodajcom. Stanovili sme základné práva pre všetkých
cestujúcich v železničnej doprave a myslím si, že to isté by sme mali urobiť aj pre cestujúcich v autobusovej
a autokarovej doprave. Rada tento krok nepodporuje, ale mali by sme to umožniť. Musíme o tejto možnosti
diskutovať. Rozumným postojom sme počas rokovaní stanovili základné práva a možno sme dokonca
zabezpečili prechodné obdobie. Nie som proti tomu. Čo sa týka verejnej dopravy, je dôležité, aby Európsky
parlament vyslal signál, že existuje hranica, za ktorú nemôžeme ísť, aj keď ide o spoločnosť poskytujúcu
verejnú dopravu, pretože aj vo verejnej doprave máme cestujúcich, ktorí majú nárok na svoje práva. To, že
spoločnosti vo verejnej doprave môžu poskytovať alternatívne operácie neznamená, že nemusia zabezpečiť
základné práva.

Toto je podľa mňa postoj, ktorý musíme zaujať v sprostredkovateľskom procese. Rada týmto postojom asi
nebude nadšená, ale my ako Parlament ho musíme obhajovať, pretože ide o významný prvok na podporu
verejnej dopravy. Toto je veľmi dôležité vo vzťahu k tomu, čo robíme pre životné prostredie a uľahčenie
mobility.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Vážený pán predseda, ak dovolíte, rád by som trochu prekročil časový limit,
ktorý mám k dispozícii, pretože dvaja moji kolegovia z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov) sa nezapojili do diskusie. To však záleží na vás.

Pokiaľ ide o problematiku ako takú, diskusie medzi Parlamentom a Radou o právach cestujúcich nikdy neboli
jednoduché. Tento prípad opäť potvrdil, že v jednej oblasti sme schopní dosiahnuť pokrok, ale v ďalšej, ktorá
sa týka autobusovej a autokarovej dopravy, je situácia dosť zložitá. Chápeme, že táto problematika sa
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skomplikovala možno aj z toho dôvodu, že pojem regionálna doprava sa napríklad v každej krajine vysvetľuje
inak. Ja žijem v pohraničnej oblasti, kde sa stretávajú štyri krajiny a tieto pojmy sa v jednotlivých krajinách
líšia do takej miery, že uplatňovanie práv cestujúcich na rovnakom základe nie je vždy jednoduché.

Všetci by sme však mali ísť za rovnakým cieľom, aby sa cestujúci, ktorí si kúpia lístok a chcú cestovať, mohli
vo všetkých oblastiach dopravy spoľahnúť na ochranu svojich práv kamkoľvek sa rozhodli cestovať. Pokiaľ
ide o iné sektory, v Parlamente sme sa vždy dôsledne venovali potrebám ľudí so zdravotným postihnutím
a v poslednom období sme získali skúsenosti v tejto oblasti, ktorej by mala väčšiu pozornosť venovať aj
Rada. Nejde tu len o zníženú pohyblivosť, ale aj o iné formy postihnutia, ktoré sme mali brať do úvahy
v minulosti a ktoré musíme brať do úvahy teraz. Skutočne nejde o žiadne ďalšie výdavky. Niektoré problémy
sa dajú vyriešiť jednoducho poskytnutím informácií v rôznych formách a prijatím ďalších podobných
opatrení.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Vážený pán predseda, ďakujem vám za flexibilitu. Dostala som
slovo trochu skôr, ako som očakávala.

Chcela by som úprimne zablahoželať spravodajkyni pani Ayalovej Senderovej k výsledku, ktorý dosiahla
v súvislosti so správou o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave. Bola som tieňovou
spravodajkyňou nášho klubu, Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
a Európskych demokratov, a ako viete, o tejto téme sme viedli rozsiahlu diskusiu. Pre nás, poslanecký klub
PPE, sú práva cestujúcich mimoriadne dôležité. Napokon, pre ľudí je dôležité, aby sa mohli spoľahnúť na
kvalitnú dopravu, a pre zdravotne postihnutých má tiež veľký význam kvalitná pomoc a podpora.

Zároveň je dôležité brať do úvahy charakter tohto odvetvia. Existuje množstvo malých spoločností s jedným
alebo dvomi plavidlami, historickými plavidlami, ktoré nie je možné prestavať, ale ich posádky sú napriek
tomu veľmi ochotné a ponúkajú ľuďom pomoc. Som rada, že sme do tejto oblasti mohli zaviesť potrebnú
flexibilitu a že sme do európskych právnych predpisov zakotvili kvalitné práva cestujúcich, práva, ktoré
budú môcť malé podniky uplatňovať v praxi, pretože náš sektor je v tomto ohľade v mnohých európskych
krajinách skutočne na veľmi dobrej úrovni. Tento úspech má preto mimoriadny význam a dúfam, že čoskoro
dosiahneme rovnaké výsledky aj vo vzťahu k cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Vážený pán predseda, Sagrada Familia, dielo vynikajúceho katalánskeho
architekta Antonia Gaudího, je skutočným symbolom Barcelony na celom svete. Organizácia OSN pre
výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila v roku 2005 toto dielo za lokalitu svetového dedičstva.

V súčasnosti sa pracuje na sprevádzkovaní vysokorýchlostného vlaku, ktorý bude prechádzať mestom cez
tunel nachádzajúci sa len štyri metre od základov baziliky Sagrada Familia.

Existuje 38 technických správ, ktoré argumentujú proti vykonávaniu týchto prác. Obavy v súvislosti s touto
trasou vyjadrila aj Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla, špecializovaný orgán UNESCO. Navyše, dolná
snemovňa španielskeho parlamentu prijala 22. júna návrh, v ktorom žiada preventívne pozastavenie prác
a stanovuje výbor expertov, ktorí by v lehote dvoch mesiacov mohli navrhnúť iné riešenie.

Chcem sa opýtať, aké opatrenia chce Komisia prijať proti rizikám, ktoré pre takú symbolickú budovu, akou
je Sagrada Familia v Barcelone, predstavuje vysokorýchlostný vlak?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Dve nariadenia týkajúce sa práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej
doprave a cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave dopĺňajú právny rámec, ktorý stanovuje
a chráni práva cestujúcich.

Takéto nariadenie už platí pre leteckú dopravu, ale ani v tejto situácii mnohí cestujúci nepoznajú svoje práva
a nesťažujú sa v prípade ich porušovania. To je hlavný dôvod, prečo považujeme za absolútne nevyhnutné,
aby sme takýto typ nariadenia mali pre každý druh dopravy.

Nariadenia, o ktorých dnes diskutujeme, stanovujú zodpovednosť v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho,
práva osôb so zníženou pohyblivosťou, kompenzáciu a pomoc v prípade zrušenia alebo meškania. Obsahujú
aj jasné pravidlá pre podávanie sťažností a žiadostí o prípadné odškodnenie.

Vítame dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť v námornej doprave. Máme však pocit, že je absolútne
nevyhnutné stanoviť a rešpektovať práva cestujúcich so zdravotným postihnutím v autobusovej a autokarovej
doprave, aby sme začlenili všetkých občanov spoločnosti.
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Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Vážený pán predseda, je veľmi dôležité diskutovať o právach cestujúcich.
Mohli by sme diskutovať aj o povinnostiach cestujúcich, pretože vždy, keď hovoríme o právach, mali by
sme pamätať na to, že práva a povinnosti idú ruka v ruke. Myslím si, že nielen cestujúci, ale aj členské štáty
Európskej únie majú vo vzťahu k právam cestujúcich isté povinnosti. V niektorých regiónoch, napríklad
v severnom Fínsku, Laponsku, severnom Švédsku, švédskom Laponsku a v niektorých ďalších riedko
osídlených oblastiach je veľmi dôležité zabezpečiť komplexné autobusové spojenie alebo spojenie
prostredníctvom verejnej dopravy, pretože právo na pohyb je základným právom. Mám na mysli najmä
starnúce obyvateľstvo. Pre mnohých z nich sú služby vzdialené desiatky kilometrov.

Preto je veľmi dôležité, aby sme sa počas diskusie o právach cestujúcich nepozerali na veci len z pohľadu
konkurencie a trhu, ale aby sme sa zaoberali právami tých občanov, ktorých prístup k základným službám
komplikuje veľká vzdialenosť. Kompenzácie je možné poskytovať aj na národnej úrovni, čo pomôže
regionálnej a miestnej autobusovej a autokarovej doprave dosiahnuť zisk.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Rokovania o týchto dvoch správach boli sprevádzané pokusmi Rady
obmedziť rozsah a ciele, ako aj tlakom dopravcov čeliacim dôsledkom hospodárskej recesie.

Obidvaja spravodajcovia úspešne obhájili jasné stanovisko Parlamentu. Moderná, kvalitná osobná doprava
je nevyhnutnosťou. Cestujúci musia mať záruku čo najlepších podmienok cestovania, v opačnom prípade
musia dostať primeranú kompenzáciu.

Dopravcovia musia vyvinúť potrebné úsilie s cieľom vytvoriť harmonizovaný európsky dopravný systém
medzi členskými štátmi, ako aj medzi jednotlivými druhmi dopravy. Kríza v súvislosti so sopečným popolom
potvrdila, že situácia v tomto sektore zďaleka nevyhovuje potrebám cestujúcich.

Dopravcovia by si mali uvedomiť, že musia poskytovať kvalitu a zároveň tiež dodržiavať cestovný poriadok,
ktorý zverejnili. Cestujúci musia byť informovaní o svojich právach, aby sa v prípade akéhokoľvek porušenia
týchto práv mohli rozhodnúť na základe dostatočných informácií.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Vážený pán predseda, zastávam názor, že nariadenia by mali obsahovať
ochranu práv cestujúcich vo všetkých oblastiach dopravy: na železnici, na zemi, na mori i vo vzduchu.

Autobusy a autokary by preto podľa môjho názoru mali byť začlenené do nariadenia a mali by sa prijať
osobitné opatrenia v oblasti kompenzácií, pretože vo vzťahu k firmám a vo vzťahu k prežitiu dopravcov je
to rozumný krok.

Väčší dôraz by som však kládol na informovanosť o právach cestujúcich a chcel by som požiadať Európsky
parlament, aby odštartoval verejnú informačnú kampaň o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy.

Keďže naša krajina – Grécko – bola terčom tlačových správ vzhľadom na množstvo prípadov týkajúcich sa
štrajkov v prístavoch a doprave, chcel by som využiť túto príležitosť a oznámiť, že sa všetko vyriešilo, a chcel
by som všetkých požiadať, aby vzali na vedomie, že Grécko je otvorené všetkým zainteresovaným stranám.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Vážený pán predseda, rád by som ešte raz zdôraznil, že všetci chceme,
aby aj cestujúci so zníženou pohyblivosťou mali svoje práva. Ale pokiaľ ide o otázku prednostného
zaobchádzania a možného zníženia zisku prevádzkovateľov, tak hovoríme definitívne nie. V tomto prípade
je úplne jasné, že tu nejde o ľudí so zdravotným postihnutím. Táto situácia sa musí zmeniť.

Pani Worthmannová-Koolová hovorí, že v prípade malých prevádzkovateľov vzniká problém, ale nie je to
pravda. Veľké spoločnosti lobovali v tejto oblasti a vyjadrili nesúhlas s týmto riešením. Tieto firmy využívajú
malých prevádzkovateľov ako zámienku na ochranu svojich záujmov. V prípade malých prevádzkovateľov
by bolo možné dosiahnuť kompromis, ale z celkového hľadiska musíme riešiť problém veľkých organizácií.
Tie nie sú pripravené brať ohľad na cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. To je neprijateľné. Títo cestujúci
musia mať rovnaké práva ako všetci ostatní. Mali by sme byť vďační za to, že sami nie sme pohybovo
obmedzení, a preto by sme mali voči takýmto občanom preukázať solidaritu.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Vážený pán predseda, tieto texty určite nie sú dokonalé. Je jasné, že každý
poslanec by chcel presadiť ten či onen pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Tieto texty však, dámy a páni,
predstavujú pre zdravotne postihnutých výrazný krok vpred. Ako často sme počuli o odsúdeniahodných
prípadoch, keď ľuďom so zdravotným postihnutím nebol umožnený prístup k verejnej doprave? Tento text
skoncuje s takýmito prípadmi. Skoncuje s diskrimináciou voči zdravotne postihnutým a chorým. Tieto
osoby už nebudú mať obmedzený prístup.
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Uvedomme si, čo tento text predstavuje. Ide najmä o skutočný pokrok, nehovoriac o vynikajúcom ustanovení,
ktoré hovorí o tom, že posádka na palube by mala absolvovať odbornú prípravu pre zaobchádzanie s osobami
so zdravotným postihnutím. To tiež predstavuje významný pokrok pre zdravotne postihnutých. Preto by
sme mali prestať s rečami o začleňovaní zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. Mali by sme tento
integračný proces začať skutočne uplatňovať. Práve to tento text robí a myslím si, že túto skutočnosť by sme
mali uvítať.

Tento text umožní európskym inštitúciám skutočne zlepšiť kvalitu života zdravotne postihnutých. Mali by
sme zablahoželať spravodajcom. Chcel by som im v mene všetkých zdravotne postihnutých z tohto miesta
poďakovať. Dajme najavo svoju spokojnosť.

PREDSEDÁ: GIANNI PITTELLA
podpredseda

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, musím poďakovať Európskemu parlamentu
za angažovanosť a za značné úsilie, ktoré vynaložil. Uberáme sa rovnakým smerom.

Čo sa týka práv cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, závery sú pozitívne. Dôležité je
splniť cieľ a stanoviť základný súbor práv pre cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy. To sa tu zdôrazňovalo
mnohokrát a cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave nemôžeme vynechať.

Musím vyzdvihnúť jedno, pretože jedným z prvkov, na ktoré sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, sú
hospodárske dôvody: hospodárske dôvody a práva cestujúcich. Vidíme to aj v leteckej doprave. Všetci sme
zástancami konkurencieschopnosti, všetci podporujeme hospodárske úspechy, všetci podporujeme znižovanie
nákladov a efektívnosť, ale všetci poskytovatelia služieb v doprave musia zároveň poskytovať vysoko kvalitné
služby. Pre mňa vysoko kvalitné služby znamenajú predovšetkým povinnosť dbať na dochvíľnosť a presnosť
informácií v cestovnom poriadku. Musíme kráčať týmto smerom a nikto – ani veľké, ani malé spoločnosti
– nemôže uplatňovať žiadnu výnimku z týchto pravidiel. Ak chcete zaručiť vysokú kvalitu, musíte zabezpečiť
dochvíľnosť a svojim klientom poskytovať služby s veľkou zodpovednosťou. Potom sa budeme môcť posunúť
vpred aj v iných oblastiach.

Ďakujem vám za túto diskusiu. V zmierovacom procese o smernici pre cestujúcich v autobusovej a autokarovej
doprave sa budeme usilovať hľadať kompromisy, ktoré budú viesť k riešeniu. Dúfam, že počas procesu
o ďalších smerniciach budeme mať so spravodajcami dobrú spoluprácu.

Antonio Cancian, spravodajca. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vypočul som si všetky prejavy
a musím len zdôrazniť, že sme začali prvým čítaním správy pána Albertiniho, ktorá má odvážny text, a vo
Výbore pre dopravu a cestovný ruch sme v súvislosti so správou dosiahli takmer jednoznačný výsledok,
ktorý je jasným kompromisom a do istej miery rešpektuje vôľu Rady.

Pán komisár nám pri viacerých príležitostiach sľúbil jeden jednotný text. Vzhľadom na to dúfam, že nové
belgické predsedníctvo bude chcieť zaradiť tento text do svojho programu, čím umožní skompletizovať
rámec nariadení pre cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy s cieľom zohľadniť prijatie spoločných
a horizontálnych opatrení pre všetky druhy dopravy. Práve to nevyhnutne potrebujeme.

Inés Ayala Sender, spravodajkyňa. – (ES) Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala kolegom
poslancom a komisárovi a podpredsedovi pánovi Kallasovi za láskavosť a povzbudivé slová.

Chcela by som ujasniť niektoré veci v súvislosti s tým, čo povedala pani Lichtenbergerová o prístavoch.
Myslím si, že pani Lichtenbergerová text nečítala podrobne. Je pravda, že sme do textu nezaradili všetky
prístavy, pretože niektoré prístavy tvorí len mólo. Prístavy však majú záväzky, na základe ktorých musia
napríklad všetky nové alebo zrenovované prístavy poskytovať kompletný prístup a vybavenie, a bolo správne,
že sme prinútili Radu zrušiť tú časť ustanovenia, v ktorom bola táto povinnosť vyňatá. Pani Lichtenbergerová,
ak si prečítate prílohu II, nájdete tam zmienku o povinnosti poskytovať pomoc v prístavoch a prístavných
termináloch. Okrem toho sme do textu začlenili prístavné orgány, hoci Rada v niektorých aspektoch
neprejavila ochotu, ale práve tieto orgány by si mali čoraz viac uvedomovať potreby osôb so zníženou
pohyblivosťou.

Prístavy teda majú svoje povinnosti. Prístavy patria do pôsobnosti nariadenia, takže nielen člny a lode, ale
aj prístavné terminály a prístavy majú svoje povinnosti.
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Čo sa týka flexibility a výnimiek, a v tomto okamihu by som chcela poďakovať pánovi Kuhnovi a pani
Wortmannovej-Koolovej za ich príspevky, myslím si, že sme skutočne vynaložili úsilie, aby sme boli flexibilní
a pomohli malým podnikom, najmä v období súčasnej krízy. Chápem rozhorčenie pána Cramera, pretože
je pravda, že zúčastnené strany, s ktorými rokujeme, zastupujú prevažne veľké spoločnosti, ale je to v dôsledku
toho, že európske združenia ako také spájajú malé firmy i veľké spoločnosti. Skutočnosť, že zúčastnené
strany, s ktorými rokujeme, niekedy alebo dosť často zastupujú veľké spoločnosti, neznamená, že členmi
európskych združení nie sú aj malé firmy. Myslím si, že sme sa snažili pochopiť všetkých zainteresovaných.

Napokon by som chcela osobitne poďakovať pani Bilbaovej za podporu a solidaritu, ktorú preukázala
v oblasti zlepšenia práv zdravotne postihnutých osôb. Zvlášť jej chcem poďakovať za to, že vyzdvihla tému
týkajúcu sa prístupných formátov, a za skutočnosť, že Rada napokon upustila od otázky zdravia – čo bolo
podľa môjho názoru riziko vzhľadom na prácu, ktorú bude treba urobiť v budúcnosti, ale určite na to nebol
správny čas –, a tiež za všetko, čo súviselo so skrátením lehôt a zlepšením.

Napokon by som chcela, samozrejme, poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a predovšetkým by som
chcela zablahoželať európskym cestujúcim, pretože my v sektore – dopravcovia, prevádzkovatelia, terminály,
prístavy a orgány – a teraz aj členské štáty, máme pred sebou 24 mesiacov príprav. Potom budeme musieť
začať s uplatňovaním nariadenia.

V súvislosti so začatím uplatňovania mám na vás, pán Kallas, osobitnú požiadavku. Viem, že sa chystáte
spustiť veľkolepú informačnú kampaň o právach cestujúcich v leteckej doprave. Chcela by som vás požiadať,
aby ste po nadobudnutí platnosti nariadenia pre cestujúcich v námornej doprave prijali záväzok uskutočniť
v priebehu dvoch rokov rovnako skvelú kampaň aj pre cestujúcich v námornej doprave. Myslím si, že
európska verejnosť si to naozaj zaslúži.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (utorok 6. júla 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Robert Dušek (S&D), písomne. – (CS) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich
v autobusovej a autokarovej doprave by mal zvýšiť práva cestujúcich v tejto doprave, stanoviť normy kvality
porovnateľné s normami v železničnej a leteckej doprave a zjednotiť súčasné legislatívne podmienky pre
dopravu vo všetkých členských štátoch. Parlament v prvom čítaní oprávnene požadoval neobmedzenú
zodpovednosť dopravcov v prípade úmrtia alebo zranenia cestujúcich spôsobených dopravcom a tiež nárok
na zálohové platby v prípade finančných problémov v dôsledku dopravnej nehody. Návrh tiež zakázal
akúkoľvek formu diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti. Žiadali sme
kompenzáciu pre cestujúcich vo výške minimálne 50 % z ceny cestovného lístka a pomoc v prípade zrušenia
alebo omeškania spoja formou ponuky jedla, nápojov, bezplatného ubytovania a prepravy do miesta, odkiaľ
je možné pokračovať v ceste iným spôsobom. Jedinou výnimkou z tohto nariadenia by mala byť prímestská
a mestská doprava. Rada však úplne zmenila rozsah a úroveň práv cestujúcich v tejto doprave a dokonca
žiada vyňať aj regionálnu linkovú dopravu a až na obdobie 15 rokov vnútroštátnu linkovú a medzinárodnú
dopravu. Prijatím stanoviska Rady nebudeme cestujúcim garantovať žiadne práva a iba potvrdíme minimálnu
legislatívnu zodpovednosť dopravcov. S takýmto stanoviskom nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť a chcem
vás požiadať o podporu pozície Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Elisabetta Gardini (PPE), písomne. – (IT) Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať možnosť cestovať,
využívať právo slobody pohybu, slobody voľby a nediskriminácie rovnako ako ostatní občania. Prístup
k dopravným službám na rovnakej úrovni, akú majú ostatní užívatelia, je pre nezávislosť a dôstojnosť
v každodennom živote nevyhnutnosť. Musíme sa snažiť presadiť, aby sa práva na „prístup“ a „mobilitu osôb“
schválené v článku 9 a 20 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pretransformovali
do reálnych činov a aby sme im v nadchádzajúcom desaťročí konečne dali formu novej a účinnej európskej
stratégie pre ľudí so zdravotným postihnutím. Jednoznačne podporujem túto správu, ktorá sa zameriava
na zabezpečenie účinnej ochrany cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v autobusovej doprave. Dámy
a páni, tento sektor naliehavo potrebuje nariadenie na európskej úrovni. Je absolútne neprijateľné, aby
niektorí občania v našich mestách a štátoch čelili diskriminácii v dôsledku zdravotného postihnutia. Preto
sa Európsky parlament musí ujať vedenia a musí raz a navždy odstrániť nesúlad, ktorý ešte stále nachádzame
v príslušných právnych predpisoch členských štátov.

Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. – Tento návrh je dobrou správou pre cestujúcich so zdravotným
postihnutím a zníženou pohyblivosťou, ktorí si zaslúžia spravodlivý prístup zo strany prevádzkovateľov

13Diskusie Európskeho parlamentuSK05-07-2010



dopravy. V súčasnosti vieme, že od roku 2012 budú mať cestujúci so zdravotným postihnutím v lodnej
doprave väčšie práva vrátane práva na zabezpečenie nalodenia a na bezplatnú pomoc v prístave. Pevne verím,
že sa nám cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave podarí začleniť do vyváženej dohody, ktorá bude
prijateľná rovnako pre cestujúcich, ako aj pre prevádzkovateľov. Toto je veľmi vítaný krok smerom
k odstráneniu reálnych prekážok, ktorým musia cestujúci so zdravotným postihnutím čeliť. Bolo by
prekvapujúce, ak by sa členské štáty pokúšali zablokovať našu výzvu zaradiť cestujúcich so zdravotným
postihnutím v autobusovej a autokarovej doprave do pôsobnosti tohto právneho predpisu. Som naďalej
presvedčený, že sa dohodneme na vytvorení jedného komplexného právneho predpisu pre všetkých
cestujúcich v lodnej, autobusovej a autokarovej doprave so začiatkom uplatňovania v roku 2012.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), písomne. – (ES) Je mimoriadne dôležité zabrániť diskriminácii voči tým,
ktorí trpia rovnako ako ja následkom zníženej pohyblivosti.

Na letisku v Bruseli od nás žiadajú, niektorým z nás dokonca občas nariaďujú, aby sme do letiskového
autobusu nastupovali a vystupovali dvakrát, pričom prekážkam, ako sú dvere, by sa dalo jednoducho vyhnúť
a cestujúci by nemuseli znovu nastupovať a vystupovať.

16. Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými
druhmi dopravy (rozprava)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je odporúčanie do druhého čítania v mene Výboru pre dopravu
a cestovný ruch o spoločnej pozícii Rady prijatej v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho
parlamentu a Rady o ustanovení rámca na zavádzanie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej
dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))
(spravodajkyňa: Anne E. Jensen) (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, spravodajkyňa. – (DA) Vážený pán predsedajúci, čo presne sú inteligentné dopravné systémy?
Zahŕňajú všetky informačné systémy, ktoré umožňujú bezpečnejšiu, efektívnejšiu a ekologickejšiu dopravu.
Zahŕňajú systémy navigácie GPS, ktoré poznáme pri jazdách po našich mestách, a môžu do nich patriť
systémy cestných poplatkov alebo cestné mýtne systémy. Niektoré inteligentné dopravné systémy už
poznáme, ale oveľa viac sa ich vyvíja. Ide o systémy, ktoré nám budú môcť poskytnúť oveľa lepšie informácie
o situácii na cestách. Sú pred nami klzké cesty? Stala sa nehoda, ktorá spôsobuje, že sa na ceste tvoria rady?
Máme tiež elektronický systém volania (eCall), ktorý automaticky zavolá do centra núdzového volania, keď
sa stane nehoda, aby pomoc mohla prísť rýchlejšie.

Chcela by som povedať, že hneď na začiatku sa mi zdala práca na tejto správe v mnohých ohľadoch frustrujúca.
Najprv bolo pre mňa dosť ťažké určiť, čo sú vlastne inteligentné dopravné systémy, lebo zahŕňajú toľko
rôznych vecí. Keď som zistila, aké sú ich možnosti, frustrovalo ma v skutočnosti to, že tieto inteligentné
dopravné systémy nemáme zavedené už teraz. Keď čakáte v rade vozidiel na ceste a neviete, kedy alebo či
sa budete môcť dostať do cieľa a napríklad stihnúť svoj let, bolo by naozaj príjemné mať tieto systémy
zavedené už teraz. Mohli by sme byť oveľa lepšie informovaní.

Preto sa treba opýtať: prečo teda nemáme tieto inteligentné dopravné systémy? Odpoveďou, ktorú poskytla
Komisia a odborníci, bolo, že je to pre nedostatok noriem a špecifikácií, ktoré by mohli podporiť používanie
našich spoločných dopravných systémov, podporiť ich výrobu a tiež zabezpečiť, aby sa zjednodušili jazdy
cez hranice tak, aby napríklad nákladné vozidlo mohlo prejsť z Göteborgu do Palerma a komunikovať
prostredníctvom všetkých možných informačných systémov vrátane rôznych systémov cestných poplatkov
bez toho, aby na komunikáciu s nimi muselo mať celé čelné sklo polepené rôznymi prístrojmi.

V súlade s dohodou, ktorá bola uzavretá s Radou, máme definovať špecifikácie pre inteligentné dopravné
systémy v štyroch oblastiach spoločne so šiestimi činnosťami, pre ktoré boli stanovené termíny. Ide
o zabezpečenie poskytovania informácií súvisiacich s bezpečnosťou; zabezpečenie poskytovania všeobecných
informácií o doprave, zabezpečenie toho, aby bol zavedený eCall systém, a ide o zabezpečenie niečoho,
o čom sa osobne domnievam, že je veľmi dôležité, a to, aby vodiči nákladných vozidiel dostávali vopred
informácie o tom, kde môžu nájsť bezpečné oddychové plochy, a aby mali možnosť vopred si rezervovať
oddychovú plochu tak, aby dodržiavanie nariadení o dobe vedenia vozidla a dobách odpočinku bolo pre
nich menej stresujúce.

Najproblémovejším miestom našej práce bola otázka vykonávania toho všetkého v praxi. Rada sa dohodla
s Parlamentom na tom, že by sme určite mali definovať oblasti, v ktorých by sa mala vykonať práca na
spoločných špecifikáciách a normách. Oblasť, v ktorej sa Rada odklonila od našich návrhov, sa týkala určenia
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termínu, kedy by sa dohodnuté špecifikácie mali zaviesť do praxe. Rozdelili sme preto vykonávanie do dvoch
časových rámcov: najprv sa dohodneme na špecifikáciách a potom určíme, ako sa majú zaviesť do praxe.

Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu pri dosahovaní tohto výsledku, predovšetkým
pánovi Kochovi, pani Ţicăovej a pani Brepoelsovej. Myslím si, že sme spolupracovali výnimočným spôsobom.
Chcela by som tiež úprimne poďakovať švédskemu predsedníctvu, ktoré vynaložilo obrovské úsilie, aby
mnohé návrhy Parlamentu boli začlenené do konečného textu. Nakoniec by som chcela poďakovať Komisii,
ktorá sa túto vec skutočne snažila uľahčiť a veľkou mierou prispela k tomu, aby nám umožnila dosiahnuť
spoločnú dohodu.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu
a osobitne pani Jensenovej, spravodajkyni o inteligentných dopravných systémoch, a všetkým tieňovým
spravodajcom za ich vynikajúcu prácu a neustále odhodlanie podporovať Komisiu v legislatívnom procese,
ktorý viedol k vypracovaniu smernice o IDS.

Na konci druhého čítania tohto legislatívneho návrhu v Európskom parlamente by som chcel ešte raz čo
najdôraznejšie vyzdvihnúť jeho politický význam. Aplikácie IDS, ako sú dynamické riadenie osobnej
a nákladnej dopravy, podpora jazdy v jazdnom pruhu a systémy elektronického mýta (e-Toll), prinášajú
používateľom dopravy jasné výhody z hľadiska zníženia času jazdy a zvýšenia bezpečnosti.

V uplynulých 20 rokoch Európska komisia použila rôzne nástroje na podporu využitia riešení IDS. Zavádzanie
inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy však bolo oveľa pomalšie ako v iných druhoch
dopravy a služby IDS sa často zavádzali rozdrobene. Dobrovoľné dohody a štandardizácia nepriniesli
významný pokrok z hľadiska zavádzania a používania týchto systémov.

Komisia preto predložila akčný plán a návrh rámcovej smernice o zavádzaní inteligentných dopravných
systémov v oblasti cestnej dopravy a pre rozhrania s inými druhmi dopravy.

Komisia v súvislosti s touto smernicou považuje kompromis dosiahnutý počas rokovaní s Radou za vyvážený
a domnieva sa, že všeobecné ciele návrhu Komisie sú náležite zohľadnené. V tejto súvislosti ma teší najmä
odporúčanie pani Jensenovej, ktoré bolo prijaté hlasovaním Výboru pre dopravu a cestovný ruch 22. júna,
a teším sa na pozitívny výsledok hlasovania a prijatie smernice o IDS na zajtrajšom rokovaní Európskeho
parlamentu.

Komisia je plne odhodlaná vykonávať dôležitú prácu, ktorá nás čaká v súvislosti s vykonávaním smernice
o IDS. Smernicu budeme vykonávať v úzkej spolupráci so všetkými verejnými a súkromnými zainteresovanými
stranami.

Dieter-Lebrecht Koch, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy
a páni, smernica na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy, o ktorej budeme
zajtra konečne hlasovať, má pre iné druhy dopravy taký nesmierny význam vďaka svojmu vplyvu na rozhrania
s nimi, že to považujem za vznik novej éry v doprave.

Smernica je zodpovedná za koordinované, sústredené a cielené vykonávanie komplexného akčného plánu
a bude zárukou, že inteligentné dopravné systémy sa stanú neoddeliteľnou súčasťou nového typu vozidiel
a infraštruktúr. Pre spotrebiteľov je rozhodujúce predovšetkým to, že inteligentné dopravné systémy budú
musieť byť zavedené, ale nikto nevie presne povedať kedy. Osobne by som bol radšej, keby sme mali podrobný
časový plán.

Po druhé, budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri vytváraní čistejšej, bezpečnejšej a účinnejšej dopravy
a poskytnú úplne nové príležitosti pre komodalitu, inými slovami pre integráciu rôznych druhov dopravy.
Po tretie, zaručia vysoký stupeň ochrany údajov a po štvrté, môžu sa použiť na optimalizáciu kapacity
infraštruktúry. Mojím piatym bodom je, že poskytnú širokú paletu doplnkových služieb súkromným osobám
a podnikateľom.

Inteligentné dopravné systémy harmonicky zapadajú do ďalšej správy o budúcnosti dopravy a tiež do stratégie
Európa 2020, lebo podnietia rozsiahle výskumné a rozvojové projekty. Výzva na kompatibilitu medzi
novými systémami a existujúcimi systémami je v súlade s požiadavkami Parlamentu. V mene Poslaneckého
klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) naliehavo žiadam Komisiu, aby urýchlene
zaviedla normy a špecifikácie pre elektronický systém núdzového volania a pre cestovné, dopravné,
informačné a rezervačné systémy, aby mohol čoskoro začať proces zavádzania týchto systémov v rámci
celej Európy.
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Silvia-Adriana Ţicău, v mene skupiny S&D. – (RO) Prijatie smernice o ustanovení rámca na zavedenie
inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy je
dôležitý krok na zvýšenie bezpečnosti v odvetví dopravy.

Chcem poďakovať všetkým tímom spravodajcov za rozšírenie rámca pôsobnosti smernice mimo odvetvia
cestnej dopravy začlenením rozhraní s inými druhmi dopravy. Umožní to využívanie inteligentných
dopravných systémov pre cestujúcich, vozidlá a infraštruktúru a ich vzájomné prepojenie v oblasti cestnej
dopravy vrátane mestskej dopravy a rozhraní s inými druhmi dopravy.

Európsky parlament už od prvého čítania požadoval, aby inteligentné dopravné systémy podporovali
minimálny počet aplikácií a služieb, ako aj zabezpečenie prísnej ochrany osobných údajov. Smernica stanovuje
štyri prioritné oblasti, v rámci ktorých bude Komisia definovať spoločné špecifikácie a normy na zavádzanie
a používanie inteligentných dopravných systémov.

Komisia sa zaviazala rýchlo prijať špecifikácie v rámci tohto jasne definovaného časového plánu: v roku
2014 poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ; v roku 2013 poskytovanie
informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ; v roku 2012 bezplatné poskytovanie minimálnych
univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky; v roku 2012 zosúladené
poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ; v rokoch 2012 a 2013 poskytovanie informačných
a rezervačných služieb pre bezpečné parkovacie miesta pre nákladné vozidlá.

Prijatie tejto smernice sa odložilo v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a komitologických
ustanovení. V skutočnosti Komisia prijme uvedené špecifikácie prostredníctvom delegovaných aktov.

Myslím si, že pokiaľ ide o zavádzanie inteligentných dopravných systémov, sme len na začiatku cesty.
Dúfame, že Komisia aj členské štáty vyčlenia finančné prostriedky potrebné na zavedenie týchto systémov.

Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že pán Koch má pravdu,
keď hovorí, že inteligentné systémy predstavujú vznik novej éry. Minulý rok som videla nákladné automobily,
ktoré medzi sebou vedia komunikovať. Znie to bláznivo, ale toto je skutočne inteligentný dopravný riadiaci
systém budúcnosti. Špeciálne prístroje umožňujú nákladným automobilom z bezpečnostných dôvodov
určiť, či je na ceste pred nimi prekážka alebo chodec prechádzajúci cez cestu. Potom môžu informácie predať
nákladnému vozidlu idúcemu za nimi, takže to môže včas zabrzdiť a predísť vzniku nehody.

Toto, samozrejme, ešte nie je na programe. V tomto prípade je hlavným prínosom správy pani Jensenovej
to, že nám poskytuje prehľad o súčasnej situácii a o tom, čo budeme potrebovať v budúcnosti na zlepšenie
bezpečnosti, zamedzenie dopravných zápch, zníženie počtu nehôd a prijatie účinnejších opatrení, pokiaľ
ide o životné prostredie.

Môj posledný bod sa týka udalosti, ktorú som zažila neďaleko Hanoveru v Nemecku. Na diaľnici je inteligentný
dopravný systém pozostávajúci z nastaviteľných obmedzení rýchlosti. Tie vodičom hovoria, akou rýchlosťou
by mali ísť, aby predišli dopravným zápcham. Dobré to je pre vodičov a pre životné prostredie, ale taktiež
to znižuje počet nehôd. Potrebujeme takéto systémy a ešte omnoho viac.

Frieda Brepoels, v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Vážený pán predsedajúci, samozrejme, mám radosť, že
sme konečne prijali európsky rámec pre IDS. Ako predchádzajúci rečníci povedali, bol to tvrdý oriešok
a nakoniec sa nám aj vďaka neúnavnému úsiliu našej spravodajkyne pani Jensenovej po viacerých tvrdých
rokovaniach podarilo Parlamentu predložiť vyvážené stanovisko. Srdečne vám za to ďakujem.

Ak zvážime, že problémy zápch a znečisťovania sa stávajú čoraz vážnejšími, sotva môžeme preceniť dôležitosť
tejto iniciatívy. Absolútne jasne existuje potreba inovatívnych riešení, ale prečo je teraz taký dôležitý európsky
prístup? Podľa mňa je dôležitý, pretože je nepravdepodobné, že budeme schopní plne využiť možnosti IDS,
ak nepostúpime z nedostatočného či dokonca nesystematického zavádzania, čo je dnes realitou v mnohých
členských štátoch, ku koordinovanému celoeurópskemu zavádzaniu.

Dámy a páni, je to však len prvý krok, ale v každom prípade je veľmi dôležitý. V nadchádzajúcich rokoch
musíme pozorne sledovať, ako Komisia a členské štáty realizujú prioritné kroky. V skutočnosti sme už
približne pol roka premárnili na časový rámec predložený Komisiou v reakcii na diskusiu o implementácii
delegovaných aktov. Všeobecne si však myslím, že by sme mali zabezpečiť, aby plánované služby boli
užívateľsky prístupné pre všetky skupiny. V tejto súvislosti nás veľmi teší, že sa zaviedli osobitné opatrenia
pre slabších účastníkov cestnej premávky, pretože tomu venovaný záujem povedie k zvýšenej kvalite pre
všetkých používateľov. Ďakujem vám za pozornosť.
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Anna Rosbach, v mene skupiny EFD. – (DA) Vážený pán predsedajúci, na čelnom skle auta mám malé
elektronické zariadenie, ktoré zaznamenáva, keď vo svojej vlasti prechádzam cez miesto výberu mýtneho.
Veľmi ma potešilo, keď som nedávno zistila, že funguje taktiež, keď prechádzam podobnou mýtnicou v našej
susediacej krajine. Bolo by to veľmi príjemné, ak by to bolo také jednoduché v celej Európe, a to je presne
to, čo naša dánska kolegyňa pani Jensenová chce pre každého, kto veľa jazdí po európskych cestách. Preto
by som chcela úprimne poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú na tejto smernici vykonala.

Dlho sme na ňu čakali, obsahuje celý súbor technických a taktiež špecifických iniciatív. Držím sa zásady, že
právne predpisy EÚ odporúčam len vtedy, ak sú zmysluplné a pre mňa sú zmysluplné vtedy, keď sa týkajú
cezhraničných problémov, ktoré sa najlepšie riešia spoločne. Musím povedať, že táto téma túto požiadavku
veľmi dobre spĺňa. Táto smernica zároveň poskytuje pomocnú ruku vodičom nákladných automobilov,
ktorí spájajú Európu. Bez nich by neexistoval žiaden obchod v EÚ.

Všetko, čo teraz potrebujeme, je, aby členské štáty všetky tieto dobré zámery uskutočnili. Pokiaľ ja viem, tu
leží problém, pretože hoci je Rada spoločným zákonodarcom smernice, cesty stavajú malé vnútroštátne
obce, ktoré na tento účel nemajú veľa peňazí. Podobne je potrebných mnoho prostriedkov a politickej vôle
taktiež na modernizáciu systému železničnej dopravy.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, rozšírenie inteligentných dopravných
systémov v cestnej doprave a rozšírenie ich používania, pokiaľ ide o ostatné druhy dopravy, je osobitne
dôležitou témou. Pre európsku dopravnú politiku to je skutočná výzva a predchádzajúci rečníci správne
hovorili o vzniku novej éry v doprave.

Najširšie možné využitie inteligentných dopravných systémov pomôže po prvé dosiahnuť účinnejšiu,
stabilnejšiu a bezpečnejšiu dopravu a po druhé dosiahnuť cieľ čistejšej dopravy šetrnejšej k životnému
prostrediu.

Preto si myslím, že prijatie rámcovej smernice o inteligentných dopravných systémoch predstavuje pre
všetkých európskych občanov veľmi pozitívny vývoj, pretože dnes je dobrovoľný prístup ďaleko od
uspokojivého. Potrebujeme – a všetci sa na tom zhodneme – minimálnu úroveň štandardizácie, ak chceme
vo veľmi blízkej budúcnosti zažiť, ako sa tieto systémy využívajú na našich jazdách a cestách.

Ako pani spravodajkyňa Jensenová, ktorej blahoželám, aj ja si myslím, že by sme mali pokračovať a zajtra
dať náš súhlas, aby sme okrem iného potvrdili, že sa viedli dlhé a ťažké rokovania, ktoré trvali ešte donedávna,
a že teraz musíme pokročiť.

Posledná vec, ktorú teraz potrebujeme, je ďalšie zbytočné otáľanie v celkovom postupe. Ešte raz blahoželám
pani spravodajkyni.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, osobitne by som chcela zablahoželať pani
Jensenovej a poďakovať jej za horlivosť a odhodlanie, pokiaľ ide o tieto inteligentné dopravné systémy najmä
v súvislosti s cestami, s cieľom dosiahnuť harmonizáciu a predovšetkým spätnú kompatibilitu, čo považujem
za nevyhnutné.

V uplynulých dňoch som čítala o tom, ako prevádzkovateľ železníc podobný belgickej národnej železničnej
spoločnosti (SNCB) tu v Bruseli navrhol poskytovať vodičom automobilov informácie v reálnom čase, aby
mohli v dostatočnom predstihu prijať rozhodnutia o kombinovanej doprave. Chápem to tak, že toto je
jedným z aspektov služieb budúcnosti, o ktorých hovorila pani Jensenová, harmonizácia ktorých umožní
ich ohromné rozšírenie do celej Európy.

Myslím si, že tento dialóg medzi druhmi dopravy je potrebný, tak ako aj cezhraničný dialóg medzi dopravnými
systémami, čo taktiež môže podporiť ďalšie aspekty bezpečnosti cestnej dopravy.

Osobitne jej ďakujem za aplikácie bezpečnosti cestnej dopravy a najmä za rozšírenie systému eCall do celej
Európy. Taktiež by som bola rada, keby sa rozšíril, a v skutočnosti dúfam, že sa v budúcnosti aj rozšíri taktiež
mimo transeurópskej infraštruktúrnej siete a najmä na poľnohospodárske vozidlá, keďže relatívne často sa
dozvedáme najmä v takých regiónoch ako ten, z ktorého pochádzam, že sa stala nehoda a človek zomrie,
pretože nebolo možné dostať sa tam včas, alebo že jeho núdzové volanie nebolo prijaté. Z tohto dôvodu
dúfam, že sa bude môcť rozšíriť.

Bezpečné a isté parkovacie miesta pre nákladné a komerčné vozidlá sú veľmi užitočné a majú moju plnú
podporu. Myslím si, že by sa v budúcnosti ich počet mal čoraz viac rozširovať na transeurópske cestné siete.
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Myslím si, že jediná vec, ktorú teraz potrebujeme, je, aby sa program Galileo stal platformou pre takýto druh
služby; to by bolo skutočnou čerešničkou na torte. Dúfam že pánovi Kallasovi a pánovi Tajanimu sa to medzi
sebou podarí dosiahnuť, aby sa tieto inteligentné dopravné systémy stali ešte aj budúcnosťou Galilea.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, lepšie riadenie nákladnej dopravy a vyššia
bezpečnosť cestnej premávky sú dva základné aspekty pri tvorbe inteligentného dopravného systému. Cieľom
je vytvoriť koordinovaný a integrovaný systém, zaručiť kontinuitu služieb, riadenia premávky a nákladnej
dopravy všade v dopravných koridoroch.

Kľúčovou otázkou zostáva finančný dosah tohto inovatívneho systému, ktorý pozostáva najmä z rozhraní
dopravnej komunikácie a ktorý by bolo možné vyriešiť štandardizáciou integrovaného informačného
systému. Budúce kroky členských štátov by mali byť založené na zásadách ako účinnosť, efektívnosť,
kontinuita a interoperabilita. Pre náležité efektívne zavedenie systému bude preto potrebné správne
vyhodnotenie teritoriálnych čŕt, dopravných pomerov a procesov prepojovania medzi rozličnými dopravnými
systémami.

Bude potom potrebné seriózne preskúmať, ako bude systém reagovať v kritických momentoch. Dúfajme,
že výbor vytvorený smernicou bude schopný pracovať s miestnymi orgánmi, aby sa systém navrhol tak, že
v prípade problémov s dopravou zabezpečí rýchlu a účinnú reakciu.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Aj ja by som chcel uvítať zavedenie inteligentných dopravných systémov, keďže
zjednodušia životy ľudí. Rád by som vašu pozornosť upriamil na tri veci. Jedna z nich sa už vynorila v súvislosti
s právami cestujúcich; a to, že Európsky parlament je pevne odhodlaný pomáhať ľuďom s postihnutím.
Chcel by som však zdôrazniť, že ľuďom s postihnutím sa bude musieť poskytnúť pomoc aj v tomto systéme,
a odporúčam, aby sa problémy ľudí s postihnutím brali do úvahy pri zavádzaní systému a zohľadniť ich
musia taktiež projektanti systému. Taktiež by som chcel poukázať na dôležitosť dostupnosti informačnej
komunikácie. Na záver, keďže niektoré členské štáty ešte nevykonali štúdie posudzovania vplyvov o nákladoch
na zavedenie systému, chcel by som Komisiu požiadať, aby pred zavedením systému na tento účel vyčlenila
osobitné prostriedky, aby ich krajiny strednej a východnej Európy mohli vykonať.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Zavedenie štandardného rámca na zosúladené zavedenie inteligentných
dopravných systémov je dôležitým krokom smerom k modernizácii odvetvia dopravy. Znamená to, že
členské štáty musia interoperabilným spôsobom zaistiť zavedenie a koordináciu IDS.

Ako spravodajca pre dokumentáciu o európskych koridoroch železničnej nákladnej dopravy si myslím, že
interoperabilné IDS sú pre železničné odvetvie absolútnou nutnosťou najmä z hľadiska riadenia premávky.
Z tohto dôvodu je potrebné vzájomné uznávanie vnútroštátnych typových schválení a špecifikácií hardvérov
a softvérov informačných technológií a taktiež dodržiavanie harmonogramu spustenia systému ERTMS.

Skutočnosť, že členské štáty majú možnosť prispôsobiť sa novým požiadavkám modernizáciou svojich už
existujúcich systémov, predstavuje pozitívny krok, zabráni sa tak výskytu problému chýbajúcej geografickej
kontinuity.

Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, asi možno povedať, že proti inteligentným návrhom by bol
len hlupák. S inteligentnými dopravnými systémami sa rozhodne nedá nesúhlasiť: musia sa uvítať. Chválim
pani Jensenovú a taktiež pána Kallasa za objasnenie prínosov. Všetky veci, ktoré povedú k doprave šetrnejšej
k životnému prostrediu, bezpečnosti cestnej premávky, riadnemu parkovaniu, systémom sledovania počasia
atď., prinášajú účastníkom cestnej premávky obrovský osoh.

Pokiaľ ide o bezpečnosť premávky, bol by som rád, keby sa kládol väčší dôraz na vplyv, aký majú pomalí
vodiči na dopravné nehody. Zdá sa, že všetok dôraz sa kladie na rýchlosť, a očividne to je hlavným faktorom.

Toto sa však musí uvítať a chcel by som poďakovať inteligentnej pani Jensenovej za to, že prispela k tomu,
aby užívanie ciest prinieslo osoh všetkým účastníkom cestnej premávky, či už hlúpym alebo inteligentným.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, myslím si, že definovanie týchto
európskych špecifikácií pre koordinovaný vývoj vybraných aplikácií IDS pre dopravné siete a siete leteckej
dopravy je veľmi užitočné. Chcel som však zdôrazniť dve skutočnosti týkajúce sa bezpečnosti. Prvá je, že
by sme sa mali dôrazne domáhať bezpečných parkovacích zariadení pre vodičov nákladných automobilov.
Po druhé, keď hovoríme o bezpečnosti, myslím si, že musíme byť opatrní: od vodičov sa požaduje, aby robili
všeličo možné, len nie šoférovali, dostávajú mnoho informácií, všeličo ich otravuje a podobne.
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Tak toto je teraz veľmi dôležitý bod a adresujem ho na zváženie pani Jensenovej, pretože si myslím, že na
jednej strane tu je toto želanie a na druhej strane musíme byť veľmi opatrní, aby sme konali takým spôsobom,
aby vodiči mohli myslieť taktiež na šoférovanie.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnostné
aplikácie predstavujú významnú zložku štyroch dôležitých oblastí a chcel by som sa tu k nim stručne vyjadriť.
Po prvé, návrhy Komisie na umožnenie zavedenia ťažkotonážných nákladných vozidiel nazývaných gigalinery
by sa mali zamietnuť. Gigalinery by zvýšili nebezpečenstvo na cestách EÚ. Európska cestná sieť nie je
navrhnutá na vozidlá takejto veľkosti. Znížili by viditeľnosť pre vodičov automobilov a viedli by k dlhším
vzdialenostiam na predbiehanie a k strašným nehodám.

Môj druhý bod sa týka skutočnosti, že časté tragické dôsledky požiarov v tuneloch naznačujú, že protipožiarne
systémy vozidiel by sa mali zlepšiť. Žiadam o to, aby všetky vozidlá v Európe boli vybavené povinným
systémom hasenia požiaru v priestore motora. Tieto systémy sa už používajú v automobilových pretekoch
a sériovo vyrábané verzie stoja od 50 EUR do 100 EUR. Sú relatívne rentabilné a viedli by k výraznému
zvýšeniu bezpečnosti.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, milióny európskych občanov sa pripravujú
na odchod na zaslúženú letnú dovolenku. Avšak, bohužiaľ, ako každý rok musia sa pripraviť na zrušené
lety, stratenú batožinu, dopravné zápchy na diaľniciach možno pod pečúcim slnkom a na núdzové situácie,
na ktoré sme si už teraz, bohužiaľ, zvykli.

Minulý týždeň som predložila otázku k tejto téme, v ktorej som Komisiu prosila, aby vynaložila konkrétne
úsilie na riešenie tohto problému. Spustenie informačnej kampane o právach cestujúcich je určite užitočným
nástrojom, ale nepostačuje na zamedzenie opakovania takýchto núdzových prípadov. Príliš často sa šliape
po právach cestujúcich a uplynú mesiace, dokonca roky, kým dostanú oprávnenú kompenzáciu.

Poskytovanie informácií, zvýšenie informovanosti ľudí o ich právach je evidentne dôležité, ale omnoho
dôležitejšie je zabezpečiť, aby sa tieto práva v celej Európe dodržiavali, a to zavedením konkrétnych opatrení
najmä vzhľadom na dnes bežné situácie, ktoré by sa mali predvídať.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som ešte raz poďakovať Európskemu
parlamentu a osobitne pani Jensenovej za vynikajúcu prácu v legislatívnom procese, ktorý viedol k prijatiu
smernice o inteligentných dopravných systémoch. Teším sa na dôležitú prácu, ktorá nás čaká v súvislosti
s vykonávaním smernice o IDS. Sme zaviazaní využiť právomoc, ktorú Komisii na sedem rokov udelili
Parlament a Rada, na prijatie potrebných špecifikácií. Budeme tak robiť v úzkej spolupráci so všetkými
príslušnými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami.

Anne E. Jensen, spravodajkyňa. – (DA) Vážený pán predsedajúci, ďakujem všetkým našim kolegom poslancom
za ich vyjadrenia, ktoré sme si vypočuli. Myslím si, že rozprava ukázala veľkú zanietenosť pre túto otázku
a taktiež veľké očakávania, že budeme schopní dosiahnuť dobré výsledky. Taktiež by som chcela poďakovať
pánovi komisárovi za jeho prísľub, že sa ide na vec a že bude úzko spolupracovať so všetkými stranami
zainteresovanými v tejto oblasti. Taktiež viem, že Komisia prisľúbila na týchto veciach s členskými štátmi
úzko spolupracovať. Členské štáty boli veľmi znepokojené pre hrozbu, že by tie členské štáty, ktoré už
investovali do inteligentných dopravných systémov, zistili, že ich investície boli zbytočné, ak by sa zrazu
vybrali iné špecifikácie a normy.

Verím, že je dôležité, že pomocou tejto legislatívy sme teraz vytvorili platformu pre členské štáty, všetkých
odborníkov a Komisiu, kde sa môžu stretávať a diskutovať o týchto záležitostiach, a môžeme dúfať, že kroky
a praktické projekty, ktoré sa majú uskutočniť, dosiahnu spoločnú dohodu o ceste, akou sa tieto veci majú
uberať. V každom prípade si myslím, že sme vykonali mnoho práce, aby sme zabezpečili, že tieto veci by
mali a mohli byť budované zdola nahor, a že sme len jednoducho nepresadili smernice zhora, ale že sa
skutočne viedol dialóg o týchto veciach.

Na záver by som chcela spomenúť, že sme v Parlamente diskutovali taktiež o tom, či inteligentné dopravné
systémy spôsobia, že budeme viac alebo menej inteligentnými. Ako niekto poznamenal, inteligentné dopravné
systémy musíme, samozrejme, používať inteligentným spôsobom. Súhlasím s týmto stanoviskom. Je
jednoduché vidieť ľudí, ktorí používajú svoj navigačný systém GPS, ako vôbec nevedia, kde sa ocitli, pretože
len jednoducho nasledovali hlas, ktorí hovoril: „Odbočte vpravo, odbočte vľavo.“ Nakoniec nevedia, kde sú.
Inteligentný dopravný systém sa musí používať inteligentným spôsobom.

Presedajúci. – Rozprava sa skončila.
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Hlasovanie sa uskutoční zajtra (utorok 6. júla 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Alajos Mészáros (PPE), písomne. – (HU) Existuje silná potreba vyvinúť inteligentné dopravné systémy
v cestnej doprave, keďže dopravné systémy Európskej únie sa čoraz viac preťažujú. Podľa rôznych odhadov
sa do roku 2020 nákladná cestná doprava zvýši o 55 % a osobná cestná doprava o 36 %. Povedie to k zvýšenej
spotrebe energie a k emisiám oxidu uhličitého z cestnej dopravy. Musíme preto urobiť všetko, čo je v našich
silách, aby sme pomocou inovatívneho výskumu dosiahli, že cestná doprava bude bezpečnejšia, čistejšia
a účinnejšia. Bude si to však od nás vyžadovať nebývalú úroveň spolupráce, keďže nezosúladené riešenia
používané v súčasnosti na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni môžu ohroziť vývoj jednotného trhu
a to môže viesť k nepoužitiu inteligentných dopravných systémov (IDS). Veľmi ma teší, že Rada a Parlament
majú na túto vec rovnaký názor. Taktiež si myslím, že systém IDS sa musí zaviesť čím skôr, a to najmä
v mestskej a nákladnej doprave. Na zabezpečenie jednoduchého a rýchleho prístupu k systému pre všetkých
však budeme potrebovať jednotný systém noriem, ktorý bude môcť zaistiť efektívnu spoluprácu na strane
členských štátov navzájom medzi sebou a s príslušnými orgánmi. Pribúdajúce potreby na prepravu sa nemôžu
uspokojiť použitím existujúcich opatrení. Preto potrebujeme nové a inovatívne riešenia. Ďalšou úlohou je
zníženie úrovní emisií oxidu uhličitého prostredníctvom vyššie spomenutých prostriedkov.

17. Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov
(rozprava)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Dirka Sterckxa v mene Výboru pre dopravu
a cestovný ruch o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich
do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES
(KOM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD)) (A7-0064/2010).

Dirk Sterckx, spravodajca. – (NL) Vážený pán predsedajúci, pri preprave kontajnera kamiónom z Gdanska
do Antverp zostáva kontajner na území EÚ a tovar nemusí ani pri vstupe, ani pri výstupe prejsť colnou
kontrolou. Ak však ten istý kontajner prepravujete z Gdanska do Antverp loďou, musíte tovar najprv podrobiť
colnej kontrole pred vyplávaním a potom zase pri vplávaní, ako keby bol kontajner opustil územie EÚ. Toto
predstavuje nevýhodu pre pobrežnú dopravu a myslím si, že snaha Komisie o odstránenie tohto nedostatku
je správna. Myslím si tiež, že by sa pobrežná doprava mala väčšou mierou podieľať na doprave tovaru v EÚ
a že by sme to mali podporiť.

V tejto súvislosti ma teší dohoda, ktorú sme dosiahli, a ďakujem ľuďom v Rade, ktorí na tom pracovali,
ľuďom v Komisii a poslancom tohto Parlamentu. Dosiahli sme dobrú dohodu. Bola prijatá základná línia
dohody – zásada zjednodušenia a harmonizácie administratívnych postupov. Údaje sa budú vymieňať iba
elektronicky a všetky zúčastnené osoby budú môcť pridávať alebo prezerať údaje prostredníctvom takzvaného
jednotného okienka. Počítačovým systémom to umožní vzájomne komunikovať. Všetky údaje postačí zadať
jedenkrát, čo je úžasné zlepšenie.

Lode, ktoré premávajú iba medzi prístavmi EÚ, budú oslobodené od administratívnych formalít. Nepodarilo
sa nám dosiahnuť oslobodenie lodí na základe ich nákladu, vzhľadom na ich náklad v prípade, ak loď vplávala
do prístavu v tretej krajine. Komisia teraz preverí spôsoby, ako by sme to mohli vyriešiť, teda oslobodenie
na základe nákladu lode. Komisia zváži aj možnosti prepojenia námorných a vnútrozemských systémov
lodnej dopravy, aby sme mohli zaviesť nepretržitú a plne udržateľnú reťaz lodnej dopravy.

Nepodarilo sa nám dosiahnuť dohodu o používaní jednotného jazyka v lodnej doprave, čo ma mrzí.
Navrhovali sme, aby ním bola angličtina. Mnohí poslanci mali výhrady. Pre Radu to vôbec neprichádzalo
do úvahy. Maximum, čo sa nám podarilo dosiahnuť, bolo odôvodnenie v smernici v tom zmysle, že členské
štáty sa budú usilovať o vytvorenie spoločných komunikačných prostriedkov v písomnej a ústnej komunikácii.
Mohlo by to viesť k používaniu jednotného jazyka a dúfam, že to aj bude záverečný výsledok.

Ešte menej sa nám podarilo dosiahnuť pri zavádzaní zmienky o poskytovaní služieb lodivoda alebo o možnosti
oslobodenia kapitánov pobrežných lodí, ktorí pravidelne prichádzajú do určitého prístavu, od povinnosti
poskytovať služby lodivoda. Komisia a Rada teraz vydali vyhlásenie v tom smere, že sa touto vecou budú
zaoberať. Dúfam, že sa v tejto súvislosti rozhodneme pre európsky rámec a že sa v čo najskoršom možnom
termíne stane skutočnosťou.
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Museli sme prijať kompromis týkajúci sa termínu. Rada chcela odložiť termín na príliš neskorý dátum a podľa
názoru Rady bol termín, ktorý sme navrhovali my, príliš včasný. Napokon sme sa dohodli na 1. júni 2015.
Bol by som rád, keby to bolo skôr, ale vďaka tomu, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis v prvom čítaní,
si myslím, že sa nám ešte podarí dohodnúť na skoršom termíne.

Vážený pán predsedajúci, myslím si, že keď to všetko zvážime, môžeme povedať, že sme dosiahli pokrok.
Pre vnútorný trh v oblasti dopravy to je veľmi dôležité. Je súčasťou udržateľnosti európskeho dopravného
sektora, pričom budú ešte nasledovať ďalšie fázy a Komisia to vie. Podpora pobrežného obchodu je dôležitý
článok. Opakovane si však všímam, že nám Rada kladie pod nohy prekážky. Rada si všíma iba náklady
a nikdy nechce hovoriť, aké výhody by mohlo konkrétne opatrenie priniesť. Rada vždy chce, aby sa
s vykonávaním začalo čo najneskôr, a nikdy nechce brať do úvahy význam rýchlejšieho dobudovania
jednotného európskeho trhu. Toto zdráhanie Rady a jej negatívny postoj k skutočnej európskej dopravnej
politike ma stále udivujú a dráždia. Som rád, že aj Parlament pri tejto príležitosti naliehal, aby sa našli európske
riešenia a aby sa našli čo najskôr. Preto ma veľmi teší dosiahnutá dohoda a vás, poslancov Parlamentu, by
som chcel požiadať, aby ste ju podporili.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi
spravodajcovi Dirkovi Sterckxovi za úsilie vynaložené pri príprave smernice o ohlasovacích formalitách
lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov. Je to veľmi dôležitý krok, nie iba formalita.

Táto smernica zjednodušuje administratívne formality služieb v lodnej doprave, zníži náklady pre
hospodárstvo a konečných spotrebiteľov a ešte aj zatraktívni lodnú dopravu na krátke vzdialenosti. Smernica
je súčasťou akčného plánu na vytvorenie priestoru námornej dopravy bez prekážok s koncepciou rozšírenia
vnútorného trhu na námornú dopravu v rámci EÚ pomocou zjednodušenia administratívnych postupov.

Námorná doprava skutočne podlieha komplexným administratívnym postupom aj vtedy, keď sa lode plavia
iba medzi prístavmi v EÚ a ich náklad predstavuje iba tovar z vnútorného trhu. Dôsledkom je, že námorná
doprava v rámci EÚ je zaťažovaná zbytočnými nadbytočnými administratívnymi nákladmi.

Dôležitou témou počas diskusie bol termín, dokedy musia európske prístavy prijať elektronický prenos
ohlasovacích formalít. Kompromis navrhuje 15. jún 2015. Schvaľujeme, že požiadavky na zavedenie
jednotného okienka v súčasnom texte sú prísnejšie než vo všeobecnom prístupe Rady. Komisia je pripravená
preskúmať potrebu jasného rámca na získanie osvedčenia o oslobodení od povinnosti poskytovania služieb
lodivoda v európskych námorných prístavoch.

Výsledok oznámi ostatným inštitúciám a na základe záverov navrhne ďalšie opatrenia. Komisia prijíma aj
správu o niekoľkých ďalších záležitostiach: o možnom rozšírení smernice na vnútrozemskú lodnú dopravu,
o uľahčení lodnej dopravy v rámci EÚ vo vzťahu k prístavom mimo EÚ, o zhromažďovaní štatistík
a aktualizovaní technických ustanovení v smernici.

Na záver chcem povedať, že Komisia víta kompromis, ktorý dosiahli pán spravodajca Sterckx a predsedníctvo
Rady. Je to dobrý a dobre vyvážený kompromis založený na všeobecných zásadách uvedených v návrhu
Komisie.

Luis de Grandes Pascual, v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, táto
smernica sa týka všetkých colných formalít, ktoré sa vzťahujú na lode plávajúce do prístavov a/alebo
z prístavov. Podporí sa tým lodná doprava na krátke vzdialenosti a rovnováha v druhoch lodnej dopravy.

Dámy a páni, cieľom je zníženie a zjednodušenie množstva informácií a počtu dokumentov a fyzických
kontrol, ktoré lode podstupujú s ohľadom na tovar. V súčasnosti sa tieto informácie musia poskytovať
a kontroly vykonávať opakovane. Spravodajca pán Sterckx, ktorému by som chcel zablahoželať k vykonanej
práci, zaujal inteligentný postoj a bol otvorený voči dialógu. Chcem najmä povedať, že ako tieňový spravodajca
mám pocit zastúpenia v záverečnom dokumente, a som spokojný, že moje príspevky boli prijaté. Tento
proces sa časom vyvíjal. Postupne sa dosahovali dohody, ktoré siahali od jeho prijatia vo Výbore pre dopravu
a cestovný ruch až po trojstranné rozhovory, ktoré sa konali 7. júna.

Konečným výsledkom bol konsenzus dosiahnutý Parlamentom, Radou a Komisiou. Dohody sa týkali
niektorých veľmi dôležitých vecí, ktoré už spomenuli pán spravodajca a pán komisár Kallas. Kompromisné
riešenia týkajúce sa používaných jazykov, časového limitu pre vstup do platnosti a jednotného kontaktného
miesta sú vyvážené a zaslúžia si podporu. Myslím si, že ide o dobre vykonanú prácu.
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Chcel by som pánovi Sterckxovi zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že ciele, ktoré nám Komisia stanovila,
boli úplne splnené. Navyše si myslím, že by sme sa mali tešiť z dohody dosiahnutej týmito troma stranami,
troma inštitúciami.

Debora Serracchiani, v mene skupiny S&D. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som
poďakovať spravodajcovi pánovi Sterckxovi za vynikajúcu prácu pri vypracovaní správy o spôsobe zvýšenia
voľného pohybu v sektore námornej dopravy a lodnej dopravy v Európskej únii.

Súhlasím s pánom Sterckxom v otázke cieľa tejto smernice, ktorým je oslobodenie prepravy tovaru loďou
v rámci EÚ od zbytočných administratívnych formalít. V záujme námorného priestoru bez prekážok je
dôležitá nielen dobrá spolupráca rôznych kompetentných orgánov, ale aj súbežné zavedenie rozličných
systémov na zjednodušenie. Cieľom je zabezpečiť účinnú prevádzku európskeho priestoru námornej dopravy
bez prekážok, zatraktívnenie prepravy tovaru loďou a zabezpečenie jej optimálneho využitia.

Harmonizácia administratívnych postupov medzi členskými štátmi zabezpečí hladšie fungovanie lodnej
dopravy medzi jednotlivými prístavmi EÚ a oživí námornú dopravu tovaru, ktorá dnes predstavuje iba 10 %
celkového objemu. Lodnú dopravu v súčasnosti ešte stále brzdia administratívne formality. Elektronické
systémy by sa teda mali sprevádzkovať čo najskôr, umožnia totiž rýchlejší systém výmeny údajov.

Dôležitou podmienkou skutočného zjednodušenia administratívy je interoperabilita. Posielanie informácií
elektronickou poštou ničomu neprospieva a nemá význam, ak nie sú informačné systémy prepojené.

Pokiaľ ide o jazyk, som presvedčená, že európskej lodnej doprave by jednoznačne prospelo používanie
jednotného jazyka. Umožnilo by hladšiu komunikáciu a tým prinieslo menej zmätku a administratívnych
prieťahov.

Jean-Paul Besset, v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pomerne odstrašujúci názov
správy pána Sterckxa uviedol veľmi dôležitú tému, ktorá ďaleko presahuje administratívne a technické veci
uvedené v názve. Venuje sa dôležitému politickému rozhodnutiu, konkrétne zatraktívneniu sektora lodnej
dopravy a zvýšeniu jeho účinnosti a konkurencieschopnosti. Podľa nášho názoru je tento sektor sektorom
budúcnosti a z environmentálneho hľadiska predstavuje najlepší spôsob dopravy.

Vynikajúca správa pána Sterckxa a príspevky všetkých tieňových spravodajcov nám umožnia dosiahnuť
v tejto oblasti výrazný pokrok. Z nášho pohľadu je táto správa zásahom do čierneho: zvýši úroveň
harmonizácie v sektore lodnej dopravy, zlepší jej koordináciu a zjednoduší ju.

Preto pri hlasovaní túto správu úprimne podporíme, hoci by sme uvítali jej včasnejšie vykonávanie
a intenzívnejší postup pri zavádzaní spoločného jazyka v sektore. Myslíme si však, že kompromisy dosiahnuté
s Radou sú prijateľné. Z tohto dôvodu správu bezvýhradne podporíme.

Peter van Dalen, v mene skupiny ECR. – (NL) Vážený pán predsedajúci, vynikajúca správa nášho kolegu
poslanca pána Sterckxa priviedla európsky sektor lodnej dopravy bližšie k realite. Našťastie sa výmena údajov
o náklade výrazne zjednoduší. Výbor pre dopravu a cestovný ruch však v rozprave zdôraznil niekoľko vecí.
Pokiaľ ide napríklad o vnútrozemskú lodnú dopravu, dohodli sme sa, že Európska komisia predloží správu
o tom, či by sa zjednodušené postupy mali vzťahovať aj na tento sektor. Dúfam, že Komisia k tomuto názoru
napokon dospeje a vypracuje príslušné legislatívne návrhy.

Čo sa týka oslobodenia od povinnosti poskytovania služieb lodivoda, dúfajme, že sa stanoví jednotný rámec,
pretože tým by bol konkurenčný boj medzi službami lodivodov ešte spravodlivejší, pričom by sa zároveň
zaručila kvalita poskytovaných služieb.

Ako už povedal pán Sterckx, Výbor pre dopravu a cestovný ruch chcel, aby sa používal jeden spoločný jazyk,
a členské štáty sľúbili riešenie, ktoré by zvýšilo vzájomnú zrozumiteľnosť komunikácie. Vážený pán
predsedajúci, mohol by to síce byť prvý krok, ale je príliš skromný. Kým sa stávajú prípady, že sa ľudia zrania
alebo dokonca umrú preto, že zainteresovaní zamestnanci niekedy hovoria troma či štyrmi jazykmi
a navzájom si nerozumejú, budem naďalej intenzívne pracovať na tom, aby sa angličtina stala spoločným
jazykom, ktorý sa bude používať nielen medzi námornou a vnútrozemskou lodnou dopravou, ale aj v rámci
samotnej vnútrozemskej lodnej dopravy. Tým totiž urobíme skutočný pokrok v oblasti bezpečnosti.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som sa rád úprimne poďakoval
pánovi Sterckxovi za jeho prácu a zablahoželal mu k výsledkom jeho rokovaní s Radou.

05-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK22



Text, o ktorom budeme na plenárnom zasadnutí hlasovať, predstavuje najdôležitejšie štádium realizácie
európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok. Na jednej strane prispeje k zvýšeniu
konkurencieschopnosti námornej dopravy, čím poskytne európsku pridanú hodnotu, ktorú počas súčasnej
krízy veľmi potrebujeme, a zároveň podporí spôsob dopravy, ktorý je ohľaduplný voči životnému prostrediu.

Kompromis dosiahnutý s Radou je ambiciózny. Jeho cieľom nie je iba zjednodušenie administratívnych
formalít lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov, ale aj práca na ich zjednodušovaní. Navyše sa tým
výrazne zjednoduší výmena informácií pomocou systému SafeSeaNet.

Pokiaľ ide o citlivú otázku používania jazyka, ktorá bola otvorená pri niekoľkých príležitostiach, myslím si,
že kompromis ponúka vhodné riešenie. Pokiaľ ide o túto tému, odôvodnenie 7(a) vyzdvihuje význam
uľahčenia písomnej a ústnej komunikácie bez nariadenia jednotného jazyka, aj keď by sa jeden jazyk mal
odporučiť ako spoločný. V súčasnej situácii sa pri snahe uprednostniť prijatie jedného jazyka nepodarilo
zohľadniť všetky konkrétne charakteristické vlastnosti a v určitých prípadoch, najmä ak nehovoria všetky
zúčastnené strany rovnakým jazykom, by to mohlo mať negatívne následky.

Vítam kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť s Radou. Ak sa text prijme už v prvom čítaní, budeme môcť
rýchlo zaviesť príslušné opatrenia, ktoré sú výsledkom húževnatosti pána Sterckxa.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Smernica o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov
a/alebo z prístavov členských štátov má za cieľ zjednodušenie colných formalít, širšie využitie elektronickej
výmeny údajov, zavedenie elektronických systémov pre oblasť námornej dopravy, vytvorenie jednotného
okienka a zjednodušenie predpisov týkajúcich sa nebezpečného tovaru. Vykonávanie tejto smernice je
podmienené dobrou úrovňou spolupráce rôznych príslušných úradov.

Do 31. decembra 2011 predloží Komisia Parlamentu správu o rozšírení rozsahu opatrení na zjednodušenie
postupov v zmysle tejto smernice tak, aby sa vzťahovali aj na vnútrozemskú lodnú dopravu. V tejto súvislosti
Komisia určí, do akej miery je riečny informačný systém kompatibilný so systémom SafeSeaNet, platformou
na elektronickú výmenu údajov využívanú na vykonávanie tejto smernice.

Prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 9 a s cieľom zabezpečiť účinnejšiu komunikáciu
správa navyše odporúča využitie predpisu 14 dohovoru SOLAS, ktorý stanovuje angličtinu ako pracovný
jazyk.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas spomínal európsky námorný priestor
bez prekážok. Myslím si, že ho chceme všetci. Naliehavo ho potrebujeme a táto správa predstavuje ďalší
krok správnym smerom.

95 % nášho vývozu a 40 % európskeho tovaru sa skutočne prepravuje po mori, čiže prechádza prístavmi.
Z tohto dôvodu sú zjednodušenie administratívnych postupov a ich harmonizácia v tejto rastúcej oblasti
absolútne nevyhnutné. Predložená správa oba tieto ciele splní, a preto ju musíme maximálne oceniť.

Mrzí ma, že sa pánovi Sterckxovi nepodarilo dosiahnuť všetko. Dva body, ktoré mu veľmi ležali na srdci
a ktoré, ako sme počuli, podporili mnohí poslanci, sú zjednodušenie udeľovania licencií lodivodom, pretože
by to skutočne bolo rozumné a praktické riešenie, a chýbajúci spoločný jazyk. Som presvedčená, že tým
správnym jazykom je angličtina. Je neprijateľné, aby dochádzalo k nehodám, pri ktorých ľudia dokonca
môžu prísť o život, a to iba preto, že mnohí námorníci hovoria rôznymi jazykmi. Oveľa lepšie by bolo zaviesť
v tejto oblasti dopravy, ktorá je ohľaduplná voči životnému prostrediu, spoločný jazyk tak, ako je to napríklad
v leteckej doprave.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, všetkým vám veľmi pekne ďakujem za
pripomienky a jednohlasnú podporu návrhu.

S týmto návrhom som veľmi spokojný. Predstavuje dôležitý krok vpred, pri vytváraní jednotného priestoru
európskej lodnej dopravy však budeme musieť urobiť ešte oveľa väčší krok, a to odstrániť colné prekážky.
Pri tom narazíme na oveľa viac ťažkostí.

Teraz hovoríme o formalitách. Je to veľmi dôležité, oveľa dôležitejšie než len administratívna otázka, ale
budem žiadať vašu podporu aj vtedy, keď budeme hovoriť o colných formalitách, ktoré sú oveľa
komplikovanejšie a kontroverznejšie.

Dirk Sterckx, spravodajca. – (NL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa znova poďakovať všetkým
poslancom, ktorí prehovorili k tejto téme, a poďakovať sa aj za ich milé slová. V poslednom príspevku sa
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pán komisár dotkol boľavého miesta, ktorým je clo. Jednou z výhod vypracovanej správy je, že colné systémy
nebudú úplne oddelené od systémov lodnej dopravy. Budú musieť vedieť spolu komunikovať a to je podľa
mňa zásadné. Takže vám ďakujem, pán komisár, že ste na to upozornili, ale v tejto smernici od vás niekoľko
vecí aj žiadame, napríklad v oblasti poskytovania služieb lodivoda, v ktorej hrajú prístavy ako priesečníky
dôležitú úlohu. Prístavy spájajú pobrežnú lodnú dopravu s pevninou. Ešte stále čakáme na niekoľko návrhov
od Komisie týkajúcich sa prístavov a je dôležité, aby sme nakoniec nejaký návrh dostali, pretože bez dobrých
prístavov nemá pobrežná lodná doprava veľký význam.

Po druhé, zásadnou požiadavkou vnútrozemskej lodnej dopravy je dobré spojenie s inými druhmi dopravy
na pevnine. Na to by sme nemali zabúdať. Samozrejme ma mrzí, že sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu
o používaní angličtiny ako jednotného jazyka na komunikáciu. Veľmi dobre chápem, že táto otázka je
v mnohých členských štátoch citlivou témou. Sám pochádzam z krajiny, v ktorej sú diskusie o jazyku
a používaní jazyka takmer na dennom poriadku. Na náš jazyk som veľmi hrdý a používam ho všade, kde sa
dá – samozrejme, aj v tejto babylonskej veži. V našom prípade však nie je jazyk citovou, ale praktickou
záležitosťou. Medzi týmito dvoma vecami by sme mali vedieť rozlišovať. Pán komisár, dúfam, že sa nám
v tejto veci podarí dosiahnuť pokrok vďaka odôvodneniu, ktoré sme začlenili do smernice. Ďalším dôležitým
aspektom sú naše vzťahy s medzinárodnými námornými organizáciami, pretože predstavujú priestor,
v ktorom sa prijímajú rôzne dôležité dohody platné pre celý sektor lodnej dopravy. Otázka jazyka sa týka
ľudí. Už ste to spomenuli buď vy alebo niektorý poslanec. Otázka, ktorý jazyk by sme mali používať, je síce
dôležitá, ale ľudia, ktorí budú ten jazyk používať, sú nesmierne dôležití pre rozvoj zdravého sektora lodnej
dopravy, ktorý je bezpečný a efektívny a ktorý plní mnohé požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia.

Pán komisár, želám vám veľa odvahy, sily a dobrý prejav pri dokončení vecí, o ktoré sme žiadali v článku
11 písm. a) tejto smernice.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (utorok 6. júla 2010).

PREDSEDÁ: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

18. Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Mathieua Groscha v mene Výboru pre dopravu
a cestovný ruch o udržateľnej budúcnosti dopravy (2009/2096(INI)) (A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, spravodajca. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy a páni, táto správa z vlastnej
iniciatívy priniesla mnoho zaujímavých diskusií a výmen názorov medzi poslancami a tiež pomerne vysoký
počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov – celkovo 376 –, ktoré sme dokázali zhrnúť do približne 34
kompromisných návrhov. Za úspech nášho úsilia vďačíme pozitívnej spolupráci s tieňovými spravodajcami,
ktorí sú autormi týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Je však aj výsledkom skutočnosti, že vo
Výbore pre dopravu a cestovný ruch sme chceli použiť tento dokument ako jasný príklad smeru, ktorým sa
musíme vydať, pre Radu a Komisiu. Sme tiež presvedčení, že bude predstavovať zaujímavý základ pre bielu
knihu Komisie, ktorej vydanie očakávame tento rok.

Z čisto hospodárskeho pohľadu je jedným z najdôležitejších aspektov tejto správy to, že v budúcnosti budeme
na prepravu tovaru aj cestujúcich potrebovať všetky formy dopravy, aby sme dokázali poskytnúť potrebnú
úroveň mobility. Efektívna komodalita má, samozrejme, aj túto svoju hospodársku stránku, jej efektívnosť
sa však musí hodnotiť aj na základe environmentálnych, sociálnych a bezpečnostných kritérií. Znamená to,
že v budúcnosti budeme potrebovať komodalitu, ktorá bude brať do úvahy štyri hlavné aspekty dopravy.

Dôležitým faktorom je pre nás dokončenie vnútorného trhu. Nejde len o to, že si myslíme, že deregulácia
je veľmi dôležitá. Musíme spoločne pracovať aj na jej vyhodnotení. Navyše musíme vyhodnotiť aj to, ako
členské štáty vykonávajú opatrenia, ktoré prijali pred piatimi či desiatimi rokmi. Veľmi dobrým príkladom
je železničná doprava, v ktorej bol pokrok slabý a váhavý.

Bezpečnosť a práva cestujúcich patria medzi oblasti, ktoré sú pre občanov mimoriadne dôležité.
V predchádzajúcich rozpravách i v tejto rozprave sme videli, že bezpečnosť je kľúčovou koncepciou vo
všetkých typoch dopravy, a aj tu sa musíme rozhodnúť pre konkrétne ciele. Chceme vidieť program s jasnými
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cieľmi na nasledujúcich päť rokov, pretože viac ako 40 000 úmrtí a 300 000 zranení na cestách je príliš
veľa. Tieto čísla môžeme znížiť, ak budú členské štáty odhodlané realizovať niektoré návrhy.

Jednoducho povedané, európske agentúry predstavujú pre nás budúcnosť vo svojej úlohe európskych
regulátorov. Znamená to však aj to, že niektoré štáty sa jednoducho budú musieť vzdať svojej národnej
autonómie v niektorých oblastiach vrátane bezpečnosti a odovzdať zodpovednosť centralizovanejšej štruktúre,
aby sa mohli odstrániť rozdiely, ktoré momentálne existujú na štátnych hraniciach.

Ďalším dôležitým prvkom tejto správy je, samozrejme, aj zníženie emisií CO2. Cestná doprava predstavuje
70 % emisií z odvetvia dopravy, pričom toto percento v posledných rokoch stúplo, ako aj emisie v celom
odvetví dopravy. Posledné číslo pre celé odvetvie je 27 % a toto percento neklesá. Preto môžeme a musíme
na zlepšenie tejto situácie urobiť všetko, čo je v našich silách. Práve preto sme stanovili jasné ciele, a to nielen
pre cestnú dopravu, ale aj pre letecké spoločnosti. Sme presvedčení, že môžeme znížiť emisie CO2 o približne
20 % v priebehu nasledujúcich 10 rokov za predpokladu, že budeme mať jasnú stratégiu.

Je evidentné, že veľký problém predstavujú mestá. Očakávame, že 80 % obyvateľov bude žiť v mestách a že
bude potrebná aj mobilita zodpovedajúcej úrovne. Aj tieto otázky sme zahrnuli medzi ciele. Posledným
bodom je, že dopravu možno ľahko zapracovať do stratégie EÚ do roku 2020, pretože európsky výskum
v oblasti dopravy je dôležitým aspektom tejto stratégie, čo podporujeme. Môže pomôcť ľuďom nielen
z finančného hľadiska a, pokiaľ ide o efektivitu, ale aj v oblasti bezpečnosti. Preto dúfam, že doprava a mobilita
budú v rámci európskej politiky ako celku zohrávať dôležitejšiu úlohu, ako to, obávam sa, často bolo
v minulosti.

Chcel by som všetkým poďakovať za veľmi konštruktívnu podporu tejto správy, ktorú mi poskytli všetky
skupiny a všetci poslanci.

(potlesk)

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som zablahoželať spravodajcovi pánovi
Groschovi a celému Výboru pre dopravu a cestovný ruch k správe vysokej kvality. Je to veľmi konštruktívny
a veľmi vyvážený dokument. S jeho obsahom sa dá do veľkej miery stotožniť.

Chcel by som zdôrazniť konkrétny bod, na ktorý poukazuje táto správa a celá práca tohto výboru. Doprava
je odvetvie, ktoré je kľúčové v mnohých ohľadoch: z hľadiska konkurencieschopnosti, životného prostredia
a sociálnej a územnej súdržnosti. Je to oblasť politiky, ktorá si zasluhuje všetko naše úsilie a pozornosť. Som
rád, že sa nám podarilo dosiahnuť to, že doprava zohráva v rámci stratégie Komisie pre EÚ do roku 2020
dôležitú úlohu.

Takisto ma potešilo, že s prístupom, ktorý navrhla Komisia vo svojom oznámení „Udržateľná budúcnosť
dopravy“, do veľkej miery súhlasí aj Parlament. Výzvy na efektívnu komodalitu a dokončenie jednotného
trhu sú plne v súlade s naším zámerom dosiahnuť jednotný dopravný priestor, v ktorom budú plynulo
integrované všetky druhy dopravy a odstránené prekážky otvoreným a efektívnym trhom.

Som presvedčený, že úsilie poskytnúť občanom a podnikom lepšie riešenia pre mobilitu môže ísť ruka v ruke
s dopravným systémom, ktorý produkuje menej CO2 a ktorý by pomohol nášmu odvetviu dopravy zostať
na popredných priečkach, pokiaľ ide o logistiku a dopravné vybavenie. Môžeme to dosiahnuť tak, že sa
budeme na dopravu pozerať ako na integrovaný systém, v ktorom účinne spoločne fungujú infraštruktúra,
dopravné informačné technológie a regulačné opatrenia.

Čo sa týka infraštruktúry, chceme sa zamerať na multimodálnu základnú sieť, ktorá bude fungovať ako
chrbtová kosť celoeurópskeho dopravného systému. Pokiaľ ide o inteligentné dopravné systémy, súhlasíme
s názorom, že správa dopravy, ako aj nástroje týkajúce sa cestovných lístkov, by sa mali postupne stať
multimodálnymi.

Čo sa týka regulačných opatrení, súhlasím s tým, že musíme dokončiť otvorenie trhov v oblasti dopravy,
zaviesť inteligentnejšie spoplatňovanie, ktoré bude odzrkadľovať všetky náklady vrátane externalít, a odstrániť
všetky prekážky z hľadiska interoperability, technických noriem, rôznych papierových dokumentov atď.

Takisto ma mimoriadne zaujíma pohľad občanov. Musíme zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť a jednotné práva
cestujúcich, ktoré budú stimulovať používanie hromadnej dopravy. Musíme tiež byť ambiciózni, pokiaľ ide
o bezpečnosť na našich cestách.
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A nakoniec, uvedomujeme si, že na zachovanie osobnej mobility pri súčasnom znížení emisií CO2 je potrebné
inovačné myslenie. Komisia podporuje vývoj nových typov vozidiel prostredníctvom financovania výskumu
a zavádzania noriem. Veľkú zodpovednosť však majú aj vnútroštátne a miestne orgány, napríklad pri zaistení
toho, aby sa v rámci územného plánovania minimalizovalo preťaženie a zbytočné cestovanie.

V kontexte globálneho hospodárskeho poklesu je financovanie dopravnej infraštruktúry mimoriadne citlivou
otázkou. Rozmýšľame o rôznych prístupoch. Možno by mohol existovať jeden fond dopravy, Komisia však
bude rozhodne trvať na zlúčení viacerých nástrojov financovania EÚ do jedného koherentného rámca
financovania.

Ešte raz ďakujem pánovi Groschovi za túto správu a môžem len sľúbiť, že bude náležite zohľadnená pri
príprave našej bielej knihy o budúcnosti udržateľnej dopravy.

Jo Leinen, spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.
– (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy a páni, dopravná politika má obrovský význam z hľadiska
ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. Je dobré, že Európska únia má stratégiu pre obdobie až do roku
2020, pokiaľ ide o riešenie mnohých problémov v súčasných dopravných systémoch.

Musíme dosiahnuť výrazné zníženie vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie. V tejto oblasti potrebujeme
skutočné inovácie na zníženie emisií CO2 a tiež oxidov dusíka a jemných častíc. Okrem toho musíme do
našej environmentálnej stratégie viac integrovať leteckú a námornú dopravu. Konkrétne v prípade námornej
dopravy stúpajú emisie oxidov síry a dusíka a v tejto oblasti sú potrebné zlepšenia.

Nárast hluku spôsobeného dopravou je takisto príťažou pre milióny ľudí a má vplyv na kvalitu ich života.
Zlepšenia sa musia uskutočniť v cestnej doprave, ale aj v železničnej a leteckej doprave.

Chcel by som spomenúť internacionalizáciu externých nákladov. Firemné automobily prinášajú daňové
výhody a letecký priemysel neplatí spotrebnú daň za pohonné hmoty, takže v tejto oblasti nás čaká ešte veľa
práce. Chcel by som zablahoželať pánovi Groschovi k vynikajúcej správe.

Antonio Cancian, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. – (IT) Vážený
pán predsedajúci, dámy a páni, myslím si, že treba jednoznačne vyzdvihnúť vynikajúcu prácu pána Groscha
na správe, ktorá bola jednohlasne prijatá vo výbore. Chcem ho úprimne pochváliť a z celého srdca mu
zablahoželať.

Domnievam sa, že tento text je dôležitý. Je dôležitým krokom v rámci nášho programovania pre budúcnosť,
teda komplikovanej úlohy pripraviť usmernenia pre udržateľný rozvoj dopravy. Ide, samozrejme, o veľmi
rozsiahlu otázku a ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko
som mal možnosť podieľať sa na príprave tejto správy.

Udržateľnosť je environmentálna, hospodárska, sociálna a generačná koncepcia: domnievam sa, že prednosťou
tohto textu je to, že berie do úvahy všetky tieto aspekty a stanovuje sériu priorít, ktoré je potrebné schváliť,
ak chceme dosiahnuť rozvoj odvetvia dopravy a zlepšenie a širokospektrálne používanie inteligentných
dopravných systémov, čo by viedlo k tomu najlepšiemu možnému prepojeniu medzi dopravnými
prostriedkami, infraštruktúrou a vodičom.

Keď sa však budeme riadiť programovaním spôsobom, ktorý predtým spomínal pán Grosch, musíme mať
tiež na pamäti, pán komisár, že toto je mimoriadne kľúčová križovatka a ako Európska únia sa musíme
zasadzovať o realizáciu týchto štruktúr alebo aspoň časti z nich.

Preto vás chcem požiadať – keďže aj vy ste dnes o tom hovorili –, aby ste, aj pokiaľ ide o časový rámec, trvali
na racionalizácii všetkých možných zdrojov a pokúsili sa zahrnúť ich do balíka, ktorého cieľom už konečne
bude vytvoriť niektoré dôležité štruktúry, ktoré sa už nejaký čas plánujú a ktorých revízia v súčasnosti
prebieha v súvislosti so stratégiou EÚ do roku 2020. Myslím si, že by sme členským štátom mali vyslať
dôrazné signály.

Ešte raz ďakujem nášmu koordinátorovi a kolegovi poslancovi pánovi Groschovi.

Seán Kelly, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. – (GA) Vážený pán predsedajúci,
pán Grosch si zaslúži veľkú pochvalu za predloženie tejto správy. Dúfam, že vo všeobecnosti budeme môcť
jeho odporúčania prijať.
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V stratégii EÚ do roku 2020 sa obšírne hovorí o pohybe – pohybe ľudí, pohybe tovaru, pohybe myšlienok
a rozhodne tiež aj o koncepciách, ako mládež v pohybe, dospelí v pohybe, a najmä o cestovnom ruchu,
v ktorom budú mať príležitosť na pohyb aj starší ľudia – a, samozrejme, o dokončení jednotného trhu. Toto
všetko znamená, že potrebujeme udržateľný dopravný systém, a najmä, ako povedal pán Grosch v súvislosti
s letiskami, koncepcie ako námorné diaľnice – čo je úžasný vynález – a tiež železničné prepojenia, ktoré
umožnia ľuďom presúvať sa po železnici z jednej krajiny do druhej bez akýchkoľvek ťažkostí.

Privítať treba aj cieľ znížiť emisie. Dvadsaťsedem percent CO2 pochádza z dopravy – toto číslo treba znížiť
aspoň o 20 %. Takisto treba znížiť počet smrteľných úrazov na cestách, ktorých je priemerne 40 000 ročne,
ako aj počet zranených, ktorých je 300 000. To sú obrovské čísla a ich zníženie o 40 % by bolo skvelým
úspechom.

Je tu len jedna námietka, ktorú máme vo Výbore pre regionálny rozvoj, a to je návrh na vytvorenie veľkého
fondu dopravy, do ktorého by mohlo ísť 60 % finančných prostriedkov určených na súdržnosť. Toto je pre
Výbor pre regionálny rozvoj neprijateľné. Myslím si, že v tejto oblasti sú potrebné ďalšie diskusie a dialóg,
pretože finančné prostriedky na súdržnosť sú zamerané omnoho širšie ako len na dopravu. Dúfam však, že
dosiahneme dohodu.

(GA) Ak sa nám to podarí a vyriešime tento problém, bude to pre nás veľkým šťastím.

Marian-Jean Marinescu, v mene poslaneckého klubu PPE. – (RO) Doprava je kľúčovým prvkom hospodárstva
Európskej únie. Bohužiaľ, v stratégii EÚ do roku 2020 sa toto odvetvie spomína len veľmi málo, a to napriek
tomu, že je významným tvorcom pracovných miest a udržateľného hospodárskeho rastu.

Správa, ktorú pripravil Mathieu Grosch, obsahuje odvážne myšlienky aj užitočné prístupy zamerané na
zlepšenie tohto odvetvia v súčasnej situácii. Najväčší osoh z otvorenia trhov vo všetkých odvetviach dopravy
majú občania Európy.

Komisia a členské štáty musia prehodnotiť svoje dlhodobé investičné plány, a to najmä v odvetví železničnej
dopravy, aby mohli napríklad dosiahnuť interoperabilitu, teda aspekt, ktorý považujem za prioritu Európskej
únie v blízkej budúcnosti. Členské štáty a Komisia musia vyvíjať sústavné úsilie s cieľom rozbehnúť či rozšíriť
systém ERTMS, európske železničné siete a európske železničné nákladné koridory, čo sú všetko veľké
projekty vyžadujúce harmonizáciu a ďalšie financovanie.

Rozšírenie intermodality je účinným spôsobom zníženia dopravných zápch a emisií oxidu uhličitého. Je
nutné využiť všetky prostriedky na podporu udržateľnej dopravy, predovšetkým železničnej, vnútrozemskej
vodnej a námornej dopravy.

Vnútrozemská vodná doprava je stále rozdrobená. Preto sa musí posilniť spolupráca medzi príslušnými
inštitúciami vo všetkých štátoch, kde je tento spôsob dopravy možný. Európska únia má obrovský, dosiaľ
nevyužitý potenciál, najmä na vodnej ceste Rýn – Mohan – Dunaj. Budúca dunajská stratégia musí zahŕňať
aj tento aspekt.

Vo veľkej miere sa musia rozvíjať a rozširovať inteligentné druhy dopravy. Európska komisia musí v rámci
odvetvia výskumu, ktorý je prioritnou oblasťou stratégie EÚ do roku 2020, vyčleniť špeciálne finančné
prostriedky na rozšírenie použiteľnosti inteligentných a ekologických technológií vo všetkých odvetviach
dopravy.

Saïd El Khadraoui, v mene skupiny S&D. – (NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, toto je
dôležitá rozprava, pretože sa týka budúcnosti odvetvia, ktoré každodenne ovplyvňuje takmer všetkých
našich občanov, ak nie úplne všetkých, a ktoré navyše zamestnáva milióny ľudí v celej Európe a konfrontuje
ich s mimoriadne veľkými výzvami. Súhlasím s mnohými kolegami poslancami, ktorí povedali, že spravodajca
urobil úžasný kus práce a môže nám teraz, samozrejme, spolu s tieňovými spravodajcami predložiť skvelú
správu. V súvislosti s tým chcem tiež spomenúť našu kolegyňu Magdalenu Álvarezovú, ktorá nás po tomto
týždni opustí, čo znamená, že toto je v podstate posledná správa, na ktorej spolupracuje. Takže vám všetkým
ďakujem za kvalitnú prácu. Komisia v tejto správe predstavila niekoľko skvelých odporúčaní pre bielu knihu,
ktorá má vyjsť neskôr tento rok. Rozhodne dúfam, že bude pripravená čo najskôr, teda v októbri alebo
v novembri a nie až v decembri či dokonca v januári 2011, pretože túto bielu knihu potrebujeme, aby sme
mohli začať pracovať.

Najväčšou a rozhodne najzložitejšou úlohou bude vytvoriť udržateľnejší a efektívnejší dopravný systém.
Neexistujú žiadne zázračné riešenia. Ak chceme dopravný systém s nízkymi emisiami uhlíka, musíme zaviesť
celý rad opatrení: musíme pracovať v oblasti výskumu a vývoja, zaviesť v tomto odvetví nové technológie,
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stanoviť emisné normy a zaistiť internacionalizáciu externých nákladov prostredníctvom cenových
mechanizmov. Musíme tiež zabezpečiť ďalšie investície a tak ďalej. Najdôležitejšie podľa mňa je používať
tie najefektívnejšie druhy dopravy a optimálne využívať našu jestvujúcu infraštruktúru, a to
z environmentálneho i hospodárskeho hľadiska. V mnohých prípadoch si to bude vyžadovať kombináciu
druhov dopravy, preto musíme posilniť intermodálnu dopravu prostredníctvom zlepšenia interoperability,
a to nielen medzi jednotlivými druhmi dopravy, ale aj v rámci nich. Len pomyslite na železničnú dopravu,
kde nás čaká ešte veľa práce.

Okrem toho je tu, samozrejme, aj množstvo ďalších otázok. Doprava je veľmi široké odvetvie. Dlho by sme
mohli hovoriť o doprave skupín ľudí, ktorú považujeme za mimoriadne vysokú prioritu. Mám na mysli
práva cestujúcich a sociálne aspekty dopravy. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa teraz zaoberali otázkou
financovania nových investícií. Musíme naozaj ukázať potrebnú tvorivosť pri hľadaní ďalších zdrojov v týchto
náročných rozpočtových časoch. Na záver chcem povedať, že musíme skutočne stanoviť kvantifikovateľné
ciele pre všetky otázky týkajúce sa dopravy a chcem požiadať Komisiu, aby sa tým zaoberala vo svojej bielej
knihe: potrebujeme konkrétne kvantifikovateľné ciele a časový harmonogram, aby sme vedeli, ako to všetko
zrealizovať.

Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, aj ja
by som chcela srdečne poďakovať spravodajcovi pánovi Groschovi za vynikajúcu správu a najmä za náš
skvelý, ústretový a efektívny pracovný vzťah. Naša skupina je úplne spokojná s cieľmi správy a so zásadami,
ktoré stanovuje. Nechcem sa vracať k dlhým a podrobným diskusiám o otázkach komodality, koordinácie,
dokončenia vnútorného trhu, dekarbonizácie a všetkých ostatných aspektov ani k diskusii o bezpečnosti,
rozdiele medzi bezpečnosťou a ochranou, význame sankcií – najmä cezhraničných sankcií –, čo sú základné
ciele tejto budúcej európskej dopravnej politiky a zároveň presne zodpovedajú tomu, čo chceme dosiahnuť.

Táto správa však pritom nie je eklektickým prévertovským zoznamom položiek – a túto skutočnosť by sme
mali privítať –, pretože pán Grosch a jeho kolegovia sa rozhodli, že sa zamerajú na ciele, ktoré sú zároveň
kvantifikovateľné i ambiciózne. A navyše, a to chcem jasne povedať, namiesto obyčajnej správy máme pred
sebou skutočnú stratégiu. Preto je dôležité, aby Parlament podobne ako výbor prijal túto správu veľkou
väčšinou, aby sme voči vám, pán komisár, nevystupovali z pozície sily, ale aby sme namiesto toho mohli
jasne definovať naše priority v súvislosti s touto dôležitou vecou, teda dopravou. Ako nám pripomenul pán
Grosch, správa predstavuje základ budúcej bielej knihy, ktorú, dúfam, takisto čoskoro uvidíme.

V skutočnosti je toto príležitosť pripraviť integrovanú a univerzálnu globálnu stratégiu s cieľom riešiť súčasné
a budúce problémy a skonsolidovať skutočnú dopravnú politiku v Európe, aby sa stala kľúčovou politikou
EÚ. Chcela by som vám pripomenúť, že 10 % bohatstva EÚ závisí od dopravy v Európe a viac ako 10 miliónov
ľudí je priamo alebo nepriamo zamestnaných v tejto oblasti.

Chcela by som predstaviť dve myšlienky. Prvá myšlienka je môjmu srdcu veľmi blízka a týka sa toho, že by
sme mali brať do úvahy celkový vplyv jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie. Nemyslím to tak,
že by som chcela znevýhodňovať nejaký konkrétny druh dopravy v porovnaní s iným. Chcela by som však
mať k dispozícii ďalšie informácie o environmentálnych dosahoch a požiadať Európsku investičnú banku,
aby svoje investície zamerala na dopravné spoločnosti s ekologickejšími metódami výroby.

Michael Cramer, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy a páni, ak
chceme zastaviť zmenu klímy, musíme k mobilite zaujať odlišný postoj. Doprava je zodpovedná za 30 %
emisií CO2 v EÚ a na rozdiel od priemyslu a zatepľovania domov, kde sme od roku 1990 dosiahli zníženie
o 10 %, čísla v doprave stúpli o 35 %. Všetko to, čo sme v iných oblastiach ušetrili s použitím miliárd eur
z našich daňových príjmov, sa stráca v odvetví dopravy.

Doprava vo všeobecnosti je príliš lacná a len ekologická doprava je príliš drahá. To je dôsledkom politických
rozhodnutí, ale keď sa pozrieme na budúcnosť dopravy, je jasné, že veci sa musia zmeniť. Hospodárska súťaž
v tejto oblasti je nespravodlivá. Existuje povinné mýto bez hornej hranice za každý kilometer železničnej
trate. Naopak, cestné mýta nie sú povinné a majú hornú hranicu. Letecká doprava dostáva dotácie vo výške
približne 30 miliárd EUR každý rok, hoci je katastrofou pre klímu. Ak teda nemáme k dispozícii dosť peňazí,
práve tu by sme ich mali hľadať.

Programy spolufinancovania EÚ taktiež podporujú druhy dopravy, ktoré poškodzujú životné prostredie.
Celkovo až 60 % sa míňa na cestnú dopravu a len 20 % na železnice a 0,9 % na cyklistické trasy. Táto situácia
sa musí zmeniť, a práve preto v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii žiadame, aby aspoň 40 %
išlo na ekologickú železničnú dopravu, maximálne 20 % na cesty a aspoň 15 % na pešie a cyklistické trasy.
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Vítame skutočnosť, že spravodajca chce do roku 2020 dosiahnuť zníženie emisií CO2 z leteckej a cestnej
dopravy o 20 % v porovnaní s číslami z roku 1990, a tento krok podporujeme. Chceme vám zablahoželať
k vašej správe a tiež vám poďakovať. Zelení však chcú takisto dosiahnuť zníženie emisií o 30 % v doprave
ako takej. To je jediný spôsob, ako môžeme zastaviť zmenu klímy a poskytnúť našim deťom a vnúčatám
perspektívnu budúcnosť na tejto planéte. Spoločne sa musíme snažiť o dosiahnutie tohto cieľa.

Oldřich Vlasák, v mene skupiny ECR. – (CS) Jednou z kľúčových otázok, ktoré pred nami stoja v oblasti
dopravy, je, ako vyriešiť dopravu v mestách. Kým dnes žije v mestách viac ako 70 % Európanov, v roku 2050
bude toto číslo takmer 85 %. Mestá sú tiež dôležitými a integrálnymi súčasťami dopravných sietí, pretože
predstavujú dopravné uzly, kde sa stretávajú rôzne formy dopravy. Cesty väčšinou začínajú a končia práve
v mestách. Z týchto dôvodov si mestá zaslúžia, aby sa na ne sústredila hlavná pozornosť.

Pokiaľ sa nezmenia naše návyky a prístup, silnejúca urbanizácia a stúpajúci podiel mestského obyvateľstva
povedú k častejším dopravným zápcham a väčším environmentálnym problémom. Musíme preto dosiahnuť
lepšiu integráciu medzi rôznymi druhmi dopravy v mestách vrátane verejnej dopravy. Musíme umožniť
vytvorenie funkčných mestských regiónov, do ktorých budú smerovať európske aj vnútroštátne finančné
prostriedky. Je potrebné prijať integrovaný prístup, zamerať sa na celok, nielen na detaily, ako výstavba
nového mosta, rozšírenie cesty či podpora vozových parkov.

Nové technológie musia byť hlavnou hybnou silou rozvoja dopravy v mestách. Tieto technológie poskytujú
presnejšie informácie obyvateľom miest, zlepšujú produktivitu dopravných firiem a kvalitu života obyvateľov.
Môžu obmedziť dopravné zápchy, znížiť spotrebu pohonných látok a množstvo produkovaného CO2.
Napríklad zavedenie inteligentného mýtneho systému v Štokholme výrazne znížilo dopravnú záťaž a emisie
CO2. Intenzita dopravy sa v Londýne znížila na úroveň 80. rokov vďaka poplatkom za vstup do mesta. Toto
všetko si vyžaduje poskytnutie primeranej a prístupnej verejnej dopravy. To je cesta, ktorou musíme ísť.

Georgios Toussas, v mene skupiny GUE/NGL. – (EL) Vážený pán predsedajúci, táto správa podporuje a ešte
viac propaguje dopravnú politiku Európskej únie, ktorá má jediný cieľ: zvýšiť konkurencieschopnosť
a zabezpečiť – čo znamená maximalizovať – zisky monopolných podnikateľských skupín obchodujúcich
v odvetviach pozemnej, leteckej a námornej dopravy a ich účasť na celkových strategických plánoch kapitálu
v Európskej únii s cieľom zvýšiť svoje zisky.

Kapitál využíva zmenu klímy na hľadanie výnosnej cesty k novým oblastiam podnikania. Jediní, ktorí získajú
týmto vývojom, sú korporátni giganti, zatiaľ čo pracujúci, naopak, uvidia len výrazný nárast nezamestnanosti,
oslabenie pracovných a mzdových práv a budú ešte viac platiť za dopravu.

Vývoj v členských štátoch Európskej únie jednoznačne potvrdzuje našu interpretáciu: znehodnotenie verejnej
dopravy s cieľom uľahčiť jej odpredaj podnikateľom, ktorí tak získajú výnosné krajce v podobe hotovej
infraštruktúry, za ktorú pracujúci krvopotne zaplatili. Typickým príkladom je odpredaj železničnej spoločnosti
Hellenic Railways, ktorý je porovnateľný s odpredajom spoločnosti Olympic Airways v minulosti
a s podobnými plánmi vládnej strany PASOK týkajúcimi sa mestskej verejnej dopravy.

Liberalizácia nákladnej dopravy, dopravy cestujúcich a všetkých ostatných typov dopravy priniesla
katastrofálne dôsledky pre pracujúcich: zvýšený počet nehôd, bolestivé následky na verejné zdravie a balíky
dotácií v hodnote miliárd eur pre monopolné podnikateľské skupiny.

Zrušenie kabotáže v rámci nariadenia (EHS) č. 3577/92 má bolestné dôsledky pre námorníkov, pracovníkov
a pre obyvateľov ostrovov. Monopolné lodné skupiny, ktoré prevádzkujú pobrežné trajekty pre cestujúcich
a automobily, výletné lode a všetky kategórie lodí so stálym cestovným poriadkom vo všeobecnosti – a toto
je veľmi dôležitý bod –, registrujú svoje lode pod ľubovoľnými vlajkami členských štátov Európskej únie
a tretích krajín, pretože takýmto spôsobom môžu získať lacnejšiu pracovnú silu a zvýšiť svoje zisky.

Zároveň majitelia lodí stavajú svoje lode v lodeniciach v Ázii. Zneužívanie pracujúcich vytvára obrovské
napätie a ich pracovné práva a práva na poistenie sú zmetené zo stola. Tisíce pracovníkov sa ocitajú v priepasti
nezamestnanosti. Takýmto spôsobom si môžu vyberať lacnú pracovnú silu bez zákonom zaručených
mzdových práv. Ceny cestovných lístkov rastú astronomicky, pričom v dôsledku klesajúcich štandardov
služieb a nedostatku akejkoľvek kontroly alebo dohľadu nad bezpečnostnými opatreniami, ktoré kapitál
považuje za náklady znižujúce zisky, narastá ohrozenie bezpečnosti a života cestujúcich.

Robotnícke hnutie, ľudové hnutie nesúhlasí a bojuje proti mimoriadne protiľudovej politike Európskej únie
a vyzýva na vytvorenie jedného prevádzkovateľa verejnej dopravy, ktorý uspokojí sociálne potreby ľudu.
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Jaroslav Paška, za skupinu EFD. – (SK) Prerokovávaná správa o udržateľnej budúcnosti dopravy popisuje
aktuálne zásadné problémy sektoru dopravy a prináša politické námety a odporúčania, ako je možné sa
s uvedenými problémami čo najlepšie vysporiadať.

Všetci sa zhodujeme v tom, že efektívna dobre organizovaná doprava podporuje život v spoločnosti a pomáha
zvyšovať výkonnosť hospodárstva. Preto je naozaj potrebné cieľavedome zlepšovať kvalitu a účinnosť
všetkých druhov dopravy, teda cestnej, železničnej, riečnej, námornej i leteckej, pri prísnom rešpektovaní
nevyhnutých zásad ochrany životného prostredia.

Trvalé zvyšovanie dopytu a cestné dopravné preťaženie mestských oblastí je príčinou až 40 percent emisií
CO2 a až 70 percent ostatných škodlivých emisií z motorových vozidiel. Účinné presadzovanie technológií
s nízkymi emisiami CO2 v doprave je teda prirodzenou potrebou smerujúcou k ochrane životného prostredia.

Pre rozvoj technológií vozidiel na elektrický pohon je však potrebné urýchliť práce na základných
normatívnych a regulačných opatreniach Európskej únie, ktoré by definitívne otvorili cestu masívnejšieho
využitia elektrického pohonu v doprave. A tu myslím si, vážený pán komisár, právom všetci vidíme veľké
rezervy v práci Európskej komisie, ktorá v tejto oblasti nedrží tempo s potrebami súčasnej doby, keď najmä
japonské spoločnosti vyvíjajúce elektrické vozidlá už intenzívne pracujú na normalizácii a unifikácii predpisov
pre túto oblasť.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Vážený pán predsedajúci, predložená správa o udržateľnej budúcnosti
dopravy sa zaoberá významom odvetvia dopravy pre európske hospodárstvo a dokončenie vnútorného
trhu. Na prvý pohľad to môže znieť sľubne, to by však správa nemohla, bohužiaľ, degenerovať na katalóg
čísiel týkajúcich sa obľúbených tém ľavičiarov: ochrany životného prostredia, zníženia emisií CO2, zlepšenia
sociálnych a pracovných podmienok – toto všetko je tam. Samozrejme, toto všetko je potrebné inscenovať
z Európy. Spotrebitelia a firmy čoskoro ponesú bremeno vysokých nákladov na dosiahnutie súladu
s najnovšími európskymi požiadavkami a tieto dopravné plány budú v konečnom dôsledku zaplatené
z európskych dotácií.

Tieto ambície zničia európske hospodárstva. Dokonca ani pred súčasnou recesiou nedokázala Európa udržať
krok s číslami rastu v USA, a to ani nehovorím o číslach v rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárstvach, ako sú
India či Čína. Teraz, po neúspechu samitu o klíme v Kodani, sa Európa jednostranne zúfalo snaží obmedzovať
používanie fosílnych palív. Ďalšia vec, ktorú si môžete prečítať v tejto správe, je, že budúci rast leteckej
dopravy bude závisieť od toho, či bude CO2 neutrálna. Ako presne chcú toto dosiahnuť v praxi? Chcú v blízkej
dobe zaviesť používanie elektrických lietadiel?

Hoci sa táto správa veľmi snaží o finančný a sociálny blahobyt v Európe, zdá sa, že nastavuje kurz, ktorý
ponechá Európsku úniu v ešte slabšej pozícii, čo bude mať za následok menej pracovných miest a nižší
životný štandard. Nie je žiadna šanca, že Európa naozaj dosiahne cieľ, ktorý si stanovila. Pán predsedajúci,
sústreďme sa na to podstatné v tejto súvislosti, a to je hospodársky výnosná budúcnosť dopravy. Ak chcú
k tomu členské štáty pridať nejaké politické opatrenie, je to ich vec, ale, prosím vás, ušetrite nás vynúteného
európskeho plánovaného hospodárstva.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi
Groschovi za podrobnú správu a za obrovské množstvo práce, ktorú pri jej príprave vykonal.

Bez fungujúceho dopravného systému by nebola možná Európa bez hraníc, ktoré nás rozdeľujú. Okrem
toho európske hospodárstvo nemôže byť úspešné a nie je ani predstaviteľné bez efektívnych a trvalých
dopravných systémov na zemi, na vode a vo vzduchu. Potrebujeme silnejší zmysel pre spoločenstvo a menej
národného egoizmu, hlavne pokiaľ ide o ekologickú železničnú dopravu.

Ak chceme zaistiť udržateľnú budúcnosť dopravy, všetky druhy dopravy musia byť pripravené riešiť
environmentálne a hospodárske problémy, ktorým čelí spoločnosť ako taká. Správa v tejto súvislosti obsahuje
cenné tipy, ktoré udávajú smer, ktorým sa musíme vydať.

Je tu len jeden bod, v ktorom so správou nesúhlasím. Vytvorenie fondu dopravy s použitím peňazí určených
na politiku súdržnosti nie je niečím, čo môžem podporiť. Prečo je to tak? Je pravda, že doprava podporuje
súdržnosť v Európe. Avšak samostatný fond financovaný z peňazí určených na politiku súdržnosti by nebol
schopný naplniť očakávania, ktoré by vznikli. Takisto by vytváral jednostranný tlak na Kohézny fond a zobral
by členským štátom príliš veľa zodpovednosti, ktorá je zvlášť potrebná z hľadiska zaistenia udržateľnej
budúcnosti dopravy.
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Práve sme v Parlamente zriadili špeciálny výbor, v ktorom sa bude hovoriť o tom, ako budú v budúcnosti
vyzerať Kohézny fond a štrukturálne fondy Európskej únie, a prácu tohto výboru by sme nemali predbiehať.
Preto vás vyzývam, aby ste hlasovali za pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tejto správe. Okrem toho sa
domnievam, že v súvislosti s udržateľnosťou a budúcnosťou dopravných systémov by sme mali dať šancu
aj technológii magnetickej levitácie.

Magdalena Álvarez (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, kým sa dostanem k obsahu
správy, dovoľte mi poďakovať pánovi Groschovi za zahrnutie a prijatie väčšiny pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente.

Podľa môjho názoru to prispelo k primeranému stanoveniu a zameraniu usmernení pre budúcu európsku
dopravnú politiku.

Chcem spomenúť štyri hlavné skupiny pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté a zahrnuté.
Prvá sa týka cieľov. Zahrnutie bezpečnosti a územnej súdržnosti ako prioritných cieľov nepochybne zlepší
podobu budúcej dopravnej politiky a prispeje k zosúladeniu jej praktického vykonávania s očakávaniami,
potrebami a možnosťami verejnosti.

Ako som povedala, popri bezpečnosti bola ako prioritný cieľ zapracovaná aj územná súdržnosť. V tejto
súvislosti sa navrhuje vyvinúť osobitné úsilie s cieľom zlepšiť cezhraničné podmienky, odstrániť nedostatky
a vyriešiť problémy interoperability, ako aj zlepšiť spojenia s najvzdialenejšími regiónmi, pričom toto všetko
bude vychádzať z reálnej situácie v jednotlivých krajinách a v jednotlivých druhoch dopravy.

Druhou skupinou mimoriadne dôležitých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sú tie, ktoré podporujú
dva druhy dopravy: železničnú dopravu a námornú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Tretia skupina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, na ktoré by som chcela osobitne upozorniť, sa týka
financovania. Dostatočné finančné krytie je nevyhnutné a mimoriadne dôležité a v tejto súvislosti podporujeme
vytvorenie fondu dopravy, ktorý bude rozpočtovým záväzkom v rámci finančných výhľadov a konkrétnou
realizáciou zlatého pravidla.

Nakoniec by som chcela spomenúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré považujem za dôležité a ktoré
sa týkajú potreby posilniť sociálny aspekt dopravy. Mám na mysli pracovné podmienky pracovníkov a práva
cestujúcich.

Na záver chcem ešte raz poďakovať spravodajcovi a kolegom z ostatných skupín za spoluprácu a za vysokú
mieru angažovanosti, pokiaľ ide o európsku dopravu.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ciele stratégie EÚ do roku 2020 pre
udržateľnú budúcnosť mestskej dopravy a dopravy tovaru sú ambiciózne: zníženie počtu úmrtí a vážnych
zranení spôsobených dopravnými nehodami o 40 % medzi rokmi 2010 a 2020, zdvojnásobenie počtu
cestujúcich autobusmi a železnicou do roku 2020 v cestnej doprave, zníženie emisií CO2 spôsobených
cestnou dopravou prostredníctvom primeraných inovácií a odstránenia neproduktívnych liniek, podpora
železničnej dopravy, zníženie spotreby elektrickej energie vlakmi, zníženie znečistenia životného prostredia
v leteckej doprave, poskytovanie finančných stimulov na vytvorenie multimodálnych spojení alebo platforiem
na cestovanie v rámci Európskej únie opäť do roku 2020 a zvýšenie ich počtu.

Prvým krokom však, samozrejme, stále zostáva väčšia integrácia druhov dopravy a Európska únia musí
podniknúť rozhodné kroky v prípade problémov, ktoré sa objavujú pri realizácii veľkých železničných
koridorov či komunikačných spojení.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pridávam sa k hlasom chvály pre
spravodajcu pána Groscha, ktorý určite vykonal skvelú prácu. Súhlasím s väčšinou poznámok, ktoré tu už
boli vyslovené v súvislosti s komodalitou ako dôležitým aspektom a s otázkou interoperability.

Chcel by som stručne zdôrazniť tri veci. Prvá sa týka otázky bezpečnosti: musíme pokračovať vo veľkých
investíciách do bezpečnosti, ktoré sa rozhodne musia uskutočňovať prostredníctvom rozvoja inteligentných
dopravných systémov (ITS), ako sme už povedali v predchádzajúcej rozprave, a musíme to urobiť
prostredníctvom ďalšieho rozvoja technológie RTMS v odvetví železničnej dopravy. V odvetví železničnej
dopravy musíme tiež byť odvážni a poskytnúť Európskej železničnej agentúre väčšie právomoci, pokiaľ ide
o bezpečnosť, aby sme predišli opakovaniu nešťastí podobných tým, ktoré sme, bohužiaľ, zažili pred
niekoľkými mesiacmi.
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Čo sa týka financovania, som za vytvorenie fondu dopravy. Domnievam sa, že vo finančnom výhľade na
rok 2013 musíme bojovať za to, aby boli tieto politiky dostatočne financované, a zaistiť, aby sa ďalej mohli
rozvíjať siete TEN. V tejto súvislosti sa domnievam, že je rozhodujúce, aby sa tieto siete rozvíjali spolu
so Stredozemím, teda v ich centre, pretože Stredozemie je spojovacím bodom s novými trhmi na východe.

Posledná otázka, ktorej by som sa chcel na záver venovať, sa týka mestskej mobility. Veľmi vítam výzvu
obsiahnutú v správe a som presvedčený, že v tejto otázke by sme mali stimulovať používanie a koordináciu
osvedčených postupov. Musíme sa snažiť o lepšie riadenie dopravy tovaru v mestách a veľkomestách s cieľom
dosiahnuť udržateľnejší mestský dopravný systém a som presvedčený, že táto správa je dobrým východiskom
na pokračovanie vo vynikajúcej práci.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som rád, že zajtra budeme môcť
veľkou väčšinou prijať túto správu. Dve veci považujem za mimoriadne dôležité. Prvou je zaistiť, aby ciele,
ktoré sme si stanovili na rok 2020, boli merateľné. Potrebujeme merateľné zásady, čo nám umožní zamyslieť
sa po desiatich rokoch alebo, čo by bolo ešte lepšie, v polovici tohto obdobia, aby sme mohli identifikovať,
či sme dosiahli niečo z toho, čo sme si stanovili, alebo či veci nefungovali a musíme ich zlepšiť. Platí to najmä
pre emisie CO2 v oblasti dopravy. Ak všetky ostatné odvetvia dosahujú dobrý pokrok, ako povedal pán
Cramer, potom môžeme oprávnene žiadať odvetvie dopravy, aby ho dosiahlo tiež. Európska dopravná
politika má mimoriadny význam, pokiaľ ide o zníženie emisií CO2.

Druhý bod sa týka zavedenia efektívnej komodality. Pre mňa predstavuje kľúč k citlivej dopravnej stratégii
EÚ. Hovorím to preto, že efektívna komodalita môže mať viacero rozdielnych významov. Ak táto teoretická
koncepcia nebude vychádzať zo správnych kritérií, ktoré možno realizovať v praxi, náš cieľ nedosiahneme.
Preto znova vyzývam Komisiu, aby zaistila, že táto koncepcia sa správne zrealizuje až do posledného detailu,
čo znamená rozvoj užitočných intermodálnych uzlov a odstránenie nedostatkov v doprave tovaru do
a z dôležitých európskych obchodných vstupných brán. Osobitne sa to týka spojení medzi hlavnými prístavmi
a letiskami a ich okolitými oblasťami.

Moja tretia poznámka je, že navrhovaná základná transeurópska sieť (TEN) musí vychádzať z rovnakých
kritérií, aby došlo k takmer automatickému modálnemu posunu smerom k efektívnemu a ekologickému
európskemu dopravnému systému. Toto sú faktory, ktoré tvoria citlivý plán. Nielen úspornosť, ale aj sociálna
kompatibilita, ochrana životného prostredia a udržateľnosť. Pán Grosch a pani Álvarezová, veľmi pekne
vám ďakujem za všetku usilovnú prácu.

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je postup „catch-the-eye“. O slovo požiadalo 12 ľudí. Prísne vzaté,
v jednej rozprave by mali vystúpiť len piati, ale keďže je o túto tému veľký záujem, pokúsime sa každému
poskytnúť jednu minútu.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, táto vynikajúca správa podľa môjho názoru
stanovuje usmernenia, ktoré musia byť inšpiráciou pre novú bielu knihu o doprave, ktorá bude formovať
európsku dopravnú politiku v nasledujúcich 10 rokoch.

Správa obsahuje viacero otázok, ktoré si zaslúžia zdôrazniť: potrebu finančného fondu ako rozhodujúceho
nástroja, problematiku rastúcich požiadaviek nákladnej dopravy, hľadanie komodálnych riešení, ktoré
zaručia bezpečnosť používateľov a nákladu, zjavnú potrebu dostatočného množstva bezpečných oddychových
plôch v cestnej doprave, podľa môjho názoru správnu diagnózu, že rôzne druhy dopravy sa musia navzájom
dopĺňať, pričom sa musia hľadať efektívne kritériá namiesto toho, aby si tieto druhy dopravy navzájom
konkurovali, a podľa môjho názoru odvážne a správne tvrdenie pána spravodajcu, že železničná či námorná
doprava nie sú vždy ekologickejšie ako cestná doprava.

Stručne povedané, koncepcia „efektívnej komodality“ je koncepciou budúcnosti a podľa môjho názoru ju
treba plne podporiť.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, chcel by som zablahoželať pánovi
spravodajcovi, ktorý vykonal vynikajúci kus práce obrovského významu pre konečnú podobu budúcej bielej
knihy. Podporujem názor, že pre Európsku úniu je rozhodujúce zvýšiť efektívnosť dopravného systému, ale
na to, aby sa tento cieľ stal realitou, je nevyhnutná strategická integrácia nástrojov EÚ. Politika súdržnosti,
ktorá je kľúčovým nástrojom pri plnení cieľov stratégie EÚ do roku 2020, by mala hrať vedúcu úlohu vo
vzťahu k odvetvovým politikám, čo by malo viesť k úplnému začleneniu všetkých členských štátov do
európskej siete a k podpore postupného zavádzania inteligentných riešení.
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Európska únia by mala mať k dispozícii nástroje na podporu zvyšovania efektívnosti dopravných sietí, a to
aj pokiaľ ide o cezhraničné projekty. Fond dopravy sa však nesmie zriadiť na úkor zdrojov vyčlenených na
politiku súdržnosti. Musíme sa snažiť o súčasné vzájomné posilňovanie dopravnej politiky a politiky
súdržnosti a nie oslabovať jestvujúce nástroje.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Správa o udržateľnej budúcnosti dopravy obsahuje odporúčania
Parlamentu pre budúcu bielu knihu o udržateľnej doprave v Európskej únii i pre budúcu sieť TEN-T.

Vzhľadom na to, ako husto je Európska únia obývaná, je pre nás rozhodujúce ďalej rozvíjať železničnú
a námornú dopravu. Európska stratégia pre rozvoj vnútrozemskej lodnej dopravy a rozvoj železničných
nákladných koridorov a vysokorýchlostných železníc s cieľom prepojiť všetky európske hlavné mestá
a veľkomestá sa musí stať prioritou Európskej únie. Dúfam, že budúca sieť TEN-T bude viac využívať prístup
k Čiernemu moru a koridor Rýn – Mohan – Dunaj.

Trhy v odvetví dopravy by sa mali otvárať len v prospech spotrebiteľov a mali by to sprevádzať dlhodobé
plány na investície do infraštruktúry a konsolidáciu technickej interoperability.

Financovanie rozvoja európskeho dopravného systému by tiež malo brať do úvahy bezpečnosť dopravy,
ako aj sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcela by som vyjadriť úprimnú vďaku pánovi
spravodajcovi a tiež všetkým tieňovým spravodajcom. Domnievam sa, že sa nám podarilo vyriešiť niečo,
čo sa zdalo byť až protikladné, pretože všetci vyzývame na rozvoj našich dopravných systémov, ale aj na
udržateľnú budúcnosť.

Táto správa stanovuje požiadavky pre skutočne udržateľnú budúcnosť. Dúfam len, že dokážeme spolupracovať
na realizácii týchto požiadaviek tak, aby sa mohli uskutočniť v praxi.

Chcela by som povedať len jeden príklad toho, čo sa v súčasnosti snažíme dosiahnuť v Rakúsku. V Dolnom
Rakúsku sme nedávno vytvorili platformu Niederösterreich mobil. Jej zámerom je spojiť všetky záujmové
skupiny a všetky zainteresované subjekty s cieľom vytvoriť udržateľné miestne systémy mobility pre
budúcnosť. Som presvedčená, že potrebujeme príklady, ako je tento, na tej najnižšej úrovni, potrebujeme
však aj veľké modely na európskej úrovni.

Musíme rozšíriť naše dopravné siete, najmä železničné a vodné siete. V súvislosti s dunajskou stratégiou
chcem zdôrazniť, že hoci rozvoj Dunaja je potrebný, musíme tiež a v prvom rade zobrať do úvahy skutočnosť,
že je to mimoriadne citlivý ekosystém.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, toto popoludnie bolo naozaj venované doprave
a táto správa to v podstate celé zhrňuje.

Mnohí ľudia hovoria, že najväčším úspechom pre občanov Európy je vnútorný trh. Ako povedal pán Kallas,
dopravné cesty sú tepnami vnútorného trhu. Preto je, samozrejme, dôležité zaistiť, aby boli tieto dopravné
cesty bezpečné, aby sa rozvíjali ekologickým spôsobom a aby sme sa celkovo pozreli na to, čo možno
v budúcnosti zlepšiť napríklad pomocou inteligentných dopravných systémov.

Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vytvoriť štruktúru najekologickejších oblastí, napríklad železničnej
a námornej dopravy, efektívnejším spôsobom, ako odkloniť väčšiu časť dopravy z ciest do týchto oblastí
a ako znížiť vplyv emisií z námornej dopravy na životné prostredie. Zároveň musíme tiež zvážiť, ako uspokojiť
špeciálne potreby mestskej dopravy, ktoré sa veľmi líšia od potrieb medzinárodnej dopravy. Budúcnosť
mestskej dopravy môžu predstavovať manažéri cestujúci na elektrických bicykloch, ktoré im zároveň
umožňujú cvičiť. Samozrejme, na väčšie vzdialenosti potrebujeme úplne odlišné možnosti, ktoré tiež budú
plniť cezhraničnú funkciu. Toto je dobrá a veľmi perspektívna správa.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Vážený pán predsedajúci, doprava je základným prvkom hospodárskeho
rozvoja. Je rozhodujúca z hľadiska územnej súdržnosti, sociálneho pokroku a zvyšovania verejného blaha.
V dôsledku tohto strategického významu a jednoznačného verejného záujmu toto odvetvie je a aj naďalej
musí zostať jednou z oblastí, v ktorých štáty vykonávajú svoju sociálnu úlohu prostredníctvom verejných
služieb. Práve to potrebuje moderný a efektívny dopravný systém schopný reagovať na najväčšie úlohy
v tomto odvetví, ako sú okrem iného zvýšená bezpečnosť a zníženie vplyvu na životné prostredie.

Musíme napraviť a zmeniť pretrvávajúce politiky, ktoré nedokážu zaistiť investície do odvetvia verejnej
dopravy a ktoré ho ničia s cieľom jeho privatizácie. Práva pracovníkov v tomto odvetví musíme rešpektovať
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a vážiť si ich. Musíme investovať do výskumu a vývoja, ako aj do kľúčovej verejnej infraštruktúry, aby toto
odvetvie dokázalo reagovať na potreby spoločnosti.

Zo všetkých týchto dôvodov pracujúci a ľudia vo viacerých členských štátoch, napríklad v Portugalsku,
odhodlane a rozhodne bojujú za ochranu odvetvia verejnej dopravy a jeho záchranu pred privatizáciou.
Tento boj vítame a stotožňujeme sa s ním.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, na pozadí tejto rozsiahlej diskusie by som chcel
v predstihu prezentovať návrh, ktorý by zmenšil niektoré naše problémy s dopravou.

Milióny občanov EÚ sa momentálne presúvajú do dovolenkových destinácií po cestách Európy. Nebolo by
s cieľom dosiahnuť udržateľnejšiu dopravu citlivé rozvrhnúť dovolenkové obdobia v členských štátoch na
európskej úrovni a navzájom ich koordinovať?

Dovolenky v jednotlivých štátoch majú často vážny dosah na dovolenkové cestovanie v Európe. Európska
dopravná sieť sa dostáva pod extrémny tlak, ľudia čakajú celé hodiny v dopravných zápchach na ceste do
dovolenkových destinácií a negatívne dôsledky týchto sezónnych vrcholov na životné prostredie, občanov
a spotrebiteľov sú evidentné. Rozvrhnutie dovolenkových období, ktoré by, samozrejme, muselo brať do
úvahy požiadavky na vzdelávanie v jednotlivých štátoch, by mohlo pomôcť vyriešiť niektoré z týchto
problémov. Malo by to aj hospodárske výhody, pretože predĺženie dovolenkového obdobia by prinieslo
nižšie ceny a viac pracovných miest.

Dúfam, že Komisia sa bude týmto návrhom zaoberať.

Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, aké krásne by bolo, keby sme mohli rozvrhnúť
dovolenky v tomto Parlamente, nemyslím si však, že k tomu dôjde.

Počúvala som kolegov, ktorí spomenuli bicykle. Dovoľte mi povedať, že minulý týždeň som si kúpila nový
bicykel. Je to veľmi udržateľné, ale úplne nepraktické pre prácu, ktorú robím. Potrebujeme veľmi praktické
udržateľné dopravné riešenia. Chcem tiež dodať, že sa tu – právom – veľa hovorilo o mestskej doprave
a potrebe vytvoriť systémy, ktoré budú navzájom prepojené, nezabúdajme však na množstvo ľudí, ktorí žijú
v izolovaných vidieckych spoločenstvách a ktorým vidiecke dopravné systémy najnižšej úrovne umožňujú
podieľať sa na živote širšej spoločnosti. Takže je tu sociálny aj hospodársky rozmer dopravy, ktorý musíme
vziať do úvahy. Áno, samozrejme, musíme riešiť otázky životného prostredia a som presvedčená, že to sa
aj stane, a to prostredníctvom technológií a tlaku v oblasti zmeny klímy. Čo sa týka otázky fondu dopravy,
ľutovala by som akýkoľvek pokus obrať Petra, aby sme mohli zaplatiť Pavla. Naša hlavná bitka sa bude týkať
zaistenia dostatočného rozpočtu Európskej únie ako celku na obdobie po roku 2013. Bude to náročné.

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Budúcnosť dopravy určite zahŕňa aj rozvoj a podporu verejnej dopravy. Cieľ
zdvojnásobiť počty jej používateľov do roku 2020 je krokom správnym smerom. Je tu však otáznik v súvislosti
s tým, ako toto odvetvie z dlhodobého hľadiska postihne hospodárska kríza a politika rozpočtových škrtov.

Predovšetkým nové členské štáty teraz čelia obrovskému sociálnemu tlaku od individuálnych používateľov
automobilov so všetkými súvisiacimi negatívnymi dôsledkami vrátane vyšších emisií CO2 a dopravných
nehôd. Najmä miestne a regionálne orgány čelia tlaku na obmedzenie verejnej dopravy. Malo by byť európskou
prioritou zachovať ju, kým nedôjde k nenapraviteľným škodám. Teraz viac ako kedykoľvek predtým by
malo byť dôležitým cieľom každej európskej dopravnej politiky nájsť spôsob, ako účinne a efektívne podporiť
prevádzky verejnej dopravy.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PT) Vážený pán predsedajúci, odvetvie dopravy je základným prvkom
rozvoja Únie a jej regiónov. Zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska hospodárstva a zamestnanosti. Umožňuje
voľný pohyb občanov EÚ a pohyb tovaru v celej Európe. Má tiež priamy vplyv na rozvoj a sociálnu súdržnosť
regiónov a na kvalitu života, zdravie a bezpečnosť občanov.

Je mimoriadne dôležité znížiť emisie CO2 v cestnej doprave s využitím vhodných inovácií. Určitá časť dopravy
cestujúcich a tovaru by sa mala presunúť z ciest na železnice alebo lode, aby sa znížila nadmerná dopravná
záťaž na existujúcich cestách. Mali by sme vyvinúť moderné formy verejnej dopravy v mestských oblastiach.
Je dôležité, aby rôzne druhy dopravy navzájom nesúťažili umelým spôsobom, ale aby sa spoločne podporovali
a dopĺňali a vytvárali tak udržateľný dopravný systém. Dopravná politika musí byť účinnejšia a efektívnejšia.
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Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Dnes sme tu mali príležitosť na veľmi zaujímavú rozpravu
o budúcnosti dopravy. Táto rozprava prebieha v rovnakom čase ako ďalšia diskusia – aj tu v Parlamente –
o rozpočte na roky 2014 až 2020. Chcel by som sa spýtať toto: nemali by sme v rozpočte na nasledujúcich
šesť rokov poskytnúť viac prostriedkov na dopravu a najmä, nemalo by byť nasledujúcich niekoľko rokov
rokmi mimoriadneho úsilia, pokiaľ ide o železničnú dopravu? Všetci z nás, ktorí sme tu prítomní, si totiž
myslíme, že táto forma dopravy by odbremenila cesty. Je to veľmi ekologický druh dopravy, momentálne
však nebude stačiť len o tom hovoriť. Na tieto ciele treba v priebehu nasledujúceho šesťročného obdobia
poskytnúť výrazne viac prostriedkov.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, aj ja chcem zablahoželať pánovi Groschovi
najmä k jeho citlivosti v súvislosti s cezhraničným aspektom európskej dopravnej siete. Chcem tiež poďakovať
mojej kolegyni pani Álvarezovej za to, že pripravila takú dôležitú a vyváženú správu.

Dovoľte mi len spomenúť dve drobnosti, ktoré nie sú v správe, ale mohli by sa zajtra objaviť v bielej knihe
Komisie. Po prvé, chcem vyjadriť sklamanie, že sa zachovalo zníženie počtu úmrtí o 40 %. Viem, že sa pridala
aj otázka vážnych zranení, myslím si však, že, prirodzene, budeme musieť poskytnúť veľmi dobré vysvetlenie,
prečo nie sme ambicióznejší a nestanovili sme si cieľ 50 % či dokonca viac, keďže naším cieľom je znížiť
počet úmrtí na cestách o 100 %.

Čo sa týka financovania sietí, chcela by som len dodať, že okrem návrhov v správe pán Groscha, ktoré sú
podľa mňa mimoriadne zaujímavé, by sme mali byť teraz čo najambicióznejší, pretože sa začína diskusia
o nasledujúcich finančných výhľadoch. Prečo nezvážime – a teraz sa obraciam konkrétne na vás, pán Kallas
– garantovanie cieľa 10 % z nasledujúceho viacročného rozpočtu na roky 2014 až 2020 pre európske
dopravné siete? Prečo nesnívať? Prečo tieto veci automaticky odmietame?

Poďme ďalej, pretože možno sa nám podarí to, čo sa nám nepodarilo v predchádzajúcich finančných
výhľadoch.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, táto správa z vlastnej iniciatívy umožňuje Európskemu
parlamentu stanoviť jasné ciele rozvoja odvetvia dopravy. To je dôležité, pretože doprava nám umožní
dosiahnuť a udržať dobre fungujúce hospodárstvo a konkurencieschopnú Európu.

Všetci vrátane pána Kallasa vieme, že dôležitou súčasťou takýchto ambicióznych a na kapitál náročných
plánov je, prirodzene, financovanie, a tešíme sa na nové modely financovania, ktoré rozhodne budú potrebné.
Fond dopravy môže zohrať a zohrá v tejto súvislosti mimoriadne dôležitú úlohu nie prostredníctvom
odoberania peňazí z ostatných oblastí, ale efektívnejším koordinovaním obrovských tokov finančných
prostriedkov.

Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, bola to zaujímavá diskusia. Je jasné, že je pred
nami veľmi náročná úloha stanoviť správne priority pre odvetvie dopravy na nasledujúce desaťročie a zároveň
zaistiť, aby sa riadne prihliadalo na rôzne aspekty, ktoré majú niekedy veľmi kontroverzný charakter.

Počas dnešnej rozpravy ste už o všetkých týchto kontroverzných otázkach hovorili a pokiaľ ide o železnice,
sú veľmi dobre známe. Na predchádzajúcej schôdzi tu prebehla zaujímavá a kontroverzná diskusia
o konkurencieschopných železničných nákladných koridoroch, ktoré môžu predstavovať veľmi dôležitý
vývoj.

Začnime spolupracovať s cieľom presadiť potrebné reformy železníc. Konkurencieschopnosť železníc voči
cestnej doprave a tiež z hľadiska globálnej konkurencieschopnosti Európy veľmi závisí od vnútornej
architektúry našich železníc: treba sa zbaviť privilégií, politického zasahovania a všetkých týchto vecí. O tom
som po krátkom období vo svojom úrade hlboko presvedčený.

Je súdržnosť dopravy takisto súdržnosťou alebo nie? Vozidlá na elektrický pohon: ako sa podieľajú na
preťažení, ktoré je najnenávidenejším aspektom dopravy? Financie sú vždy kontroverzné, najmä dnes. Potom
sú tu regionálne záujmy, ktoré tu už boli naznačené, záujmy oblasti Stredozemia.

Poďme teda spolupracovať a pokúsme sa nájsť tú správnu rovnováhu. Som presvedčený, že všetci sa dokážeme
zhodnúť na všeobecných cieľoch. Riešenie budúcich problémov dopravného systému si vyžaduje uspokojenie
potrieb mobility občanov a podnikov takým spôsobom, ktorý používa menej energie a čistejšiu energiu
a účinnejšie využíva infraštruktúru a potenciál jednotlivých druhov dopravy. V rámci toho som presvedčený,
že spolupráca medzi všetkými európskymi inštitúciami bude prospešná a v budúcnosti prinesie dopravný
systém vysokej kvality.
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Mathieu Grosch, spravodajca. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy a páni, veľmi pekne vám
ďakujem za príspevky. V tejto správe sme si stanovili ciele a na ich dosiahnutie bude treba veľa urobiť, aj
pokiaľ ide o financovanie.

Preto by som chcel teraz veľmi jasne povedať, že naším zámerom nie je obrať Petra, aby sme mohli zaplatiť
Pavla. Bola by však škoda, keby bol Peter veľmi bohatý a Pavol by naozaj potreboval peniaze na investovanie
tam, kde je to potrebné. Je ťažké predstaviť si dve oblasti, ktoré by boli kompatibilnejšie ako mobilita a územná
súdržnosť. Nesmieme sa na ne pozerať ako na vzájomne si konkurujúce, ako to robia niektorí ľudia. Napríklad
je to tak dokonca aj v prípade pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý predložila naša skupina.
Namiesto toho by sme sa na ne mali pozerať ako na spolupôsobiace. To je zároveň základná koncepcia
súdržnosti, ako ju chápeme.

Preto by som vás chcel vyslovene vyzvať, aby ste nepodporili tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pretože
tento fond bude v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu v rámci našej správy a tiež v dopravnej politike.
Potrebujeme peniaze nielen na zlepšenie infraštruktúry, ale aj na výskum, ktorého výsledkom bude zvýšená
bezpečnosť a lepšie technológie.

Keďže vieme, že napríklad v odvetví železničnej dopravy funguje sedem alebo osem úplne odlišných systémov,
kým na cestách je možné cestovať cez celú Európu zo severu na juh a z východu na západ bez technických
problémov, domnievam sa, že je úplne prijateľné investovať tieto peniaze do výskumu, interoperability
a technológií, a to práve preto, aby sa mohli regióny vzájomne približovať.

Pokiaľ ide o agentúry – k tomu by som sa chcel v krátkosti opäť vrátiť –, máme silný pocit, že nesmieme
vytvárať novú štruktúru, ale musíme dať Európe silnejšiu úlohu. V dopravnej politike aj v iných oblastiach
začína byť zrejmé, že Európa je v mnohých prípadoch riešením a nie problémom, ako sa to snažia tvrdiť
mnohí ľudia, ktorí sa na situáciu pozerajú s jemným náznakom národnej autonómie. To je to, čo chceme
dosiahnuť s agentúrami a s touto správou. Chcel by som vám všetkým poďakovať za vaše veľmi pozitívne
príspevky.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (utorok 6. júla 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Spyros Danellis (S&D), písomne. – (EL) Príprava nasledujúcej bielej knihy o doprave je zlomovým bodom,
ktorý nám poskytuje príležitosť prehodnotiť usmernenia dopravnej politiky a teda aj „ťažkú infraštruktúru“
spoločného trhu EÚ. Už vo svojej súčasnej podobe poskytuje správa pána Groscha celkový pohľad na
budúcnosť dopravy, pohľad, ktorý vychádza z toho, že efektívnosť dopravného systému nie je určovaná
výlučne veľkosťou našich dopravných sietí či objemom nákladu prepravovaného našimi loďami či vlakmi,
ale je určovaná aj – a toto je základná a neodškriepiteľná zásada – vplyvom týchto aktivít na životné prostredie,
spoločnosť, prácu a verejnú bezpečnosť. Preto sa domnievam, že je zvlášť dôležité dať bezpečnosti na cestách
nový impulz – nesmieme zabúdať, že 70 % dopravy v EÚ je po cestách – a tiež sa domnievam, že návrh na
zriadenie Európskej agentúry pre cestnú dopravu je v tejto súvislosti významným opatrením. Potrebujeme
nové nástroje na podporu prijatia nových technológií a na šírenie tých najlepších regulačných opatrení
a nástrojov výskumu pre cestnú dopravu.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne. – (PL) Vážený pán predsedajúci, správa pána Groscha,
o ktorej sme dnes rokovali, zohráva nepopierateľne významnú úlohu pri formovaní budúcnosti európskej
dopravy v nasledujúcich 10 rokoch. Mimoriadne množstvo nezrovnalostí a problém s hľadaním spoločného
kompromisu sú výsledkom rôznorodého charakteru dopravy v európskych štátoch a komplikovanej sociálnej
a geopolitickej situácie v Európskej únii.

Chcel by som upriamiť pozornosť na viaceré veci obsiahnuté v dokumente vrátane skutočnosti, že pri
vytváraní európskeho dopravného priestoru poukazujeme na potrebu diverzifikácie v doprave. Široko
chápaná koncepcia dekarbonizácie je podľa môjho názoru veľkou hrozbou. Chcem zdôrazniť, že ak chceme
dosiahnuť dekarbonizáciu, je potrebné výrazne investovať do nových technológií. Okrem toho nesmieme
zabúdať na zdroje energie, ktoré sú primerane ekologické, napríklad biopalivá. Pochádzam zo Sliezska,
z mestskej aglomerácie, ktorá, tak ako mnohé podobné oblasti v Európe, potrebuje viac ako len regionálnu
podporu. To vysvetľuje môj dôraz na mestský priestor. S cieľom pridať správe na váhe som navrhol zahrnúť
do nej odkazy na ďalšie dokumenty, ako sú Akčný plán pre logistiku nákladnej dopravy a druhá správa
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o vývoji monitorovania trhu v oblasti železničnej dopravy. Tým sme zdôraznili význam železníc ako
strategicky dôležitého druhu dopravy z hľadiska zaručenia správneho fungovania celého odvetvia dopravy.

Debora Serracchiani (S&D), písomne. – (IT) Správa o budúcnosti dopravy má za cieľ podporovať a rozvíjať
efektívny a udržateľný dopravný systém v Európe. Ak to chceme dosiahnuť, je nevyhnutné, aby bol vnútorný
trh v oblasti dopravy úplne dokončený a aby sa odstránili všetky prekážky vyplývajúce z neskorej alebo
chýbajúcej transpozície právnych predpisov EÚ v členských štátoch.

Fond dopravy bude takisto potrebný, ak chceme zaručiť financovanie projektov transeurópskej dopravnej
siete a systémov na podporu siete. Projekty TEN-T sú prioritou dopravnej politiky, musí sa však odstrániť
problém chýbajúcej infraštruktúry, ako aj geografické a historické prekážky cezhraničných ciest. A nakoniec,
problém bezpečnosti na cestách je – okrem iných vecí – jedným z kľúčových bodov, z ktorých by mala
v budúcnosti vychádzať dopravná politika.

19. Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (rozprava)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Carlosa Josého Iturgaiza Angula v mene Výboru
pre petície o činnosti Výboru pre petície počas roku 2009 (2009/2139(INI)) (A7-0186/2010).

Carlos José Iturgaiz Angulo, spravodajca. – (ES) Vážený pán predsedajúci, som rád, že môžem dnes predstúpiť
pred Parlament a predložiť, tak ako to robíme každý rok, výročnú správu o činnosti Výboru pre petície počas
roku 2009.

Ako viete, tohto roku bola činnosť Výboru pre petície poznačená prechodom zo šiesteho do siedmeho
volebného obdobia, čím došlo k významným zmenám v zložení výboru, pretože dve tretiny jeho členov sú
vo výbore po prvýkrát.

Cieľom správy je poskytnúť možnosť urobiť si jasnú predstavu o činnosti Výboru pre petície počas roku
a bližšie vysvetliť, čo všetko predkladanie petícií Európskemu parlamentu zahrnuje, ako aj to, aké výsledky
sa dajú týmto procesom dosiahnuť a aké sú jeho obmedzenia. Správa takisto hodnotí pokrok dosiahnutý
v oblasti vykonávania predchádzajúcich odporúčaní, ktorých cieľom bolo zlepšiť prácu výboru, a vyzdvihuje
niektoré najdôležitejšie úlohy, ktorým bude výbor čeliť v budúcnosti v súvislosti s nadobudnutím platnosti
Lisabonskej zmluvy.

Lisabonská zmluva, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, okrem potvrdenia práva na predkladanie
petícií Európskemu parlamentu ako jednému z pilierov európskeho občianstva takisto vytvorila základy pre
zvýšenie účasti verejnosti v rozhodovacom procese Európskej únie, čím poskytla Európanom príležitosť
navrhovať vylepšenia a doplnenia právnych predpisov Únie. V tejto súvislosti víta Výbor pre petície skutočnosť,
že na základe článku 50 rokovacieho poriadku Parlamentu môže spoločne s Výborom pre ústavné veci
pracovať na vypracovaní správy o európskej iniciatíve občanov, ktorá by mala byť dokončená koncom tohto
roku. Okrem toho by mal Výbor Parlamentu pre petície v tom istom kontexte Lisabonskej zmluvy nadviazať
užšie pracovné vzťahy s podobnými výbormi národných a regionálnych parlamentov členských štátov
s cieľom podporovať spoločné chápanie petícií týkajúcich sa európskych otázok a zabezpečiť čo najrýchlejšiu
odpoveď občanom na najvhodnejšej úrovni.

Tiež by som chcel poukázať na skutočnosť, že nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa Charta
základných práv stala právne záväznou, a zdôrazniť význam Charty pri objasňovaní a zviditeľňovaní
základných práv vo vzťahu ku všetkým občanom. Verím, že budú podniknuté všetky procedurálne kroky
potrebné na zabezpečenie toho, aby sa urýchlene objasnili inštitucionálne aspekty pristúpenia EÚ
k Európskemu dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Tento cieľ má kľúčový význam,
ak zoberieme do úvahy problém porušovania vlastníckych práv, s ktorým sa Výbor pre petície v určitých
členských štátoch stretáva každodenne, pričom si uvedomuje, že ani výbor, ani Parlament nemajú možnosť
podniknúť akékoľvek právne kroky.

Takisto by som chcel vyzdvihnúť výborné vzťahy, ktoré má Parlament s Európskym ombudsmanom. Zvlášť
oceňujeme úsilie Európskeho ombudsmana zvyšovať povedomie verejnosti o svojej práci, ako aj odhaľovať
a riešiť prípady nesprávneho úradného postupu európskych inštitúcií. V tomto smere podporujeme myšlienku,
že by mal Európsky ombudsman pre administratívu Európskej únie vytvoriť kódex správania pri
administratívnych postupoch.
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Požadujeme vypracovanie online systému, ktorý by jasne vysvetľoval, aké rôzne mechanizmy podávania
sťažností sú verejnosti k dispozícii a ktoré z nich sú z hľadiska ich záujmov najvhodnejšie; na to by bolo
potrebné vytvoriť kontaktné miesto na internete.

Nie všetko sa však dalo zhodnotiť pozitívne. Chcel by som využiť túto príležitosť a protestovať proti postupu
Generálneho riaditeľstva pre predsedníctvo a Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu – ktorý sa sústavne
uplatňuje už od roku 2007 –, že sa podľa článku 201 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlamentu ako petície
registrujú položky, ktoré nie sú petíciami. Hovorím o takzvaných „petíciách, ktoré nie sú petíciami“. Ich
spracovanie je zbytočnou stratou času, ako aj mrhaním prostriedkov na personál, ktorý sa tomu musí
venovať. Aby ste si uvedomili dôležitosť tohto problému, uvediem jedno číslo: tieto takzvané „petície, ktoré
nie sú petíciami“, predstavujú až 25 % registrovaných petícií. Uplatňovaním takéhoto nesprávneho úradného
postupu sa ohrozujú práva občanov EÚ.

Mojím posledným, ale vzhľadom na to, čo som práve uviedol, nie menej dôležitým bodom je zdôraznenie
potreby vypracovania kódexu správania pre interné spracovanie petícií. V tejto súvislosti by som chcel
sekretariát a zástupcov politických skupín vyzvať, aby pre poslancov vypracovali revidovaného sprievodcu
vnútornými predpismi a postupmi Výboru pre petície.

Na záver by som ešte chcel – a inak to ani nemôže byť, pán predsedajúci, – vyjadriť pár slov vďaky sekretariátu
výboru za jeho prácu a podporu pri príprave tejto správy.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať
pánovi Iturgaizovi za vynikajúcu správu a za veľmi dôležitú prácu, ktorá musela byť vykonaná počas jej
vypracovania. Musím povedať, že kvalitou správy prekonal aj svoju predchodkyňu v tejto oblasti pani
McGuinnessovú, ktorej sa takisto podarilo vypracovať veľmi významnú a veľmi informatívnu správu.

Po preštudovaní správy Komisia skonštatovala, že obsahuje veľa dôležitých detailov a návrhov, ako
v budúcnosti zlepšiť našu prácu a spoluprácu. Je úplne jasné, že musíme uznať rastúcu dôležitosť petícií.
Vidíme, že množstvo a rozsah problémov, ktorých sa petície týkajú, sa skutočne zvyšujú. Chcel by som
využiť túto príležitosť aj na to, aby som vzdal hold novej predsedníčke Výboru pre petície pani Mazzoniovej
za to, že sa jej za veľmi krátky čas podarilo vniesť do práce výboru a do spolupráce s Komisiou novú energiu
a dynamiku, ako aj za to, že nadväzuje veľmi dobré pracovné vzťahy s ostatnými výbormi v Parlamente, ako
aj s Komisiou.

Ďalej by som chcel znova zdôrazniť, že Komisia je, samozrejme, pripravená spolupracovať s Výborom pre
petície vo všetkých oblastiach týkajúcich sa petícií. Sme pripravení poskytnúť odbornú pomoc a ponúknuť
niečo veľmi dôležité – analýzu pozadia problémov a kvalitnú výmenu informácií o najrelevantnejších
otázkach. Kvôli časovému obmedzeniu mi dovoľte zamerať sa len na tri body, ktoré sú z pohľadu Komisie
veľmi zaujímavé a veľmi dôležité.

Za najdôležitejšie považujeme to, že pán spravodajca uznáva, že veľmi dôležitú úlohu v celej tejto spolupráci
zohráva spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi a národnými parlamentmi. Práve som si veľmi pozorne
vypočul jeho myšlienky o nadviazaní veľmi úzkej spolupráce s výbormi pre petície v členských štátoch. Je
pravda, že za presadzovanie európskych právnych predpisov sú veľmi často zodpovedné vnútroštátne
orgány.

Po druhé, rozumiem vašej výzve na väčšiu čitateľnosť a jednoduchšiu použiteľnosť, pokiaľ ide o šírenie
informácií a poskytovanie informácií Komisiou. V tejto oblasti sa usilujeme o skvalitnenie našej práce, pričom
osobitne by som chcel vyzdvihnúť kvalitu novej internetovej stránky Europa, kde sa predkladateľov petícií
usilujeme nasmerovať na relevantné informácie.

Po tretie by som chcel povedať, že ma veľmi teší, že sa nám minulý týždeň podarilo uzatvoriť rámcovú
dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou o jednej otázke, ktorú nastolila táto správa, konkrétne
o súčasných právomociach zainteresovaných subjektov v prípade porušenia. Som naozaj rád, že sme našli
veľmi dobré riešenie tejto otázky.

Viem, že môj čas uplynul, preto týmto skončím. Teším sa na našu rozpravu. Ďakujem vám veľmi pekne za
vynikajúcu správu.

Pascale Gruny, v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni,
v prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Iturgaizovi Angulovi k jeho práci.
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Súhlasím s obsahom správy a k tejto konkrétnej téme sa už nemienim vracať. Chcela by som však vyzdvihnúť
dve konkrétne otázky, ktoré nastolil pán Iturgaiz Angulo. Predovšetkým je veľmi dôležité informovať občanov
o rozdiele medzi iniciatívou občanov, postupom predkladania petícií Európskemu parlamentu a úlohou
Európskeho ombudsmana. O úlohe každého z týchto nástrojov vládne stále veľa nejasností. Po druhé, pri
stretnutiach s občanmi vo svojom volebnom obvode si vždy uvedomím, že nikdy nepočuli o práve predložiť
Európskemu parlamentu petíciu. Ako môžeme dosiahnuť, aby mali občania jasnejšiu predstavu a aby dokázali
zmobilizovať existujúce prostriedky vo svoj prospech? Znamená to, že Európsky parlament nevyhnutne
musí mať k dispozícii lepšie komunikačné nástroje.

Viete o tom, že v súčasnosti neexistuje žiadna internetová stránka, ktorá by jasne vysvetľovala, ako predložiť
petíciu? Rovnako nemajú občania predkladajúci petície k dispozícii informácie, ktoré by im umožňovali
sledovať, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú petície, ktoré predložili Parlamentu. Tento nedostatok
transparentnosti nemožno nijako ospravedlniť.

Je potrebná vyššia úroveň viditeľnosti, aby si občania boli vedomí toho, že sme tu na to, aby sme ich podporili.
Náš výbor existuje a pracuje v ich prospech a sme tu na to, aby sme si ich vypočuli. Európsky parlament
musí urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby odstránil túto komunikačnú priepasť a zviditeľnil vykonanú
prácu. Táto práca nemá legislatívnu povahu, ale nie je preto o nič menej dôležitá. Naším hlavným záujmom
by malo byť blaho občanov a na plnení tohto cieľa pracuje náš výbor každý deň.

Chrysoula Paliadeli, v mene skupiny S&D. – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ako podpredsedníčka
Výboru pre petície by som teraz aj ja chcela vyjadriť poďakovanie svojmu dobrému priateľovi pánovi
Iturgaizovi za veľmi dobrú správu, ktorú vypracoval, hlavne pokiaľ ide o to, ako po vyhodnotení štatistických
údajov vyzdvihuje kľúčovú úlohu Výboru pre petície v udržiavaní kontaktov medzi európskymi občanmi
a Európskym parlamentom a spoločne s inštitúciou Európskeho ombudsmana v budovaní ich dôvery
v Európsku úniu a jej zástupcov.

Z tohto hľadiska má Komisia povinnosť, pričom vítam skutočnosť, že to pán Šefčovič už povedal (predbehol
ma), spolupracovať s členmi Výboru pre petície, pokiaľ ide o znižovanie byrokratickej mentality a účinnejšie
reagovanie na požiadavky uľahčujúce prácu Výboru pre petície, podávanie správ o konaniach o porušení
a vytvorenie nového internetového portálu na informovanie občanov o rôznych mechanizmoch sťažností
a ich dostupnosti na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Verím, že správe pána Iturgaiza bude Komisia venovať náležitú pozornosť a že využije jej závery v úsilí
o vytvorenie európskej identity a vybudovanie súdržnosti.

Marian Harkin, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela pánovi
spravodajcovi poďakovať za veľmi komplexnú správu.

Šesť rokov som bola náhradnou členkou Výboru pre petície a počas tohto obdobia som veľmi úzko
spolupracovala s niekoľkými predkladateľmi petícií a iných som zase veľmi pozorne počúvala.

Prvá vec, ktorú si vždy uvedomím, je to, že pohľad občanov na inštitúcie EÚ sa zásadne líši od pohľadu nás
ako poslancov Európskeho parlamentu alebo vás ako komisára. Podľa mňa by sme sa mali vžiť do situácie
predkladateľov petícií. Podľa mňa potrebujeme skutočne účinný postup orientovaný na občana, potrebujeme
vytvoriť niečo ako tím skladajúci sa z predkladateľov petícií a vypočuť si ich názory a tie potom použiť ako
katalyzátor pozitívnej zmeny.

Pre mnohých občanov je predloženie petície Európskemu parlamentu posledným kolom veľmi dlhej cesty,
pričom vtedy sú už často veľmi frustrovaní. Našou povinnosťou je túto cestu čo najviac uľahčiť a návrh
premeniť internetovú stránku o právach EÚ na jednoducho použiteľné jednotné kontaktné miesto pokladám
za naozaj veľmi dobrý. Občanom však musíme počas celého procesu poskytovať podporu prostredníctvom
jasných, včasných vysvetlení jednotlivých krokov celého postupu.

Otázka neprípustných petícií sa nastoľuje rok čo rok a podľa mňa tu musíme uvažovať realisticky. Nikdy
občanom plne nevysvetlíme, aké právomoci Únia má a aké nemá, a preto si myslím, že je dôležitejšie v prípade
neprípustnej petície to predkladateľovi petície jasne a jednoducho vysvetliť, pričom odpoveď by mala určite
zahrnovať odporúčania, kam sa môže ďalej obrátiť.

Dve záverečné poznámky. Podporujem odsek 17, ktorý vyzýva Komisiu, aby riešila problém klamlivých
adresárových spoločností. V mnohých, ak nie vo všetkých členských štátoch čelia každoročne malé podniky
obťažovaniu a právnym hrozbám zo strany týchto klamlivých adresárových spoločností.

39Diskusie Európskeho parlamentuSK05-07-2010



A nakoniec, v odôvodnení E sa hovorí o priamom dosahu uplatňovania právnych predpisov EÚ na životy
občanov a o tom, že oni dokážu najlepšie posúdiť ich účinnosť a nedostatky. My ako zákonodarcovia
a komisári ako predkladatelia právnych predpisov si to musíme vypočuť a použiť to ako súčasť spevňujúceho
pútka na zlepšenie našej účinnosti, nie ako slepú uličku.

Margrete Auken, v mene skupiny Verts/ALE. – (DA) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcela poďakovať
pánovi Iturgaizovi za dôležitú správu, ktorá obsahuje veľa skvelých odsekov. Keďže nemám veľa rečníckeho
času, sústredím sa na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme predložili.

Ak majú občania pochopiť, z čoho pozostáva naša práca, musíme byť vo svojich vyjadreniach konkrétni.
Nejde o to niekoho obviňovať; práve naopak, naša práca priniesla ovocie. Miestne a vnútroštátne orgány si
nás vypočuli. Hovoriť o týchto záležitostiach len v úplne abstraktných pojmoch je nesprávne pochopený
zmysel pre zdvorilosť, ktorý podrýva dobré zámery mnohých mojich kolegov poslancov orientovať našu
prácu viac na občanov.

Prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 chceme jasne vyjadriť, že súd EÚ stojí, prirodzene,
nad vnútroštátnymi súdmi. Zo správy by ste mohli získať dojem, že posledné slovo majú vnútroštátne súdy.
Občania, samozrejme, môžu domáce súdy obísť a obrátiť sa s prípadmi priamo na nás. Ináč bude pre väčšinu
ľudí nemožné v neposlednom rade aj z finančných dôvodov dosiahnuť vypočutie svojich sťažností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 asi vnímam ako najdôležitejší. Nechceme dať Komisii príležitosť vyhnúť
sa zodpovednosti za dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva zo strany členských štátov. Je skvelé
prísť s novými metódami, ale z poznámok pána komisára mi nebolo jasné, či náhodou nejde o pokus Komisie
utiecť pred svojimi povinnosťami, čo je niečo, čo jej nesmie byť umožnené.

Nakoniec niekoľko slov k nášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 5, ktorý sa týka vnútorných
pravidiel a pracovných metód vo Výbore pre petície a ktorý bude plenárne zasadnutie asi sotva zaujímať.
Len stručne poviem, že súčasné pravidlá a metódy fungujú veľmi dobre a majte na pamäti: ak to nie je
pokazené, neopravujte to! Na túto rozpravu sme už premrhali príliš veľa drahocenného času.

Zbigniew Ziobro, v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predsedajúci, na začiatku by som aj ja rád poďakoval
pánovi spravodajcovi za jeho prácu.

Chcel by som zdôrazniť, že nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy bude mať zásadný dosah na prácu
výboru, hoci prispôsobenie práce výboru novým požiadavkám zmluvy je cieľom, ktorý si vyžiada ďalšie
úsilie. Nachádzame sa v novej situácii, v ktorej by mal Parlament zohrávať kľúčovú úlohu, hlavne pokiaľ ide
o prácu na novej iniciatíve občanov, aby mohol tento nástroj dosiahnuť svoj cieľ ako súčasť rozhodovacieho
procesu v Európskej únii. Výbor pre petície zohráva významnú úlohu v uplatňovaní dozorných právomocí
Parlamentu. Stojí zato spomenúť napríklad sťažnosti na to, ako nemecké úrady pre mládež sťažujú
uplatňovanie rodičovských práv rodičom z členských štátov iných, ako je Nemecko. Výbor tento problém
preskúmal a upozornil na nezrovnalosti v tejto oblasti.

Výbor pre petície tiež zohráva významnú úlohu v monitorovaní práce Európskej komisie. Ako príklad
môžeme spomenúť správu o prípravách týkajúcich sa investície do plynovodu Nord Stream a podozrenie,
že projekt nespĺňa všetky požiadavky v oblasti životného prostredia.

Tretím významným faktorom, ktorý treba v súvislosti s diskusiami o práci Výboru pre petície spomenúť, je
právna záväznosť Charty základných práv. Aj to bude predmetom ďalšej intenzívnej práce zo strany výboru.

Willy Meyer, v mene skupiny GUE/NGL. – (ES) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel v mene našej
skupiny zablahoželať a poďakovať pánovi Iturgaizovi. Podľa mňa máme pred sebou podrobnú správu
o intenzívnej práci, ktorú Komisia vykonala v roku 2009.

Táto intenzívna práca sa týkala petícií, ktoré sa stávajú pre verejnosť čoraz účinnejším nástrojom v tom
zmysle, že celkový počet petícií oproti roku 2008 v skutočnosti vzrástol. Podľa mňa to svedčí o tom, že
verejnosť sa pozerá na Parlament ako na veľmi užitočný nástroj, ktorému možno predkladať petície týkajúce
sa najrôznejších oblastí: environmentálnych problémov, základných práv, justície, vnútorného trhu a pod.

Prichádza čím ďalej tým viac petícií: najviac sú zastúpené Nemecko, Španielsko, Taliansko a Rumunsko;
dúfam, že to nemá nič spoločné so zápasom, ktorý sa bude konať pozajtra, a že Nemecko nebude lepšie ako
Španielsko. Je však pravda, že ide o nástroj, ktorý je pre verejnosť skutočne užitočný.
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Podľa mňa je kladnou stránkou správy to, že nielen popisuje problémy, ktoré treba riešiť v záujme
zefektívnenia petičného postupu, ale na ne upozorňuje aj Európsku komisiu.

Po prvé, zjednodušenie postupu predkladania petícií je na nás všetkých vrátane tohto Parlamentu. V každom
prípade by sme chceli, aby vo všetkých oblastiach, ktoré sú v právomoci EÚ, ako sú napríklad riadenie
ekosystému, životné prostredie atď., boli reakcie Komisie v rámci tohto postupu oveľa rýchlejšie vrátane
varovných listov členským štátom. Musia byť rýchlejšie, pretože, ako je Komisii známe, vtedy, keď príde list
alebo dokonca vtedy, keď zasiahne Európsky súdny dvor, je často už príliš neskoro: škoda je nezvratná;
poškodenie životného prostredia je nezvratné.

Preto je podľa mňa naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali nájsť oveľa rýchlejší mechanizmus. Rýchlejšie
treba postupovať po príchode petície aj po vyjadrení súhlasu Komisie, že došlo k ujme alebo že dochádza
k porušovaniu európskych smerníc týkajúcich sa ochrany životného prostredia, aby v prípade, že sa petícia
dostane až na súd, sa tam dostala rýchlejšie, aby bolo ešte možné zabrániť nezvratnej škode.

Také boli naše skúsenosti v roku 2009: bol to rok vážnych otrasov pre našu krajinu Španielsko. Španielsko
patrí ku krajinám, ktorých sa najviac dotkol nekontrolovaný mestský rozvoj, takže správa pani Aukenovej
bola v tom čase veľmi dôležitá. Chcel by som vám napríklad pripomenúť prístav Granadilla.

Naša nedávna návšteva Huelvy v súvislosti s následkami znečistenia v ústí ukazuje, že ide naozaj o veľmi
užitočný nástroj. Myslím si, že nám verejnosť poďakuje, ak sa nám podarí urýchliť a zjednodušiť kroky
Komisie, ako aj dosiahnuť ich väčšiu účinnosť v prípade porušení environmentálnych predpisov.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, petičné právo je zakotvené
v Lisabonskej zmluve ako dôležitý prvok občianstva Únie. Nemeckí a španielski občania predkladajú ďaleko
najväčší počet petícií. Moja rodná krajina Rakúsko za týmito vedúcimi krajinami ďaleko zaostáva. Som si
istá, že široká informovanosť verejnosti môže mať pozitívny vplyv na prehĺbenie integrácie Európskej únie.

Rozhodnutia Európskej únie priamo ovplyvňujú každodenný život občanov. Petície umožňujú občanom
nadväzovať priamy kontakt s európskymi inštitúciami, pričom tieto inštitúcie sú často považované za
abstraktné a byrokratické.

Z týchto petícií majú však osoh aj inštitúcie, pretože petície často poukazujú na to, ako sa uplatňujú právne
predpisy Európskej únie. Príkladom je vzájomné uznávanie vzdelanostných a odborných kvalifikácií
a odbornej praxe. EÚ podporuje celý rad rôznych programov mobility. Vzájomné uznávanie je dôležité
z hľadiska zabezpečenia úspešného fungovania týchto programov.

Európsky parlament je zástupcom občanov Európskej únie. Už len z tohto dôvodu je dôležité, aby mali
možnosť priamo nás osloviť prostredníctvom petícií. Ako členka Výboru pre petície sa aj ja aktívne zasadzujem
za väčšiu informovanosť verejnosti o výbore a za zefektívnenie jeho práce. Keby občania Európy vedeli viac
o právomociach EÚ, bolo by možné vyriešiť problém veľkého počtu neplatných petícií.

V neposlednom rade by som ešte chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za správu.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pozdravujem pána Šefčoviča a zároveň
by som chcela poukázať na neprítomnosť zástupcu Rady na tejto rozprave.

Ako viete, pán predsedajúci, Európska únia posilňuje myšlienku európskeho občianstva už roky, pretože je
základným prvkom jej politickej legitimity a predovšetkým preto, lebo chce napĺňať ambíciu demokratického
zastúpenia. Tak ako všetky medzinárodné orgány, ani Európska únia nemôže uskutočňovať kroky nad rámec
zmluvného práva, ani nemôže svojvoľne vykladať svoje právomoci.

A predsa má svoj osobitný charakter, ktorý odvodzuje z európskeho sna jej zakladateľov, ktorý jej prisudzovali
„ľudový“ charakter. Zvlášť posledná zmluva, Lisabonská zmluva – ktorá nedávno nadobudla platnosť –
zasadzuje európske inštitúcie do politického rámca s cieľom dosiahnuť väčšiu účasť zo strany občanov:
hlavné stavebné prvky Európy ľudí, ktorú vytvárame.

Výbor pre petície Európskeho parlamentu je jediným priamym nástrojom aktívnej účasti občanov na živote
európskych inštitúcií. Stačí uviesť, že program výboru vychádza zo žiadostí občanov, nie z pokynov Komisie.
Parlament a Komisia by si mali jeho prácu a výsledky viac všímať.

Údaje zo správy o činnosti za rok 2009 – ku ktorej pánovi Iturgaizovi Angulovi blahoželám – poukazujú
na veľmi chvályhodný rast angažovanosti napriek neochote spolupracovať s Výborom pre petície, ktorú
Európska komisia v minulosti nepochybne preukazovala.
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V priebehu posledného roku sme vylepšili vnútorné postupy, začali sme revíziu metódy posudzovania
predložených petícií a navrhli sme, ako všetci spomenuli, systém modernizácie internetového portálu
s cieľom urobiť ho jednoduchšie použiteľným pre občanov. Bol to plodný rok...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Chcela by som svoje vystúpenie zakončiť prianím do budúceho roka. Dúfam v plodnejšiu spoluprácu
s Komisiou, a preto sa spolieham na slová pána Šefčoviča a jeho tri body, ktoré sa, dúfam, zrealizujú. Ďalej
dúfam, že tento výbor bude môcť hrať konkrétnu úlohu v postupe, o ktorom sa diskutuje pri iniciatíve
občanov.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Chcela by som sa pripojiť k blahoželaniam k správe. Myslím si, že poskytuje
presné informácie o činnosti v roku 2009, ktorý bol ťažkým rokom. Vymenili sa asi dve tretiny členov
Výboru pre petície, kým počet petícií rástol, aj keď nárast bol pomerne nízky. Rok 2009 bol zaujímavý aj
v tom, že sa Európska únia pokúsila znížiť demokratický deficit tým, že nechala ratifikovať a uviesť do
platnosti Lisabonskú zmluvu.

Je pravda, že Výbor pre petície nie je zapojený do legislatívneho procesu, čo je dôvod, prečo ho mnohí
považujú za menej dôležitý ako ostatné výbory. Zohráva však významnú úlohu v znižovaní demokratického
deficitu vytváraním vzťahu medzi občanmi a inštitúciami EÚ. To, že sa počet predložených petícií mierne
zvýšil, je pre nás dôležitou spätnou väzbou. Nedošlo však k významnému zníženiu počtu petícií, ktoré
nemohli byť prijaté. Treba vylepšiť spôsob informovania, aby občania vedeli, v ktorých prípadoch môžu
výboru predkladať petície.

Myslím si, že ďalšiu významnú spätnú väzbu pre nás všetkých predstavuje to, ktorých oblastí sa petície
týkajú. Vo všeobecnosti ide o oblasti, v ktorých nedochádza k náležitej transpozícii alebo dostatočnému
uplatňovaniu právnych predpisov EÚ alebo v ktorých si želajú občania silnejšie európske právomoci, ako
sú napríklad ochrana životného prostredia a ľudské práva. Stále viac petícií sa týka voľného pohybu, súdnictva
a vnútorného trhu. Myslím si, že sú to všetko veľmi dôležité oblasti.

Takisto by som chcela zdôrazniť, že výbor musí nadviazať úzku spoluprácu s Európskou komisiou, zvlášť
s pánom komisárom Šefčovičom. Bez jeho pomoci by bola práca výboru oveľa menej účinná. Kľúčové je
podľa mňa zabezpečiť rýchle prijímanie rozhodnutí v určitých oblastiach, kde v prípade nedostatočne
rýchleho konania z našej strany môžu vzniknúť nenapraviteľné škody. Časový faktor je veľmi dôležitý aj
z mnohých iných dôvodov, a práve preto je spolupráca zo strany Komisie kľúčová. Rada by som ešte
spomenula jednu vec. Nemôžeme rovnako rýchlo spracovávať petície vo všetkých jazykoch.
V administratívnom personáli výboru sa nenachádza dosť pracovníkov, ktorí ovládajú malé jazyky. K zlepšeniu
musí dôjsť aj v tejto oblasti, lebo postupy v malých jazykoch treba urýchliť.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, petičné právo je jedným z najdôležitejších práv občanov
Európskej únie. Umožňuje im upozorňovať na možné porušovania ich práv alebo na zneužívanie moci
v rámci Európskej únie. Preto sú predkladané petície dobrým ukazovateľom toho, ako funguje európsky
právny systém. Z tohto dôvodu ma teší, že bolo predložených celkove 1 900 petícií, čo predstavuje nárast
oproti roku 2008.

Európski občania však majú tiež právo na primerané, vyčerpávajúce a rýchle odpovede. To znamená, že
musíme spoločne vylepšiť spôsob našej práce a naše vnútorné postupy. V prvom rade treba rýchlejšie filtrovať
takzvané „petície, ktoré nie sú petíciami“. Nemali by byť súčasťou komplexného oficiálneho pracovného
procesu. Po druhé, musíme rýchlejšie zamietať alebo postupovať petície, ktoré nie sú v našej kompetencii.
Po tretie, členovia výboru by mali rýchlejšie nadväzovať dialóg s predkladateľmi petícií.

Výbor pre petície má teraz veľkú príležitosť Európsku úniu pre jej občanov oživiť. Myslím si, že by sme mali
– tým myslím Výbor pre petície, Komisiu a príslušný správny orgán – túto príležitosť v blízkej budúcnosti
v čo najväčšej miere využiť.

Ešte raz chcem veľmi poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu správu.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Aj ja by som chcel na úvod zablahoželať svojmu kolegovi pánovi Iturgaizovi
k jeho správe. Jeho správa je dôležitá, pretože ju predkladá dôležitý výbor. Výbor pre petície je dôležitý,
pretože je mostom medzi nami a európskymi občanmi. Pozitívnym prvkom na výbore je to, že nielen
poskytuje občanom príležitosť vyjadriť sa; tiež zabezpečuje, aby boli vypočutí, čo je možno ešte dôležitejšie.
Je málo miest, kde majú občania pocit, že ich skutočne niekto počúva, a tento Výbor je určite jedným z nich.
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Chcel by som spomenúť správu o klamlivých adresárových spoločnostiach, ktorú som vypracoval v mene
Výboru pre petície na konci roku 2006: správu o adresárových spoločnostiach, ktoré lákajú občanov a tiež
malé podniky na to, aby u nich inzerovali bez vedomia, že pôjde o platenú inzerciu. Obeťami týchto
adresárových spoločností sa stávajú subjekty ako organizácie, školy a knižnice, ktoré ani nie sú podnikmi.
V správe som žiadal Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by tento problém vyriešil raz a navždy.
To sa, žiaľ, nestalo a ja budem aj naďalej trvať na tom, že to treba urobiť. Žiadam preto pána komisára, aby
to vzal na vedomie, pretože podľa mňa je to veľmi dôležité.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, správa veľmi jasne ukazuje, aké dôležité
sú Výbor pre petície a celý systém petícií pre európsku demokraciu. Práve tam reagujeme na každodenné
problémy, ktorým ľudia čelia, ale dôležité je aj to, že nás občania informujú o nedodržiavaní európskych
právnych predpisov inštitúciami v členských štátoch alebo samotnými členskými štátmi. Vo Výbore pre
petície o týchto veciach diskutujeme a prijímame v súvislosti s nimi závery, ale potom vôbec netušíme, či
členské štáty naše zistenia vzali na vedomie.

To znamená, že nemáme žiadne skutočné mechanizmy na monitorovanie toho, či mala naša práca nejaký
účinok alebo či boli naše zistenia vypočuté a vzaté na vedomie. Okrem toho je ťažké vykonávať monitorovacie
funkcie, ak sa neuskutočňujú žiadne nadväzujúce kroky a ak nevieme, čo sa následne deje. Potom sa tiež
stáva, že sa nám niektoré petície začínajú vracať a sťažnosti sa začínajú opakovať.

Jedným takým príkladom je petícia z roku 2006, ktorá k nám prišla práve teraz v roku 2010 znova a ktorou
sa budeme znova zaoberať. Jej autor bol proti výstavbe plynovodu na dne Baltského mora medzi Ruskom
a Nemeckom, pričom poukazoval na riziká, ktoré to predstavuje pre prírodné prostredie. V roku 2008 prijal
Európsky parlament správu, v ktorej vyzval na zastavenie výstavby severného plynovodu na dne Baltského
mora. Náš výbor trval na tom, aby Európska komisia zistila, či sa uskutočnilo dôkladné posúdenie celej
situácie a či Európska komisia na situáciu dozrela. Vyšlo najavo, že neprebehla žiadna kontrola, a záležitosť
sa nám teraz vrátila. Preto musíme dobre porozmýšľať a vytvoriť systém monitorovania toho, čo sa deje
s petíciami po tom, ako sa nimi prestaneme zaoberať.

Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, rada by som poďakovala pánovi spravodajcovi.
Chcela by som využiť svoj čas na to, aby som poskytla Parlamentu aktualizované informácie o práci Výboru
pre petície z rokov 2006 a 2007, kedy sme zriadili výbor na vyšetrovanie spoločnosti Equitable Life. Výboru
som predsedala. V roku 2007 hlasoval tento Parlament o správe, ktorá vládu Spojeného kráľovstva vyzývala,
aby uznala svoju zodpovednosť a odškodnila poistencov spoločnosti Equitable Life v Spojenom kráľovstve,
Írsku, Nemecku a inde. Dnes mnohí z vás možno dostali sťažnosti od svojich voličov, ktorí sa znepokojujú
kvôli rozsahu tohto odškodnenia. Sú náznaky, že odškodnenie bude predstavovať len asi 20 %. To nie je to,
čo mal výbor, ktorému som predsedala, na mysli. Chcela by som, aby to Parlament a zvlášť Komisia dôkladne
preskúmali. Myslím si, že nová vláda Spojeného kráľovstva by mala splniť to, čo povedala vo svojom úvodnom
vyhlásení, a zaviazať sa k náležitému a spravodlivému odškodneniu všetkých poistencov.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, podľa mňa je petičné právo jedným
z hlavných nástrojov, ktoré majú európski občania k dispozícii na to, aby sa mohli aktívne podieľať na
politickej činnosti Európskej únie.

Keďže k svojmu mandátu poslanca Európskeho parlamentu pristupujem v zmysle služby a úcty voči občanom
a priority, ktorú to musí mať pri rozhodnutiach Európskeho parlamentu, často som sa zaujímala o predložené
petície...

(Predsedajúci požiadal rečníčku, aby hovorila pomalšie.)

Často som sa zaujímala o predložené petície a o priebeh ich spracovania v príslušnom výbore. Žiaľ, aj napriek
tomu, že v článku 5 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlamentu sa uvádza, že poslanci majú právo preskúmať
akékoľvek dokumenty v držbe Parlamentu alebo výboru, som zistila, že interná databáza e-Petition je
prístupná len členom príslušného výboru. Predmetný výbor som kontaktovala, ale odpoveď som, žiaľ,
nedostala.

Myslím si, že túto diskrimináciu, ktorou sa znižuje dôležitosť petícií občanov a podrýva práca parlamentného
výboru, treba okamžite odstrániť. Máme málo času, pán predsedajúci, preto sa snažíme povedať všetko za
jednu minútu.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) V prvom rade by som chcela pánovi Iturgaizovi zablahoželať k celému jeho
úsiliu pri vypracovaní tejto správy.
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Lisabonská zmluva opätovne potvrdila základné právo občanov Európskej únie predkladať Európskemu
parlamentu petície. Aby však bolo možné zaoberať sa týmito petíciami, musia sa presne týkať jednej z oblastí
činnosti EÚ.

Z tohto dôvodu som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom sa požaduje, aby bola v budúcnosti
na interaktívnom petičnom portáli čo najpodrobnejšie popísaná zodpovednosť EÚ v rôznych oblastiach.
Len takto sa podarí odstrániť nejasnosti, pokiaľ ide o kompetencie EÚ a členských štátov, a znížiť množstvo
petícií vyhlásených za neprípustné.

Som presvedčená, že v budúcnosti musí Komisia sústavne spolupracovať s Európskym ombudsmanom na
tom, aby sa predchádzalo vypracúvaniu osobitných správ, ako bola osobitná správa týkajúca sa sťažnosti
676 predloženej v roku 2008.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, blahoželám pánovi Iturgaizovi Angulovi
k mimoriadne informatívnej správe. Nie som členkou výboru, ale táto správa podáva vynikajúci obraz o jeho
práci a tiež o užitočnosti petičného postupu.

Petičný postup je užitočný, aj keď je to niečo, s čím nie je verejnosť veľmi oboznámená. V tejto oblasti je
stále čo robiť. Veľa práce bude aj po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a zavedení novej iniciatívy
občanov. Keď sa bude diskutovať o jej pravidlách, budeme sa musieť pozrieť, ako funguje Výbor pre petície,
a nie sa pokúšať znovu vynájsť koleso. Na druhej strane, verejnosti treba čo najjasnejšie vysvetliť, že petícia
je niečo iné ako občianska iniciatíva.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, správa je zaujímavá, tak ako je zaujímavá aj práca
výboru. V poslednom čase, zvlášť počas minulého volebného obdobia, výbor značne spopularizovalo
niekoľko správ, ale veľmi zaujímavé sú aj závery pána spravodajcu, z ktorých by som vyzdvihol potrebu
lepšej spolupráce s národnými parlamentmi a prístupu občanov k informáciám. Plne súhlasím s pani
Grunyovou, že by sme sa mali snažiť o lepšie spopularizovanie úlohy petícií, práce ombudsmana a úlohy,
ktorú môže zohrávať iniciatíva občanov.

Okrem toho je podľa mňa veľmi dôležité sprístupňovať informácie o tom, v akom štádiu sa nachádza práca
na konkrétnej petícii, ako aj informácie o uplatňovaní prijatého uznesenia ako výsledku práce Výboru pre
petície. Príkladom je to, o čom hovorila aj pani Kolarská-Bobińská: prijalo sa uznesenie o plynovode Nord
Stream, avšak občania, napríklad v našej krajine, sa pýtajú, čo sa stalo odvtedy. Aký je účinok uznesenia?
Toto je vlastne odpoveď na to, čo robí Európsky parlament.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som rád vyzdvihol a zdôraznil
rastúcu dôležitosť Výboru pre petície ako inštitúcie, ktorá právom prichádza na pomoc priemernému
občanovi EÚ. Právo predkladať Európskemu parlamentu petície je dôležitou formou demokracie na úrovni
EÚ. Pre mnohých ľudí čeliacich rôznym problémom je to dôležitý spôsob bránenia svojich záujmov.

Chcel by som zdôrazniť potrebu spolupráce a kontaktov medzi Výborom pre petície Európskeho parlamentu
a jeho náprotivkami v národných parlamentoch s cieľom vytvoriť spoločný a vzájomne sa dopĺňajúci systém
na obranu práv občanov. Mimoriadne dôležité sú monitorovacie funkcie Výboru pre petície vo vzťahu k práci
Európskej komisie.

Nakoniec by som chcel poukázať na potrebu oboznámenia našich občanov s právomocami jednotlivých
európskych a vnútroštátnych inštitúcií.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ak sa mám zamerať na najdôležitejšie
prvky rozpravy, myslím si, že ich môžem rozdeliť na tri dôležité časti: prvou je lepšia komunikácia a šírenie
informácií, druhou je spolupráca medzi Európskym parlamentom a Komisiou v oblasti petícií a tretia zahrnuje
všetky otázky týkajúce sa konaní o porušení.

Pokiaľ ide o lepšiu komunikáciu, súhlasím s váženými poslancami, že je úplne jasné, že by sme sa mali
usilovať o účinnejšie šírenie informácií a pokúsiť sa nájsť spôsob, ako občanom vysvetliť, čo je európska
iniciatíva občanov, čím sa líši od petícií, aké sú príslušné práva a ktoré práva sa vzťahujú na ombudsmana.
Nie je dosť informácií o EÚ, a preto si myslím, že musíme spoločne pracovať na tom, ako zlepšiť kvalitu
šírenia informácií medzi našimi občanmi.

Pokúsili sme sa vylepšiť komunikačné nástroje, ktoré má Komisia k dispozícii, prostredníctvom vylepšenia
internetovej stránky. Ako som spomenul v úvodných poznámkach, cieľom novej internetovej stránky Europa
je prekonať presne tento problém. O práci vykonanej na internetovej stránke sme už informovali Výbor pre
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vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorý túto informáciu veľmi rád postúpi Výboru pre petície. Uvítali by
sme pripomienky od Výboru pre petície – alebo od ktorýchkoľvek iných výborov v Európskom parlamente
– k tomu, ako podľa nich môžeme vylepšiť internetovú stránku a ako môžeme lepšie nasmerovať informácie
k našim občanom.

Prijatím európskej iniciatívy občanov získajú naši občania nový nástroj, ktorého cieľom je stanovovať
program pre nás všetkých, ktorí pracujeme na európskych právnych predpisoch. Zvlášť by som chcel srdečne
poďakovať Výboru pre petície, pretože jeho skúsenosti a odporúčania boli veľmi dôležité, keď sme pripravovali
návrh nariadenia o európskej iniciatíve občanov (ECI). Som si istý, že v nadchádzajúcich dňoch a mesiacoch
budeme veľmi úzko spolupracovať – keď sa bude o tejto záležitosti viesť diskusia a rozprava v Európskom
parlamente a keď už bude ECI zavedená –, pokiaľ ide o to, ako môžeme ešte lepšie pracovať s týmto nástrojom
a s občanmi, ktorí ho budú používať.

Komisia je otvorená veľmi úzkej spolupráci s Parlamentom, pretože si uvedomujeme, aké dôležité sú petície
pre našich občanov, a chápeme, že najlepšia odpoveď je taká, ktorá je správna, rýchla a bez prieťahov.
V opačnom prípade budú občania pociťovať frustráciu. Niekedy však nie je ľahké poskytnúť rýchle odpovede,
pretože treba vykonať veľmi dôkladnú analýzu a veľmi dôkladnú právnu štúdiu. Treba dôkladne preskúmať
pozadie problému, takže veci občas trvajú nejaký čas, ale som si istý, že budeme spoločne s Parlamentom
hľadať spôsoby, ako vylepšiť a urýchliť postup v tejto oblasti.

Posledný bod sa týka porušení. Chcel by som vážené poslankyne a vážených poslancov ubezpečiť, že túto
vec berieme mimoriadne vážne, čo potvrdzuje zoznam konaní o porušení, ktoré boli otvorené. Ide o bežný
postup v rámci Komisie. Hlavným cieľom Komisie je nabádať všetky členské štáty k tomu, aby presadzovali
európske právne predpisy a všetky smernice. Snažíme sa využívať všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii,
aby sme to dosiahli, vrátane výmeny názorov a nabádania členských štátov k náprave nesprávnej transpozície
európskych právnych predpisov. Ak to nefunguje, predložíme vec Európskemu súdnemu dvoru so žiadosťou
o nápravu nesprávnej transpozície európskych právnych predpisov. V minulosti žiadal Európsky parlament
viac informácií o konaniach o porušení. Som veľmi rád, že sme sa konečne zhodli na tom, ako sa to bude
robiť v budúcnosti, keď nadobudne platnosť rámcová dohoda medzi Parlamentom a Komisiou. Som si istý,
že pomocou dodatočných informácií, ktoré budete mať k dispozícii, môžete tiež uplatniť svoje práva a použiť
svoj vplyv v členských štátoch na zabezpečenie dodržiavania európskych právnych predpisov.

Vzal som na vedomie aj ostatné podrobné otázky a pripomienky a postúpim ich príslušným oddeleniam.

Carlos José Iturgaiz Angulo, spravodajca. – (ES) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať všetkým
poslancom za ich príspevky.

Myslím si, že vystúpeniami všetkých mojich kolegov poslancov sa tiahne spoločná niť. Touto niťou je
dôležitosť Výboru pre petície, pretože viera a nádeje tisícov Európanov, že ich vážne a skutočné problémy
sa dajú vyriešiť, sa často upierajú k tomuto výboru.

Preto zo všetkých výborov je Výbor pre petície výborom – a niekoľko poslancov to aj povedalo –, ktorý má
najbezprostrednejší vzťah s verejnosťou, keďže Európania sa priamo podieľajú na jeho práci. A práve kvôli
jeho dôležitosti treba tento výbor chrániť a niektoré veci treba dotiahnuť do konca, aby sme všetci – Parlament,
Komisia a predkladatelia petícií – mali pocit, že je výbor ešte užitočnejší.

Dovoľte, pán predsedajúci, aby som na záver požiadal pána komisára, aby všetko toto vzal na vedomie.
Viem, že to pán komisár urobí, pretože mnohé sťažnosti, ktoré sme počuli od kolegov poslancov, sú úplne
opodstatnené. Nasledujúce vznesené pripomienky sú úplne opodstatnené: je nedostatok informácií a je
pravda, že niektoré petície boli paralyzované a nedotiahli sa do konca.

Preto si myslím, že sa nesmieme nechať rozptyľovať, ale musíme celú vec preskúmať až do hĺbky. Iniciované
petície, ktoré zostávajú otvorené a nedoriešené, treba doriešiť. Som presvedčený, že ako komisár musíte
vyvinúť potrebné úsilie a pokúsiť sa vyriešiť sťažnosti, ktoré ste dnes v tomto Parlamente počuli.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (utorok 6. júla 2010).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Jim Higgins (PPE), písomne. – Som veľmi rád, že sa množstvo predkladaných petícií neustále zvyšuje; výrazne
tomu pomohla možnosť predkladať petície prostredníctvom internetu. V roku 2009 bolo prostredníctvom
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internetu predložených 65 % petícií a s hrdosťou môžem povedať, že Írsko má najvyšší počet predložených
petícií na osobu. Výbor pre petície je neoceniteľným nástrojom na zapájanie Európy do životov občanov
prostredníctvom svojho priameho kontaktu s predkladateľmi petícií. V roku 2009 bolo 54 % doručených
petícií vyhlásených za neprípustné. Ide o znepokojujúci trend, ktorý, ak bude pokračovať, bude brániť
účinnosti výboru. Väčšina petícií, ktoré sú označené za neprípustné, je výsledkom pretrvávajúcich nejasností,
pokiaľ ide o právomoci a zodpovednosti Výboru pre petície. Musíme naliehavo spustiť informačné kampane
pre občanov o právomociach a zodpovednostiach Výboru pre petície – mohlo by sa to uskutočniť
prostredníctvom jednotnej kontaktnej internetovej stránky, ktorá by zrozumiteľne vysvetľovala, čo patrí
do právomocí a zodpovedností výboru, a poskytovala informácie o ďalších možných metódach nápravy
pri neprípustných petíciách. Výbor pre petície je kľúčový v tom, že približuje právomoci Európy k ľuďom,
ktorí dokážu najlepšie posúdiť nedostatky v uplatňovaní politiky EÚ členskými štátmi.

PREDSEDÁ: STAVROS LAMBRINIDIS
podpredseda

20. Jednominútové vystúpenia (článok 150 rokovacieho poriadku)

Presedajúci. – Ďalším bodom programu sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
(článok 150).

Elena Băsescu (PPE). – (RO) V prvom rade by som chcela vyjadriť sústrasť tým, ktorí trpia v dôsledku
povodní v Rumunsku.

Dvadsaťtri ľudí zahynulo a vyše 18 000 ich bolo evakuovaných. Povodne postihli 530 miest v 37 župách,
približne 9 000 domovov a 60 000 hektárov ornej pôdy, ako aj 41 vnútroštátnych ciest. Straty sa naďalej
zvyšujú každý deň.

V tejto chvíli je jednou prioritou vybudovanie 4,5 km dlhej hrádze v meste Galaţi s cieľom ochrániť toto
prístavné mesto pred vyliatím sa Dunaja. Ak hrádza vodu neudrží, spôsobí to skutočnú katastrofu. Postihne
to viac ako 8 000 ľudí, ako aj najväčšie hospodárske subjekty v meste Galaţi.

Rumunská vláda oznámila, že do 15. júla predloží dokumentáciu s cieľom získať prístup k prostriedkom
Fondu solidarity Európskej únie. Vyzývam Európsku komisiu, aby po presnom zhodnotení utrpených strát
čo najskôr uvoľnila prostriedky z tohto fondu pre Rumunsko.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Vážený pán predsedajúci, naše médiá sú v súčasnosti plné správ o všetkých tých
zníženiach výdavkov, ktoré treba urobiť, a úsporách, ktoré treba dosiahnuť, aby boli krajiny schopné zvládať
dlhy prenesené na ľudí. Vo svojej podstate je pochopiteľné, že sa o tom veľa píše, existujú však, samozrejme,
ľudia, ktorí nemajú čo obmedzovať, pretože nemajú vôbec žiadne zdroje. Veľa z týchto ľudí, našich blížnych,
žije v Afrike. Televízne kamery zakrátko odvrátia svoju pozornosť od Južnej Afriky, kde sa teraz konajú
majstrovstvá sveta vo futbale. Dúfam, že potom budeme môcť vrhnúť nové svetlo na chudobné krajiny južne
od Sahary. Musíme niečo urobiť, lebo je škandalózne, že ľudia zomierajú od hladu a smädu a nemajú dokonca
nič, čo by ich udržalo pri živote. Preto som presvedčený, že musíme mať odvahu, aby sme strhli múry medzi
súkromným podnikaním a obchodovaním a tým štátnym, a umožniť podnikateľom poskytnúť pomoc inak,
než ako sme ju v minulosti poskytovali my.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, z tohto fóra slobody vzdávam hold
pamiatke Josého Saramaga, ktorého som stretol, pretože sa veľmi zaujímal o dvoch spisovateľov z môjho
mesta Oviedo: Leopolda Alasa a Ángela Gonzáleza. Mesto Oviedo, ak prevládne zdravý rozum, sa stane
Európskym hlavným mestom kultúry 2016.

José Saramago sa angažoval. Jeho vystupovanie proti vojne v Iraku bolo nezabudnuteľné, ako aj jeho
angažovanosť pri veľkých sporoch malých ľudí, napríklad Aminatou Haidarovej a všetkých Sahrawčanov.
Komunista, ktorý mal odvahu kritizovať výčiny režimu na Kube. Predovšetkým však bol vynikajúcim
spisovateľom. Zanechal po sebe nezmazateľnú stopu v Portugalsku, na Pyrenejskom polostrove, v Európe
a na svete.

Len tak ďalej, Nadácia Josého Saramaga! Len tak ďalej, Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Vážený pán predsedajúci, Turecko ako kandidátska krajina musí prijať
hodnoty a ciele Európskej únie, ako sa to stanovuje v zmluvách. Je preto veľmi dôležité, aby sa zaviazalo
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k dobrým susedským vzťahom, ako to opakovane požadovali Európsky parlament a Rada, avšak záväzok
nespočíva len v slovách. Dňa 30. júna Turecko spáchalo ďalší provokatívny čin v severnej oblasti Egejského
mora, vnútri gréckych kontinentálnych šelfov. Turecká hydrografická a oceánografická loď Cesme sa plavila
13 míľ na sever od ostrova Samotrácia a 10 míľ od pobrežia Trácie bez toho, aby upovedomila grécku stranu
o svojom kurze a činnosti.

Zlepšenie bilaterálnych vzťahov je v záujme Grécka aj Turecka. Vedúci predstavitelia Turecka sa nedávno
zmienili o novej atmosfére v rámci grécko-tureckých vzťahov. Sústavné narúšanie gréckych pobrežných
vôd a vzdušného priestoru zo strany Turecka však vyvoláva nezodpovedané otázky v súvislosti s úprimnosťou
ich úmyslov.

Z tejto tribúny by som znovu chcela vyzvať príslušné orgány Európskej únie, aby poslali jasnú a dôraznú
správu Ankare o tomto nevhodnom správaní.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Vážený pán predsedajúci, objavenie imunizácie je jedným z najväčších
pokrokov dosiahnutých v oblasti medicíny. Vakcinačné programy pre deti sú príbehom európskeho úspechu.
Došlo takmer úplne k odstráneniu chorôb, ktoré v poslednom storočí poškodili zdravie tisícov detí a ktoré
ich niekedy dokonca stáli život. Dnes oslavujeme 30. výročie odstránenia kiahní.

Informovanosť verejnosti o chorobách, ktorým možno predísť očkovaním, sa znižuje spolu s motiváciou
ľudí nechať seba alebo svoje deti zaočkovať. Toto znižovanie motivácie zúčastňovať sa na vakcinačných
programoch vedie k poklesu miery imunizácie. V dôsledku toho začínajú byť stále rozšírenejšie choroby
ako osýpky a rubeola, ktoré boli takmer odstránené. Očkovanie dieťaťa proti infekčnej chorobe prináša
osobný osoh pre toto dieťa vo forme vlastného zdravia. Prináša však osobný osoh aj všetkým ostatným
ľuďom. Očkovanie ochraňuje nielen jednotlivcov, ale aj spoločnosť ako celok.

Jednou z hlavných úloh európskej politiky v oblasti zdravia by malo byť informovanie o dôležitosti
vakcinačných programov pre deti a význame imunizácie vo všeobecnosti a zvyšovanie miery účasti na
vakcinačných programoch, najmä v súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na náš rozpočet na
zdravotníctvo.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, na úvod chcem podporiť iniciatívu mojej
írskej kolegyne pani McGuinnessovej v súvislosti so spoločnosťou Equitable Life: aj ja vyzývam vládu
Spojeného kráľovstva, aby naliehavo riešila tento problém a dodržala svoje záväzky. Dnes ma v súvislosti
s týmto zaplavili listy z našej krajiny.

Chcem sa teraz obrátiť na dočasný výbor, ktorý po prvýkrát zasadne vo štvrtok, aby preskúmal finančný
výhľad na roky 2014 – 2021.

(GA) Ako člen výboru by som rád zdôraznil dôležitosť veľkého rozpočtu na poľnohospodárstvo od roku
2013. Treba mať na pamäti, že celkové výdavky Únie na poľnohospodárstvo predstavujú 0,4 % hrubého
domáceho produktu Európskej únie.

Zachovanie veľkého rozpočtu na poľnohospodárstvo zabezpečí, že Únia bude dobre pripravená riešiť budúce
problémy vrátane potravinovej bezpečnosti, zachovania prírodných zdrojov, ako aj životného prostredia,
vytvárania pracovných miest a, čo je najdôležitejšie, hospodárskej životaschopnosti vidieckych oblastí.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Ako viete, Rumunsko už vyše týždňa čelí povodniam, v dôsledku
ktorých 23 ľudí zahynulo a tisíce domovov bolo zničených.

Za súčasných okolností potrebuje Rumunsko finančnú podporu z Fondu solidarity Európskej únie, a to tým
viac, že vláda v Bukurešti dokázala, že nie je schopná zvládnuť katastrofu, pričom prijíma všetky nevyhnutné
opatrenia a zmierňuje straty.

Vážený pán predsedajúci, chcela by som požiadať o preukázanie solidarity ľuďom postihnutým povodňami,
ktoré nedávno postihli Rumunsko. V súvislosti s tým vyzývam aj Európsky parlament, aby podporil
mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie a pridelenie prostriedkov primeraných utrpeným stratám.

Vážený pán predsedajúci, moja krajina potrebuje túto pomoc čo najskôr.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Diaľnica D8 spájajúca Prahu a Drážďany je súčasťou transeurópskych sietí
diaľnic. Táto diaľnica je rozostavaná od 80. rokov. Pôvodne mala byť dokončená do roku 2000. Dnes je
zrejmé, že z dôvodu prieťahov nie je reálny ani rok 2012.
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Problémom je 16 kilometrov dlhý úsek, ktorý prechádza Chránenou krajinnou oblasťou České středohoří.
Tento projekt mal byť financovaný z európskych fondov vo výške približne 8 miliárd českých korún
a spolufinancovaný zo strany Európskej únie a Českej republiky. Európska komisia však v polovici marca
tohto roka Ministerstvu dopravy Českej republiky znovu oznámila, že posudzovanie projektu na dostavbu
diaľnice D8 je pozastavené, a vzala si ďalšiu, až štvormesačnú lehotu na rozmyslenie. S týmto, samozrejme,
nemôžeme súhlasiť. Na verejnosť to robí zlý dojem, má to nepriaznivý vplyv na životné prostredie a na
obchádzkach zomierajú ľudia. Rád by som preto vyzval Komisiu, aby urýchlila proces rokovaní a vydala
definitívne stanovisko.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Vážený pán predsedajúci, podľa štatistík Eurostatu sa nezamestnanosť
rapídne zvyšuje vo všetkých krajinách Európskej únie, v ktorých sa prijímajú protiľudové opatrenia.
V členských štátoch Európskej únie je spolu 23 113 000 nezamestnaných, čo je o 1 801 000 viac ako v máji
2009. V Grécku stúpla nezamestnanosť na 10,2 %, hoci v skutočnosti presahuje 15 % a postihuje 23 %
mladých mužov a vyše 27 % mladých žien.

Vláda hnutia PASOK sa oháňa memorandom, ktoré podpísala spolu s Európskou úniou a Medzinárodným
menovým fondom s podporou ďalších strán s kapitálom a európskou jednosmernou politikou a vyvíja tlak
s cieľom zrušiť systém sociálneho zabezpečenia vo verejnom aj súkromnom sektore, zrušiť kolektívne
zmluvy, zvýšiť limity pre hromadné prepúšťanie, drasticky znížiť výšku odstupného a mzdy mladých ľudí,
ktorí práve nastúpili do zamestnania, o 20 %, rozšíriť detskú prácu podporovaním učňovského vzdelávania
a vo všeobecnosti prehĺbiť kruté vykorisťovanie mladých ľudí.

Barbarská kapitalistická politika je typická pre politiky Európskej únie a buržoáznych vlád jej členských
štátov. Protiľudovú politiku sprevádza hanobenie a kriminalizácia triedneho boja robotníckeho hnutia
v našej krajine len na jeden účel: preniesť bremeno kapitalistickej krízy na pracujúcich ľudí, aby sa zabezpečili
zisky monopolných obchodných skupín.

Je naliehavo potrebné, aby sa pracujúci ľudia zjednotili a zintenzívnili svoj boj s cieľom zvrátiť protiľudovú
politiku a zabezpečiť, aby boli uspokojené ich moderné potreby.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Vážený pán predsedajúci, v čase, keď všetky vlády Európskej
únie kráčajú v stopách nedávnych opatrení prijatých v Grécku, ktoré boli zamerané proti pracujúcim, počet
protidemokratických a protikomunistických opatrení a provokatívnych činov rastie v členských štátoch
a orgánoch Európskej únie.

Chcem najmä odsúdiť kriminalizáciu komunistických symbolov v Poľsku a kriminalizáciu historickej pravdy
v Maďarsku, ktorá znevažuje víťazstvá ľudu nad fašizmom. Rád by som tiež odsúdil zákaz komunistických
symbolov zo strany moldavskej vlády, ktorý Európska únia podporuje, a podobné opatrenia v Rusku.

Chcel by som využiť túto príležitosť a ešte raz odsúdiť pokus očierniť obeť miliónov komunistov a antifašistov
stavaním komunizmu na rovnakú úroveň s fašizmom, ako dobre viete.

Vyhrážky, že štrajky a boje prostých ľudí sú protiústavné, nemôžu zastaviť sociálny rozvoj a snahu pracujúcich
zvrátiť barbarské protiľudové opatrenia. Masívna kampaň na očiernenie socializmu má za cieľ presvedčiť
ľudí, že neexistuje nijaké alternatívne riešenie. Sme optimistickí. Určite vidíme, že pracujúci ľudia sa bránia.
Vieme, že tento boj je jediným realistickým alternatívnym riešením krízy, ktorú zažívajú.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ako podpredseda Medziskupiny pre
zdravotne postihnutých by som chcel využiť túto príležitosť a stručne sa vyjadriť k Dohovoru Organizácie
Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho ratifikácii.

Tento dohovor predstavuje cieľ a zároveň aj dôležitý východiskový bod pre občiansky rast na svete, hoci
jeho ratifikáciu zo strany Európskej únie – o ktorej rozhodla Rada minulý november – ešte nepotvrdila
Organizácia Spojených národov, pretože niektoré členské štáty odďaľujú prijatie kódexu správania medzi
inštitúciami Únie.

Preto dúfam, že tento Parlament poskytne podnet na odstránenie týchto prekážok a že demokratické inštitúcie
ostatných európskych krajín pristúpia k ratifikácii dohovoru Organizácie Spojených národov o právach
osôb so zdravotným postihnutím a so zreteľom na jeho úplné nadobudnutie platnosti ratifikujú aj opčný
protokol. Ak Európska únia naozaj chce byť dynamickým vodcom na medzinárodnej scéne, absolútnou
prioritou musí byť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali možnosť v plnej miere uplatňovať svoje práva
na vnútroštátnej aj európskej úrovni.
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Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Vážený pán predsedajúci, kniha tureckého ministra zahraničných vecí
Ahmeta Davutoglua s názvom Strategická hĺbka sa nedávno objavila v gréckom preklade. V tejto knihe sa
geopolitická doktrína Turecka zameraná na súdržnosť javí ako doktrína miestnej a regionálnej superveľmoci,
ktorej záujmy sa spájajú s územím od Jadranu až po Čínu s osobitným dôrazom na Cyprus, Balkán a oblasť
Egejského mora.

Na strane 274 tejto knihy sa nachádza osobitná kapitola venovaná Cypru, v ktorej sa zdôrazňuje jeho
geostrategický význam, avšak bez ohľadu na ľudí, ich národnosť a náboženstvo. Zároveň je zrejmá narážka
na expanzívnosť v súvislosti s gréckym ostrovom Rodos.

V tomto manuáli stratégie sa uvádza – citujem –, že Turecko, podobne ako USA, ktoré majú priamy záujem
na Kube a ostatných ostrovoch v Karibiku, hoci ich populácia nesiaha do týchto oblastí, je zo strategického
hľadiska povinné mať záujem na Cypre, ktorý presahuje ľudský faktor.

Trend smerujúci k získaniu územia bývalej Osmanskej ríše, o ktorom sa v knihe hovorí, je náznakom násilia.
Nemôže dôjsť k nijakému násiliu voči Európskej únii. Turecku treba vyslať signál.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, Španielsko sa ponáhľalo otvoriť novú rokovaciu
kapitolu s Tureckom, zrejme v snahe odpútať pozornosť od svojej vlastnej krízy doma. Avšak namiesto
rokovania s Ankarou o potravinovej bezpečnosti by sme sa mali zaoberať otvorenými témami vrátane
nevyriešeného sporu v súvislosti s Cyprom, otázky Arménska, ľudských práv, náboženskej slobody a útokov
na kresťanov, ako napríklad nedávna vražda katolíckeho biskupa.

Turecký minister zahraničných vecí sa vyjadril, že viac ochoty na strane EÚ umožní výraznejší pokrok v rámci
rokovacieho procesu. Je prekvapujúce, že Ankara môže osobitne požiadať o otvorenie novej kapitoly, kým
na druhej strane veľmi nedostatočne plní vlastné povinnosti, inými slovami, nespĺňa kritériá na pristúpenie.
EÚ umožňuje, aby sa na ňu samotnú vyvíjal tlak, a nechápem, prečo presadzuje proces rozširovania takým
rýchlym tempom bez ohľadu na svojich občanov.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Stojím tu dnes pred vami, aby som vyjadril viac ako úžas či
poľutovanie nad tým, že hoci žijeme v 21. storočí, v niektorých častiach Európy, pokiaľ ide o slobodu prejavu
v tlači, prevládajú postupy, ktoré nás posúvajú späť do doby inkvizície.

Je pre mňa ťažké pochopiť, ako je možné, že hoci sloboda prejavu predstavuje ústavné právo v Európskej
únii, stále existujú členské štáty, v ktorých ich vlastná ústava a európske nariadenia o práve na slobodu
prejavu sú označované za slabé stránky vnútroštátnej bezpečnosti.

Nezabúdajme, že úlohou tlače je informovať širokú verejnosť o každom aspekte života spoločenstva, ktorý
odzrkadľuje, a že pokiaľ nezverejní dokumenty, ktoré sú klasifikované ako prísne dôverné, nemôže byť reč
o tom, že to ovplyvní bezpečnosť príslušného štátu.

Bolo by absurdné, keby sa vlády, poháňané strachom, mohli kedykoľvek uchýliť k nepodložených
vysvetleniam s cieľom priamo zapchať tlači ústa alebo využiť pokrivené zákony, aby mohli zaviesť
autocenzúru. V podstate si nemyslím, že krajina, v ktorej sa vláda stane jediným zdrojom informácií v tlači,
si v tejto súvislosti stále zasluhuje byť nazývaná slobodnou alebo európskou krajinou.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, turecká výskumná loď Cesme uskutočnila
v oblasti, ktorá z právneho aj geofyzikálneho hľadiska nepochybne patrí Grécku, podmorský výskum bez
toho, aby o tom najprv informovala Grécko a získala od neho súhlas. To spôsobilo veľmi kritickú reakciu
diplomacie v Aténach.

Hlavnou príčinou tohto správania, ktoré vyvoláva problémy v oblasti dobrých susedských vzťahov s členskými
štátmi, je skutočnosť, že Turecko nepodpísalo a neratifikovalo medzinárodný dohovor o morskom práve.
Chcel by som Parlamentu pripomenúť jeden veľmi dôležitý fakt: medzinárodný dohovor o morskom práve
je zmiešanou medzinárodnou dohodou, ktorú podpísala Európska únia, všetky členské štáty a všetky
kandidátske krajiny okrem Turecka. Tvorí preto neoddeliteľnú súčasť acquis Spoločenstva. Z toho dôvodu
musí každá kandidátska krajina prijať Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, prv ako
vstúpi do Európskej únie.

Toto je veľmi závažná podmienka. Nesplnenie tejto podmienky zo strany Turecka bude mať negatívny vplyv
na následné prístupové rokovania a na konkrétne kapitoly, ako napríklad kapitolu o rybnom hospodárstve
a kapitolu o energetike. Preto by mal Parlament povzbudiť Turecko, aby podpísalo a ratifikovalo tento
dohovor.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Vážený pán predsedajúci, rada by som sa vrátila k diskusii,
ktorú sme tu už dnes viedli...

(PL) ... o občianskej iniciatíve. Chcela by som, aby sme to znovu silne zdôraznili. Mám dojem, že v našej
dnešnej diskusii sme vynechali otázku sociálnej komunikácie – teda niečoho, na čo sme kládli veľký dôraz
pri presadzovaní Lisabonskej zmluvy. Často sme občanom hovorili, že toto bude najväčšou inováciou
Lisabonskej zmluvy – že s občanmi sa bude skutočne zaobchádzať individuálne. Zo strany Európskeho
parlamentu však nevidím dostatočný záväzok informovať o tom ľudí.

S mnohými občanmi som hovorila o občianskej iniciatíve a vo všeobecnosti vlastne ani nevedia, že niečo
také existuje. Veľmi rýchlo a účinne musíme dokončiť prácu na tejto iniciatíve a dať ju k dispozícii občanom.
Nepripravme sa o príležitosť priblížiť inštitúcie občanom. Presne takáto príležitosť sa nám ponúka v tejto
diskusii.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Vážený pán predsedajúci, podľa údajov Eurostatu začala
nezamestnanosť v EÚ opäť stúpať. V Portugalsku dosiahla nový vrchol a taká je situácia vo všetkých krajinách
najviac postihnutých krízou.

Neuvážené a drastické škrty vo verejných investíciách spolu s nedostatkom likvidity na trhoch by mohli
viesť ku katastrofálnej situácii, pokiaľ ide o nezamestnanosť. Naliehavo sa musia prijať pragmatické opatrenia.
Vo všeobecnosti sú to kohézne krajiny, ktoré na ne majú k dispozícii fondy EÚ, tieto fondy sa však využívajú
v mimoriadne malej miere pre zložitosť, zdĺhavosť a nedostatok pružnosti postupov.

Blíži sa čas predbežného preskúmania štrukturálnych fondov. Vyzývam Komisiu a členské štáty, aby dôkladne
preskúmali tieto programy a zamerali sa na výnosné investície. Požadujem tiež zjednodušenie postupov,
aby sa tieto fondy mohli využívať dynamicky a pružne. Chcela by som znovu zdôrazniť dôležitosť malých
a stredných podnikov a podpory podnikania a prvých pracovných miest pre mladých ľudí. Rada by som
vám pripomenula, že keby napríklad portugalský národný strategický referenčný rámec pomohol každému
portugalskému malému a strednému podniku zamestnať pracovníka, problém Portugalska
s nezamestnanosťou by bol v podstate vyriešený.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Jednou z hlavných priorít protidemokratických a autoritárskych vlád
je obmedziť slobodu médií. Je zvlášť znepokojivé, že nezávislosť verejnoprávnych médií je ohrozená. Všimli
si Komisia, Rada a Parlament, že sa porušujú normy EÚ a kodanské kritériá? Vidí EÚ, že sloboda
verejnoprávnych médií je obmedzovaná vo viacerých členských štátoch? Dostávajú sa pod priamu politickú
kontrolu a vyvíja sa na ne tlak prostredníctvom sťahovania poskytovaných finančných prostriedkov. Je stále
častejším javom, že strany vo vláde z politických dôvodov obmedzujú informácie uvádzané v médiách. Preto
musíme podporiť správu Iva Beleta. Európska únia by naozaj mala prostredníctvom Európskeho
audiovizuálneho informačného úradu monitorovať, či členské štáty rešpektujú nezávislosť médií. Odporúčam,
aby sa k mandátu Európskeho ombudsmana pridalo aj skúmanie nezávislosti médií. Musíme chrániť slobodu
tlače, základ európskeho právneho štátu.

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dovoľte mi vyjadriť určité obavy
a položiť vám otázku v súvislosti s uznávaním diplomov vyššieho vzdelania v rámci Európskej únie.

Žiaľ, aj napriek početným diskusiám a veľmi jasným európskym predpisom v tejto oblasti je v niektorých
členských štátoch aj naďalej zložité dosiahnuť uznanie kvalifikácie a v určitých prípadoch sa dokonca
kvalifikácia uvedená na diplomoch neuzná. Ako príklad by som mohol uviesť Bulharsko, kde stupeň vzdelania
dosiahnutý na univerzite v inom členskom štáte Európskej únie nie je automaticky uznaný, ako by to malo
byť.

Treba predložiť množstvo dodatočných dokumentov, ktoré preskúma osobitný výbor. Odhliadnuc od
značnej straty času a veľkých finančných nákladov, sú občania, ktorí chcú dať legalizovať svoje diplomy,
vystavení riziku odmietnutia. To pripravuje univerzity o ich právo posudzovať okolnosti, za ktorých udelia
diplom, čo je priamo v rozpore so smernicou Rady č. 8948 z 21. decembra 1988 a s judikatúrou Súdneho
dvora Európskej únie. Myslím si, že Komisia musí prijať opatrenia na zastavenie tejto nespravodlivosti.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v tomto vystúpení by som rád
vyjadril solidaritu s obeťami povodní, ktoré nedávno postihli Európu.

Rád by som upriamil vašu pozornosť na situáciu v severnom Španielsku, najmä na regióny Kantábria, Astúria,
Galícia a Baskicko, ktoré pociťujú dôsledky obdobia prudkých dažďov a usilujú sa vrátiť všetko čo najskôr
do starých koľají.
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Chcel by som osobitne zablahoželať všetkým činiteľom v oblasti civilnej ochrany a postihnutým miestnym
orgánom, ktorí tvrdo pracovali, aby zaistili bezpečnosť verejnosti a znížili škody v zasiahnutých oblastiach.

Je čas prestať určovať výšku škôd a žiadať o pomoc pre postihnuté oblasti. Nový Fond solidarity Európskej
únie by mohol byť jedným z nástrojov na účinné reagovanie na tento typ situácie.

Okrem toho je účinné uplatňovanie smernice o povodniach nevyhnutné, aby nám umožnilo byť ešte lepšie
pripravení čeliť takémuto typu situácie.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) V nedeľu 11. júla uplynie 15 rokov, odkedy vojská armády Srbskej republiky
pod velením generála Mladiča začali v Srebrenici vykonávať najohavnejší zločin proti civilným občanom na
tomto kontinente od druhej svetovej vojny. Násilne odtrhli vyše 8 000 mužov a chlapcov vrátane detí od
svojich rodín a poslali ich na vražedné polia. Vyhladenie mužskej populácie zo širšieho regiónu východnej
Bosny, ktorý hraničí so Srbskom, je brutálny zločin. Muži boli povraždení, lebo patrili k bosnianskej etnickej
skupine.

Čo sa stalo v Srebrenici je príkladom etnickej čistky najodpornejšieho druhu; je to zločin proti ľudskosti
a Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu ho v roku 2001 vyhlásil za genocídu. Udalosti
v Srebrenici vyhlásil za genocídu aj Medzinárodný tribunál v Haagu v roku 2007. Na pamätnom cintoríne
v Potočari sa pochová doposiaľ najväčší počet identifikovaných pozostatkov obetí, ktoré boli vykopané zo
skrytých masových hrobov. Na odpočinok bude konečne uložených 800 nevinných obetí krutého činu
pomsty.

Je správne, že by sme si mali tento týždeň v Európskom parlamente pripomenúť túto balkánsku hrôzu a že
by sme mali znovu požadovať, aby boli zodpovední velitelia postavení pred súd a zodpovedali sa zo svojich
zločinov.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, jednotky belgickej polície nedávno
uskutočnili raziu, ktorá je v histórii Európskej únie neslýchaná. Počas stretnutia katolíckych biskupov vtrhli
do arcibiskupského paláca v Malines a zhabali ich telefóny, počítače a dôverné dokumenty.

Biskupi boli zadržaní na deväť hodín bez predchádzajúceho právneho upozornenia. Medzi zhabanými
dokumentmi sa nachádzali listiny s pečaťou spovedného tajomstva poskytnuté občanmi, ktorí výslovne
požadovali zachovanie anonymity. Hrobky dvoch kardinálov pochovaných v neďalekej katedrále boli
znesvätené a zničené použitím zbíjacích kladív.

Vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva podpísaná jeho výsosťou belgickým kráľom sa zakladá na kultúrnom,
náboženskom a humanistickom dedičstve Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne hodnoty nescudziteľných
práv osoby, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu, by som chcel požiadať predsedu Parlamentu,
aby sa obrátil na vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci pani barónku Ashtonovú a požiadal ju, aby prišla
a podala správu o udalostiach a o tom, ako má v úmysle vyriešiť tento diplomatický incident spôsobený
nelegitímnym činom členského štátu Európskej únie voči Vatikánskemu mestskému štátu.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Pristúpenie krajín strednej a východnej Európy k EÚ a rozvinutie procesu
rozširovania, aby zahŕňal krajiny západného Balkánu, predstavuje veľkú úlohu pre EÚ. Často sa diskutuje
o hospodárskych otázkach. Rád by som teraz hovoril o faktore, ktorý máme sklon prehliadať. V týchto
krajinách sa nachádza veľké množstvo národnostných menšín. Tieto menšiny sa do príslušných krajín
neprisťahovali. Namiesto toho sa z historických dôvodov stali občanmi inej krajiny, a to na základe početných
zmien hraníc. Veľmi často sú práva menšín súvisiace s jazykom regulované veľkorysejšie v krajinách mimo
EÚ ako v určitých členských štátoch EÚ. Dôvodom je uvedomenie si týchto krajín, že je v ich vlastnom
záujme, aby sa menšiny vo svojej domovskej krajine cítili ako doma. Toto je určite oblasť, v ktorej by sa
členské štáty EÚ mohli veľa naučiť od kandidátskych štátov. Každý občan Európskej únie si zaslúži rovnaký
rešpekt a zaobchádzanie bez ohľadu na etnický pôvod, národnosť alebo materinský jazyk.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, moja vlastná skúsenosť je dôvodom, prečo by
som chcela upriamiť pozornosť Európskeho parlamentu na otázku pohotovostnej zdravotnej starostlivosti
pre poslancov EP, keď sú mimo Európy. Môj prípad, ako aj prípad týkajúci sa Haiti poukazujú na potrebu
ustanoviť presné pravidlá pre poslancov EP, ktorí potrebujú počas prevozu domov intenzívnu zdravotnú
starostlivosť. Parlament nedisponuje vhodnou jednotkou, ktorá by bola zodpovedná za zorganizovanie
návratu poslanca v takejto situácii. Domnievam sa, že jednotka zodpovedná za situácie tohto druhu by mala
byť zriadená v rámci Parlamentu.
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Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som vyjadrila svoje poďakovanie za záujem o moje zdravie
v čase, ktorý bol pre mňa veľmi ťažký. Chcela by som najmä vyjadriť svoje poďakovanie lekárom a celému
zdravotnému personálu prvej nemocnice v Šanghaji, kde ma ošetrovali, za ich vynikajúcu starostlivosť a pani
Claesovej, pánovi Burrielovi a pánovi Manellimu z Európskeho parlamentu za ich účasť a obrovskú dávku
pomoci. Ďakujem vám z hĺbky svojho novo uzdraveného srdca.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Hospodárska kríza postihla veľa ľudí. Chcel by som poukázať na
potrebu a, úprimne povedané, nevyhnutnosť prijať osobitné opatrenia na ochranu chudobných, vylúčených,
starších, nezamestnaných a mladých ľudí.

Mladí ľudia tvoria najväčšiu skupinu nezamestnaných. Často začínajú svoju dospelosť bez vyhliadok a z veľmi
slabého východiskového bodu. Vieme, že najlepším spôsobom, ako prekonať krízu, je vzdelávanie a investície
do vlastného rozvoja. Počas krízy sa znižuje počet pracovných miest a zatvárajú sa pracoviská. Našťastie
univerzity a ďalšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania aj naďalej fungujú a existujú aj rôzne formy
celoživotného vzdelávania. Mali by sme preto vytvoriť trvalo udržateľné formy podpory pre vzdelávanie
a mladých ľudí. Je dobré, že na návrh pani spravodajkyne Jędrzejewskej sú mladí ľudia jednou z priorít
rozpočtu na rok 2011.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Vážený pán predsedajúci, v súčasnosti platí viac ako kedykoľvek predtým,
že Európa zastúpená určitými politikmi už nie je Európou občanov. Prečo? Vyplýva to z toho, že niektorí
z nás, konkrétne politikov, sú úplne mimo hry.

Ako ľuďom vysvetlíme, že radšej zrušíme stretnutie s mimovládnymi organizáciami, ktoré bojujú proti
hladu na celom svete, len aby sme sa stretli s futbalistom, ako keby bol princ, a to v deň, keď 2 milióny ľudí
protestujú v uliciach Francúzska proti dôchodkovým politikám? Pred piatimi dňami však futbalový tréner
odpovedal na naliehavé otázky ako súčasť parlamentného vyšetrovania. Zomrel niekto? Došlo k hromadnému
prepúšťaniu? Došlo k znečisteniu životného prostredia? Uskutočnil sa teroristický útok? Vôbec nie. Záležitosť
sa týkala výlučne futbalového tímu, ktorý ako 31 ďalších – alebo skôr 30 ďalších – prehrá alebo už prehral,
a trénera, ktorý si odmietol potriasť rukou so svojím náprotivkom z Južnej Afriky, čo sa podobá prezidentovi,
ktorý si odmietne potriasť rukou so svojimi spoluobčanmi. Predstavte si, že by svet neobývali iba detinskí
futbalisti – milionári, ktorí ani necítia nijakú národnú hrdosť, ale aj ľudia, ktorí prišli o prácu, či ľudia na
dôchodku, ktorí nevedia, ako si v zime budú môcť dovoliť vykurovať svoje domovy. Títo ľudia naozaj existujú,
a to nielen počas volebného obdobia.

Pán prezident Sarkozy, je mi ľúto, že nevyznávame – a nikdy nebudeme vyznávať – rovnaké hodnoty alebo
priority.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Chcel by som vyjadriť sústrasť rodinám občanov, ktorí prišli o život v dôsledku
povodní v Rumunsku. Všetkých, ktorí trpeli na základe týchto strašných udalostí, môžem ubezpečiť, že naše
myšlienky sú a budú s nimi.

Žiaľ, nedostatok potrebnej infraštruktúry a slabá príprava rumunských orgánov, hoci podobné situácie sa
už v minulosti odohrali, viedli k materiálnym škodám a, čo je ešte smutnejšie, k stratám na ľudských životoch.

Rovnako ako som žiadal počas diskusie na predchádzajúcom rokovaní, znovu žiadam Komisiu, aby
bezodkladne navrhla opatrenia na plánovanie povodí v súvislosti s vnútroštátnymi a cezhraničnými riekami
v členských štátoch, ako aj súbor finančných opatrení na vykonávanie týchto rozhodujúcich investícií, aby
sa v budúcnosti zabránilo vzniku takýchto situácií.

Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa v mene rumunských obyvateľov Francúzsku, Belgicku, Rakúsku
a Estónsku za ich pohotovú reakciu a poskytnutie pomoci Rumunsku mobilizovaním mechanizmu civilnej
ochrany Spoločenstva.

Paul Nuttall (EFD). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som pozornosť tohto Parlamentu upriamiť na
hádanku, ktorá, ako sa zdá, mätie poslancov EP z môjho regiónu na severozápade Anglicka. V novembri
2009 zasiahli Cumbriu, ktorá sa nachádza v severnej časti môjho volebného obvodu, veľké povodne. Domovy
boli zničené, podniky zruinované a, žiaľ, došlo k strate ľudského života. V dôsledku katastrofy mala britská
vláda všetky práva požiadať o poskytnutie pomoci z Fondu solidarity EÚ a som presvedčený, že peniaze,
ktoré sa mohli vo forme pomoci získať, by dosahovali výšku až 100 miliónov GBP. Je však bizarné, že britská
vláda o pomoc nepožiadala.
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Ľudia z Cumbrie sú čestným národom. Tvrdo pracujú a platia svoje dane, pričom podstatná časť týchto
financií sa posiela do Bruselu. Som preto presvedčený, že majú právo požadovať časť svojich peňazí späť,
a považujem za zlyhanie labouristickej vlády to, že v tejto záležitosti nepodnikla nijaké kroky.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Veľké povodne postihli v posledných týždňoch rozsiahle oblasti Rumunska.
Žiaľ, 23 ľudí zahynulo, vyše 18 000 bolo evakuovaných, nehovoriac o obrovských materiálnych škodách
vrátane tisícov domovov, ktoré boli zasiahnuté. Vlna povodní pokračuje, ide o mimoriadne vážnu situáciu.

Rumunská vláda koordinuje boj proti vode, pokročila však aj s odhadom strát a vyjadrila svoj záujem
o získanie prostriedkov z Fondu solidarity EÚ. Je zrejmé, že suma, ku ktorej bude môcť mať Rumunsko
prístup, pokryje len časť celkových nákladov na obnovu, ale vyšle dôležitý signál občanom, ktorí vo veľmi
krátkom čase prišli o všetok majetok, ktorý počas svojho života nazhromaždili.

Pomoc poskytnutá zo strany EÚ bude vyjadrením zmyslu Európanov pre súdržnosť tvárou v tvár akejkoľvek
katastrofe, najmä v súčasnej recesii. Práve preto žiadam Európsku komisiu a kolegov poslancov, aby prejavili
solidaritu s Rumunskom a schválili túto finančnú pomoc, hneď ako orgány predložia odhad strát a plány
na obnovu.

Victor Boştinaru (S&D). – (RO) V období medzi dvomi svetovými vojnami zakúsilo Rumunsko, Maďarsko
a Taliansko diktátorský fašistický režim, ktorý podnecoval násilie vnútri týchto krajín aj na medzinárodnej
úrovni.

V súčasnosti Taliansko čelí monopolu, ktorý má premiér Silvio Berlusconi na masmédiá. V Maďarsku navrhuje
Orbánova vláda, ktorej strana patrí k politickým skupinám v Európskom parlamente, aby sa zaviedol
dlhodobý monopol na verejný audiovizuálny materiál. V Rumunsku tvrdí prezident Traian Băsescu
podporovaný stranou, ktorá je členom rovnakej politickej skupiny v Európskom parlamente, že masmédiá
sú zraniteľným prvkom ohrozujúcim národnú bezpečnosť.

Chcem veriť, že naša Európska únia sa poučila z minulosti a postaví sa proti do očí bijúcemu porušovaniu
zakladajúcich aktov Európskej únie a základných hodnôt.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, belgické predsedníctvo Európskej
únie začalo úradovať 1. júla. Na rozdiel od ostatných predsedníctiev belgická vláda nepredstavila svoje
priority, ale pripravila iba pracovný program prispôsobený kalendáru EÚ.

Je tu preto otázka, či sa počas nasledujúcich šiestich mesiacov bude rokovať o problémoch, ktoré sú dôležité
pre obyvateľov Európskej únie. Je pravda, že belgická vláda oznámila, že počas svojho predsedníctva vykoná
revíziu právnych predpisov EÚ a prijme opatrenia v prípade prírodných katastrof. Toto je veľmi dôležité,
najmä so zreteľom na nedávne povodne, ktoré zasiahli nielen našu krajinu, Poľsko, ale aj Rumunsko,
Slovensko, Maďarsko a Francúzsko. Tí, ktorí boli postihnutí takouto tragédiou, očakávajú rýchlu a účinnú
pomoc, ako aj dobrú koordináciu prijatých opatrení. Preto dúfam, že aj napriek vnútorným problémom
počas belgického predsedníctva sa v tejto oblasti vykoná práca, ako to bolo oznámené.

Chcela by som sa tiež poďakovať všetkým tým, ktorí prišli na pomoc obetiam povodní, a to nielen v Poľsku,
ale aj v ostatných krajinách Európskej únie, ktoré postihla táto tragédia.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, 21. júna Rusko znížilo dodávky plynu do Bieloruska
a oznámilo, že môže dôjsť k ďalšiemu zníženiu, ak Bielorusko nezaplatí približne 200 miliónov USD.
Bielorusko sa vyjadrilo, že toto zníženie môže tiež viesť k technickému narušeniu tranzitu plynu do členských
štátov Európskej únie. Odborníci povedali, že účelom opatrenia Ruska bolo okrem iného prinútiť Bielorusko
podpísať colný kódex, ktorého cieľom je vytvorenie colnej únie, alebo tiež prinútiť Bielorusko, aby dodržiavalo
podmienky zmluvy, pokiaľ ide o vyplácanie trhových cien za tovar vyvážaný do Bieloruska, a tiež prinútiť
Bielorusko predať strategické spoločnosti, ako napríklad energetické prenosové siete.

Mohlo sa tak však stať aj s cieľom ovplyvniť povesť Bieloruska ako tranzitnej krajiny pre dodávky plynu do
EÚ a v dôsledku toho ospravedlniť investície, napríklad do plynovodov South Stream alebo Nord Stream.
Chcel by som tiež položiť otázku Európskej komisii o posúdení účinnosti mechanizmu včasného varovania
v súvislosti s prerušením dodávok zdrojov energie, pretože máme zmluvu s Ruskom, ktorá bola podpísaná
16. novembra 2009.

Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem oceniť dnešný dokument Komisie o dohľade
nad obchodno-distribučných trhom: Na ceste smerom k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu vnútornému
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obchodno-distribučnému trhu do roku 2020. Táto správa je veľmi dôležitá a dúfam, že je prvým krokom
na ceste k väčšej transparentnosti v celom maloobchodnom reťazci.

Práve minulý týždeň sme boli svedkami príkladov nevysvetliteľnej situácie: v niektorých členských štátoch
vrátane nášho boli ceny poľnohospodárskych komodít veľmi nízke, ale ceny potravín pre spotrebiteľov
veľmi vysoké. Určite ide o nedostatok trhu, ako na to Komisia správne poukazuje. Považujem za podstatné,
že v tomto dokumente sa pozeráme nielen na hospodárske aspekty maloobchodného podnikania, ale aj na
sociálne, environmentálne a spotrebiteľské vplyvy v tomto odvetví.

Dúfam, že Parlament predloží návrhy do 10. septembra. Dúfam, že nebude trvať 10 rokov, kým dosiahneme
spravodlivejšie maloobchodné odvetvie, pretože v súčasnosti strácajú tak spotrebitelia, ako aj výrobcovia.

Presedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

21. Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov
odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Emilie Turunenovej v mene Výboru pre zamestnanosť
a sociálne veci o podpore prístupu mládeže na trh práce, posilnení postavenia stážistov, stáží a odbornej
prípravy. (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

Emilie Turunen, spravodajkyňa. – (DA) Vážený pán predsedajúci, ako mladá politička a spravodajkyňa tu
dnes stojím so svojou výzvou. V priebehu minulého roka sa čoraz viac mojich priateľov stalo nezamestnanými.
Sú to motivovaní mladí ľudia, ktorí chcú prispievať do spoločnosti, ale namiesto toho musia zaujať posledné
miesto na konci radu nezamestnaných, pretože nie sú žiadne pracovné miesta. Takýchto príkladov mladých
ľudí sú v Európe milióny a ich počet rastie. Touto správou z vlastnej iniciatívy sa preto Európsky parlament
stavia na čelo nového programu. Chceme odstrániť nezamestnanosť mladých ľudí. Odmietame dopustiť,
aby nezamestnanosť mladých ľudí postihla celú generáciu, a budeme trvať na pomoci mladým ľuďom, aby
sa postavili na nohy prostredníctvom odbornej prípravy a zamestnania.

Štatistiky ukazujú, že približne 5,5 milióna mladých ľudí v EÚ mladších ako 25 rokov sa stalo
nezamestnanými, a preto sú mladí ľudia dvakrát viac postihnutí ako obyvateľstvo vo všeobecnosti.

Nezamestnanosť mladých ľudí ma mimoriadne znepokojuje z toho dôvodu, že existuje riziko, že zanechá
celoživotnú jazvu na jednotlivcovi a na spoločnosti. Až príliš dobre si uvedomujeme dôsledky, keby sme
dovolili, aby veci pokračovali tak ako doteraz, podľa príkladu z 80. rokov, keď sme stratili celú generáciu
pre dlhodobú nezamestnanosť, príspevky a sociálne vylúčenie. To je príliš vysoká cena. Nejde však len
o hospodárske prognózy; ide o skutočných ľudí z mäsa a kostí. Ide o mladých ľudí, ktorí do seba vkladajú
veľké nádeje, ale majú pocit, že nie sú dosť dobrí. Mladí ľudia, pre ktorých bude ťažké opäť sa začleniť na trh
práce, ak im teraz nepodáme pomocnú ruku.

My ako poslanci Európskeho parlamentu preto žiadame členské štáty, aby si stanovili za prioritu boj proti
nezamestnanosti mladých a aby investovali do vzdelávania. Preto je tiež nevyhnutné, aby sa EÚ práve teraz
sústredila na spoločné stratégie ako na strategickú prioritu. Potrebujeme jednotný a ambiciózny prístup
s kombináciou politiky vzdelávania, hospodárstva, zamestnanosti a sociálnej politiky, a to na miestnej,
vnútroštátnej a európskej úrovni.

Touto správou z vlastnej iniciatívy Európsky parlament predkladá Komisii, Rade a členským štátom niekoľko
konkrétnych návrhov. Dovoľte mi poukázať na zopár najdôležitejších:

1. Navrhujeme iniciatívu na ochranu európskej mládeže, ktorá zabezpečí, že každá mladá osoba do 25 rokov
bude nezamestnaná po maximálnu dobu 4 mesiacov, po uplynutí ktorej jej bude ponúknutá práca, odborné
školenie alebo šanca na zvýšenie si úrovne zručností.

2. Navrhujeme Európsku chartu kvality stáží pre vedeckých stážistov, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby boli
stáže vykonávané ako súčasť vzdelávania a aby stážisti neboli využívaní ako lacná pracovná sila. Zároveň
navrhujeme viac učňovského vzdelávania pre mladých ľudí počas odbornej prípravy a zvýšenie jeho kvality.

3. Navrhujeme, aby všetky členské štáty v EÚ zriadili pracovné skupiny na boj proti nezamestnanosti mladých
ľudí a tiež aby si EÚ spoločne vytvorila pracovnú skupinu pre koordináciu, výmenu znalostí a nové iniciatívy.
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4. Navrhujeme, aby sa Európskemu sociálnemu fondu poskytlo viac prostriedkov, a chceme vyčleniť 10 %
– minimálne 10 % – z tohto fondu na projekty zamerané na mladých ľudí.

Chceme tiež zabezpečiť, že skoncujeme s diskriminačnými praktikami na pracovnom trhu mladých ľudí
iba na základe ich veku, ktorými sa im odopiera prístup k sociálnym službám a primeranému platu.

Tieto a všetky ostatné návrhy v správe predstavujú našu snahu o odvrátenie krízy mládeže v Európe. So
správnymi politikami a investíciami môžeme zmeniť európsky trh práce a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre
mladých ľudí v Európe. Tu v Európskom parlamente sme pripravení plniť si svoju úlohu s cieľom vytvoriť
viac pracovných miest, ako aj lepšie učňovské vzdelávanie a stáže. V Európskom parlamente sme pripravení
dosiahnuť pre mladých ľudí v Európe zmenu.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Počet nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov presiahol na úrovni Európskej
únie hodnotu 5 miliónov, čo zodpovedá miere približne 20 %.

V dôsledku ťažkej hospodárskej situácie teraz mladí ľudia čelia ešte väčším problémom pri hľadaní dôstojnej
práce. Preto si myslím, že členské štáty musia podporiť aktívnu integráciu mladých ľudí do spoločnosti a na
trh práce. To však nemožno dosiahnuť bez dobrého a kvalitného vzdelávania.

Potenciál mladých ľudí je zdroj, ktorý sa dostatočne nevyužíva. Na pozadí demografických zmien môžu
aktívne prispieť k posilňovaniu systémov sociálneho zabezpečenia.

Na záver by som vás chcela upozorniť na situáciu mladých ľudí vo vidieckych oblastiach. Podľa štatistík sú
znevýhodnení. V porovnaní s mladými ľuďmi žijúcimi v mestskom prostredí je pre nich ťažšie nájsť si prácu.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, mobilita a vzdelávanie mladých
ľudí sú rozpočtovými prioritami Európskeho parlamentu na rok 2011. Len pred niekoľkými týždňami sme
v tejto rokovacej sále prijali náš mandát na rokovanie o rozpočte Európskej únie na rok 2011. Správa pani
Turunenovej podľa mňa celkom jasne ukazuje, ako veľmi vyžadujú práve tieto oblasti – mobilita a vzdelávanie
mladých ľudí – zvýšenú pozornosť a aktívne opatrenia.

Je potrebné zdôrazniť, že správa pani Turunenovej je ďalším dôkazom, ktorý potvrdzuje kľúčový význam
zabezpečenia správnych podmienok na vzdelávanie a podporu všetkých praktických foriem mobility mladých
ľudí pre realizáciu stratégie EÚ 2020. Uľahčenie vstupu mladých ľudí na trh práce je tiež nevyhnutným
opatrením na zníženie celkovej miery nezamestnanosti v členských štátoch Európskej únie – nezamestnanosti,
ktorá je najväčším problémom a prekážkou ekonomického rastu. Preto je veľmi dôležité, aby rozpočet
Európskej únie, o ktorom sa rokuje, zahŕňal primerané prostriedky na realizáciu cieľov uvedených v tejto
správe.

Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, nezamestnanosť je problém, ktorý v posledných
rokoch mimoriadne tvrdo zasiahol Európsku úniu a ktorý bol ešte prehĺbený hospodárskou krízou. Problém
je o to horší, že postihuje čoraz väčší počet mladých ľudí – ľudí, ktorí končia svoje vzdelávanie v škole alebo
na univerzite a ktorí si chcú začať na seba zarábať. Okrem vážnych sociálnych a psychologických následkov,
ktoré nezamestnanosť zanecháva na mladej osobe, má obrovský rozsah tohto javu mimoriadne škodlivý
vplyv aj na hospodárstva krajín, ktorých sa týka. Nesmieme dopustiť, aby nasledujúce generácie občanov
EÚ museli čeliť prízraku sociálnej diskriminácie a krutej hospodárskej situácii, preto musíme robiť všetko,
čo je v našich silách, aby sme zaručili mladým ľuďom riadne vzdelanie a pracovné skúsenosti, ako aj
spravodlivú mzdu s cieľom zabezpečiť im dôstojné životné podmienky a dobrý štart do dospelosti.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať
pani Turunenovej za jej prácu. Ako nám všetky štatistiky, žiaľ, pripomínajú, vo všetkých krajinách Európskej
únie bez výnimky kríza najviac postihla ľudí s dočasným zamestnaním, ženy a prisťahovalcov.

Tí, ktorí majú dočasné zamestnanie, sú väčšinou mladí ľudia, a preto percento mladých, ktorí si nemôžu
nájsť prácu, je šokujúce a nebolo také vysoké už veľmi dlho. Pomalá miera rastu, od ktorej mnohí očakávajú,
že bude trvať najmenej dva roky, a skutočnosť, že starí ľudia zostávajú pracovať dlhšie kvôli reforme
dôchodkového systému, ktorú si všetci uvedomujú, znamená, že tento problém sa bude v nasledujúcich
rokoch ešte zhoršovať.

Z tohto dôvodu je vykonaná práca veľmi dôležitá a myslím si, že je nevyhnutné, aby každý členský štát
považoval nezamestnanosť mladých ľudí za špecifickú otázku, ktorú treba riešiť prostredníctvom
intervenčných politík.
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Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Vážený pán predsedajúci, v tejto veľmi dobrej správe z vlastnej iniciatívy od
pani Emilie Turunenovej, ku ktorej jej blahoželám, Európsky parlament žiada od Rady a Komisie lepšiu
stratégiu zamestnanosti. Robí tak z veľmi jednoduchého dôvodu: mladí ľudia potrebujú Európu, ale Európa
tiež potrebuje mladých ľudí.

Je to obojstranný vzťah, ale je mimoriadne dôležitý a musí fungovať z jedného veľmi jednoduchého dôvodu:
ak tento vzťah nefunguje, sú obe strany ochudobnené. Hoci mladí ľudia majú celý život pred sebou a dostanú
druhé a tretie šance, Európa je dosť stará a nedostane ďalšiu šancu v týchto ťažkých časoch hospodárskej
krízy.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Vážený pán predsedajúci, ako ukazuje táto správa, pre mladých ľudí je
čoraz ťažšie nájsť si prácu, čo je veľmi závažná situácia.

Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi v Európskej únii už tvorí v priemere 21 %, ale v niektorých
krajinách je ešte vyššia, a dokončiť štúdium a nájsť si prácu, kde si môžu uplatňovať svoje práva a kde dostanú
prijateľný plat, je pre mladých ľudí čoraz ťažšie. Vo všeobecnosti sa im poskytujú pracovné stáže, ktoré sú
často neplatené a zneužívajú mladých ľudí a ich potrebu nájsť si prácu. Teda ani tieto stáže nie sú platené
a keď dostanú prácu, je dočasná a slabo platená a nemajú v nej žiadne práva.

Táto situácia je neprijateľná, preto sa musia zaviesť politiky na zastavenie takéhoto využívania, vytváranie
pracovných miest pre mladých ľudí, ale aj ochranu práv, ktoré naozaj majú.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je absolútne nevyhnutné pomôcť mladým
ľuďom a voviesť ich do sveta práce. Škola nestačí na prípravu budúcich pracovníkov; namiesto toho by sme
mali podporiť učňovské vzdelávanie v podnikoch.

Boj proti nezamestnanosti najmä medzi mladými ľuďmi je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stoja pred
Európskou úniou. Práve z tohto dôvodu musíme byť opatrní a nežiadať od podnikov priveľa – napríklad
v boji proti zmene klímy –, pretože ak sa rozhodnú zatvoriť svoje prevádzky, naši pracovníci budú bez
vyhliadok. Namiesto toho sa sústreďme na boj proti dovozu lacného tovaru z tretích krajín, ktoré
nedodržiavajú naše predpisy a práva pracovníkov najmä v prípade pracujúcich detí.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, jasne sa ukázalo, koho naozaj tvrdo zasiahla
súčasná hospodárska situácia v EÚ: mladých ľudí do 25 rokov, ktorých miera nezamestnanosti je 21,4 %.
To je dvakrát viac ako celková miera nezamestnanosti v EÚ. Mladí nezamestnaní ľudia budú znášať dôsledky
nezamestnanosti aj v neskoršej fáze života. Nezamestnanosť mladých ľudí má okrem toho výrazné negatívne
sociálne a hospodárske vplyvy na našu spoločnosť, najmä na hospodársky rast. Mladí ľudia predstavujú našu
budúcnosť. Musíme im dať spravodlivú šancu, napríklad investovaním do lepšieho vzdelávania a odbornej
prípravy s cieľom poskytnúť im pevné základy pre ich ďalší život.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, mladí ľudia v Európe potrebujú jasné vyhliadky.
Táto správa je prvým krokom správnym smerom. Potrebujú vyhliadky na bezpečnú budúcnosť, ktorá ukončí
ich finančnú závislosť na druhých a umožní im byť sebestačnými.

Vstup do sveta práce zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu a odborné stáže môžu tento krok často uľahčiť.
Avšak stáže sa až príliš často zneužívajú. Preto potrebujeme právny rámec, ktorý by chránil angažovaných
mladých mužov a mladé ženy a taktiež zabezpečoval, aby stáže, ktoré absolvujú, boli kvalitné. Odborná stáž
sa musí považovať za súčasť vzdelávacieho procesu mladého človeka a nie ako príležitosť pre zamestnávateľov
získať lacnú pracovnú silu. Motivovaní a angažovaní mladí muži a mladé ženy nesmú byť vykorisťovaní
a diskriminovaní týmto ani iným spôsobom. Musíme prijať rázne opatrenia na boj proti diskriminácii na
základe veku, pretože mladí ľudia v Európe predstavujú našu budúcnosť. Musíme ich chrániť a podporovať.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja som si pozorne prečítal správu,
ktorú vypracovala pani Turunenová, a musím povedať, že je to mimoriadne zložitý problém. Nezamestnanosť
medzi mladými ľuďmi má dva aspekty.

Prvým je to, čo by sme mali urobiť, aby si tí, ktorí ukončili vzdelanie alebo odbornú prípravu, mohli skutočne
nájsť prácu. Všetky politiky, ktoré má Európska únia k dispozícii, by to mali pomôcť dosiahnuť, vrátane
poľnohospodárskej politiky. Pri reformovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky by sme mali dbať o to,
aby príslušné programy, projekty a financovanie týkajúce sa týchto cieľov boli zaradené do celkového
rozpočtu Európskej únie.
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Druhá otázka sa týka sociálnych projektov, ktoré umožnia mladým ľuďom rozvíjať svoju domácu situáciu
a taktiež im poskytnú vysokú úroveň sociálnych služieb. Mám na mysli školy, materské školy a jasle, ktorých
je značný nedostatok dokonca aj vo veľmi veľkých mestách, nehovoriac o malých mestách a dedinách v celej
Európskej únii.

Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, nezamestnanosť mladých ľudí v Európskej únii je v tomto
čase na smiech. Je to úplná tragédia, že 20 % mladých ľudí je nezamestnaných. Mnohí z nich sú vysoko
vzdelaní, plne kvalifikovaní a dychtiví po práci, ale nemôžu ju nájsť, pretože platia za hriechy iných – hriechy
finančných teroristov, nenásytných špekulantov, prehodnotených bankárov a nečinných regulačných
orgánov, ktoré trávia čas hraním golfu. Výsledkom je to, že mladí ľudia si nemôžu nájsť prácu.

Musíme s tým niečo urobiť. Musíme pre nich vytvoriť možnosti stáží a dať im prácu. Nemusia to byť vysoko
platené pracovné miesta a nemusia to byť ani pracovné miesta na plný úväzok, ale títo mladí ľudia by určite
mali začať pracovať, pretože čím dlhšie človek zostáva bez práce, tým ťažšie sa neskôr stane dobrým
pracovníkom. Musíme začať konať ihneď. V takom prípade urobíme veľkú službu pre mladých ľudí tejto
Únie, a na to sa nikdy nezabudne.

Frédéric Daerden (S&D). − (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, veľmi vítam prijatie
tohto textu zo strany Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebiehajú
rokovania o rozpočte EÚ na rok 2011, prichádza hlasovanie o tejto správe v správnom čase. Parlament
v skutočnosti vyjadril svoje želanie určiť si ako prioritu politiky týkajúce sa mladých ľudí. Tento krok vítame.
Avšak takéto politiky by sa nemali obmedziť iba na otázku mobility mládeže. Mali by sa týkať aj práv mladých
ľudí. Práve o to tu ide.

Využívanie stážistov je príčinou znepokojenia a vyvoláva riziko vytvorenia paralelného trhu práce pre
mladých ľudí. Neistá situácia mladých stážistov, ktorí absolvujú stáže na miestach, kde môžu neskôr dostať
možnosť sa zamestnať, škodí európskemu hospodárstvu, najmä pokiaľ ide o financovanie systémov sociálneho
zabezpečenia.

V tejto súvislosti vítam skutočnosť, že môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh žiadajúci zaviesť opatrenia na
zaistenie dôstojných pracovných a životných podmienok stážistom, bol zahrnutý do tejto správy. Podľa
môjho názoru táto správa predstavuje krok vpred k vytvoreniu skutočného európskeho štatútu pre stážistov.

Katarína Neveďalová (S&D). - (SK) Takže symbolicky mladý človek nakoniec. Nezamestnanosť mládeže
je skutočne momentálne v priemere v Európskej únii okolo 21 percent, ale v niektorých krajinách sa dokonca
pohybuje až okolo 40 percent, čo je obrovské číslo, ktoré treba určite zastaviť.

Mladí ľudia sú najohrozenejšou skupinou v spoločnosti momentálne, pretože ak si nenájdete prácu, nemôžete
si zabezpečiť samostatné bývanie a takisto mladí ľudia si nezaložia rodinu, čo sa týka demografického
problému Európskej únie ako takého. Potrebujeme ale mladým ľuďom reálne pomôcť, a nie iba rozprávať,
že budeme niečo robiť, ale treba reálne kroky, ktoré niečo zmenia.

A takisto si treba uvedomiť, že v čase globálnej hospodárskej krízy škrtať výdavky na vzdelávanie je určite
najhlúpejšou cestou, ktorou môžeme ísť, a týmto si zabezpečíme len hlúpu populáciu v budúcnosti.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som v úvode poďakoval
vašej spravodajkyni pani Turunenovej za jej správu, ktorá je veľmi dobre načasovaná. Ako zdôraznilo
niekoľko rečníkov, je úplne zrejmé, že mladá generácia je mimoriadne vážne zasiahnutá hospodárskou
krízou a miera nezamestnanosti mladých ľudí je jednoznačne neprijateľná. Nemôžeme mrhať talentom
našich mladých ľudí v situácii, keď je každý piaty mladý Európan bez práce alebo bez primeraných vyhliadok.

Komisiu, ako aj mňa osobne preto zvlášť teší veľmi dobrý názov tejto správy, pretože je úplne jasné, že
potrebujeme pre mladých ľudí kvalitnejšie pracovné miesta a že musia získať primerané pracovné skúsenosti.
Kde a ako je možné lepšie získať pracovné skúsenosti ako prostredníctvom kvalitného učňovského vzdelávania
alebo odborných stáží? Preto úplne súhlasím, že tieto formy odbornej prípravy na pracovisku by sa mali
využívať správne a nemali by nahrádzať bežné pracovné miesta, ako zdôraznili niektorí rečníci.

Úplné uvedomenie si negatívneho vplyvu hospodárskej krízy na mladú generáciu sa dokonale odzrkadľuje
v návrhu stratégie EÚ 2020, ktorý vypracovala Komisia. Nie je to zhoda okolností ani náhoda, že dva
z kľúčových cieľov stratégie EÚ 2020 sa týkajú mladých ľudí a významu lepšieho vzdelávania so snahou
zabezpečiť, aby väčšia časť mladej generácie mala vysokoškolské vzdelanie, a znížiť podiel mladých žiakov,
ktorí nemôžu dokončiť základnú alebo strednú školskú dochádzku.
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Komisia preto predloží konkrétny návrh s cieľom pomôcť členským štátom dosiahnuť tieto ciele. V septembri
predstavíme našu pilotnú iniciatívu Mládež v pohybe a budeme klásť dôraz na rozvoj plne integrovaných
politík a spojenie vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania.

Cieľom bude vytvoriť rámec na úrovni EÚ na podporu zamestnanosti mládeže aj prostredníctvom politík,
ktorých úlohou bude zabezpečiť, aby boli mladí ľudia vybavení potrebnými zručnosťami a schopnosťami,
ktoré vyžaduje trh práce, pomocou osobitných opatrení s cieľom pomôcť mladým ľuďom získať prvú prácu
a zaistiť, aby ďalej napredovali, ak už na trhu práce sú.

Predstavíme opatrenia na podporu mladých podnikateľov a zvýšenie podielu samostatnej zárobkovej činnosti
mladých ľudí a navrhli by sme cielené kroky pre mladých ľudí so žiadnou alebo nízkou kvalifikáciou, aby
sme im pomohli začleniť sa na trh práce.

Ako som už povedal na začiatku, súhlasím s rečníkmi, že musíme prijať konkrétne a pozitívne opatrenia,
aby sme zastavili mrhanie mladými talentmi a energiou a aby sme pomohli mladým ľuďom v Európe. Som
presvedčený, že s podporou Európskeho parlamentu nájdeme účinný recept na prekonanie tejto veľmi
závažnej krízy.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 6. júla o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Liam Aylward (ALDE), písomne. – (GA) Miery nezamestnanosti mladých ľudí na celom svete rýchlo rastú
a v súčasnosti je málo príležitostí pre mladých ľudí nájsť si normálne trvalé zamestnanie. Mladí ľudia vstupujúci
na pracovný trh sú diskriminovaní na základe veku a vítam skutočnosť, že správa hovorí o uľahčení prístupu
mladých ľudí na trh práce.

Zvlášť vítam návrh na vytvorenie nových pracovných miest povzbudzovaním zamestnávateľov, aby
investovali do mladých ľudí. Neustála odborná príprava a vzdelávanie sú mimoriadne dôležité pre poskytnutie
lepšieho prístupu mladým ľuďom na trh práce a v tejto súvislosti má veľký význam vzdelanie tretieho stupňa.

Musia sa podporovať odborné stáže a učňovské vzdelávanie, aby sa vylúčilo vykorisťovanie a aby boli mladí
ľudia schopní pokryť svoje základné životné náklady a v budúcnosti vstúpiť na trh práce bez toho, aby boli
akýmkoľvek spôsobom diskriminovaní. Rada, Komisia, ako aj členské štáty musia nadviazať kontakt
s mladými ľuďmi, aby sa pri vypracovávaní návrhu politiky zohľadnili ich potreby a priority.

Corina Creţu (S&D), písomne. – (RO) Znepokojujúco vysoké percento mladých ľudí bez práce – dvakrát
vyššie ako všeobecná miera nezamestnanosti v EÚ – odzrkadľuje, aké ťažké je pre mladých ľudí nájsť si prácu,
trend, ktorý výrazne zhoršila recesia. Súčasnej mladej generácii znášajúcej neprimeraný dosah hospodárskej
krízy hrozí riziko sociálneho vylúčenia. Viac ako 5,5 milióna mladých ľudí bez práce po ukončení školskej
dochádzky čelí chudobe a ťažkostiam. Mnohí sú nútení prijať neistú prácu s nízkym platom a zníženým
krytím sociálneho poistenia, čo ovplyvňuje ich zdravie a bezpečnosť na pracovisku. Vyššiu úroveň
zraniteľnosti možno badať vo vidieckych oblastiach, napríklad v krajinách ako Rumunsko, kde chudoba,
nezamestnanosť, začínanie s prácou v skorom veku a predčasný odchod zo školy ničia budúcnosť
nespočetného množstva detí a mladých ľudí.

Myslím si, že okrem stratégií na hospodársku obnovu a vytváranie pracovných miest, prispôsobenie
vzdelávacieho systému s cieľom zabrániť vzniku dlhého radu nezamestnaných mladých ľudí, ako aj boj
proti ich nelegálnemu zamestnávaniu a vykorisťovaniu je potrebné vytvoriť iniciatívu na ochranu európskej
mládeže, ktorá by zabezpečila právo, aby každej mladej osobe v EÚ bola ponúknutá práca alebo kombinácia
práce a dodatočného školenia po uplynutí štyroch mesiacov nezamestnanosti.

Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. – (RO) Hospodárska recesia viedla k obrovskému nárastu miery
nezamestnanosti mladých ľudí a vytvorila tak jeden z najnaliehavejších problémov, ktorým Európa čelí.
V súčasnosti je viac ako 5,5 milióna mladých ľudí do 25 rokov nezamestnaných, čo zodpovedá miere 21,4 %,
ktorá je dvakrát vyššia ako všeobecná miera nezamestnanosti. Predchádzajúce recesie dokázali, že mladí
ľudia sú najviac postihnutí, pretože ich zamestnávajú ako posledných a v mnohých prípadoch prepúšťajú
ako prvých.

Mnohí mladí ľudia najmä v južnej Európe pracujú na zmluvy na dobu určitú, a preto môžu byť ľahšie
prepustení v čase krízy.
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Európska komisia musí zvýšiť financovanie Európskeho sociálneho fondu, vyčleniť z neho najmenej 10 %
na projekty zamerané na mladých ľudí a uľahčiť k nemu prístup.

Myslím si, že najdôležitejšie otázky, ktoré je možné riešiť na úrovni EÚ s cieľom pomôcť mladým ľuďom,
sú: Európska charta kvality stáží, ktorá zabezpečí, aby sa v prípadoch, kde je do vzdelávacích systémov
zahrnuté získavanie praktických skúseností, dodržiavali určité podmienky, a zavedenie iniciatívy na ochranu
európskej mládeže, ktorá zabezpečí právo, aby každej mladej osobe v EÚ bola ponúknutá práca po uplynutí
maximálne štyroch mesiacov nezamestnanosti.

Rovana Plumb (S&D), písomne. – (RO) Mladí ľudia sú budúcnosť Európy, ale sú jednou z najzraniteľnejších
skupín v spoločnosti, najmä počas súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. Miera nezamestnanosti mladých
ľudí dosahuje v južnej a východnej Európe takmer 30 %. Mladým ľuďom musí priniesť prospech rozšírenie
príležitostí na vzdelanie a zamestnanie, ako aj zlepšenie mechanizmov, ktoré podporujú sociálne začlenenie
a aktívnu účasť v spoločnosti.

Členské štáty musia prijať nasledujúce opatrenia s cieľom vytvoriť „Európu mladej generácie“ na trhu práce:
zabezpečiť hladký prechod medzi vzdelávacím systémom a trhom práce pomocou propagačných
a podporných opatrení, ako napríklad platené stáže a odborné vedenie; poskytnúť mladým ľuďom a mladým
matkám prístup na trh práce a k výhodám sociálneho zabezpečenia; podnecovať zamestnávateľov, aby
mladým ľuďom ponúkali stabilné, dlhodobé pracovné miesta a mzdu, ktorá odráža ich mieru snahy a odborné
a intelektuálne schopnosti; chrániť mladých ľudí pred zmluvami obsahujúcimi doložky, ktoré ich stavajú
do neistej pozície vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Je čas, aby sme podporili blaho mladých ľudí
a poskytli im civilizované, skutočne európske pracovné a životné podmienky.

22. Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho
dialógu (stručná prezentácia)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Pascale Grunyovej v mene Výboru pre zamestnanosť
a sociálne veci o atypických zmluvách, zabezpečených profesionálnych dráhach, flexiistote a nových formách
sociálneho dialógu (2009/2220(INI)) (A7-0193/2010).

Pascale Gruny, spravodajkyňa. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, možno tu dospieť
len k jednému záveru, totiž že najbežnejšou praxou by mali zostať zmluvy na plný úväzok na dobu neurčitú.

V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým svojim kolegom, ktorí prispeli k vypracovaniu tejto správy.

Som sklamaná, že sa dnes nekonala rozprava o záležitosti, ktorá je ústredným prvkom stratégie EÚ do roku
2020. K téme sa chceli vyjadriť viacerí moji kolegovia, ale nedostali na to príležitosť. V každom prípade ich
vyzývam, aby neváhali predložiť svoje príspevky parlamentným službám písomnou formou.

Som sklamaná aj z toho, že hoci som úzko spolupracovala so všetkými politickými skupinami na dosiahnutí
dohody a prebehlo viacero konzultácií, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia nakoniec predložila
alternatívne uznesenie takmer identické s mojou správou.

Naša skupina nemôže podporiť dva nové prvky, ktoré pani Schroedterová pridala do alternatívneho uznesenia
a ktoré výbor hlasovaním zamietol.

Najprv pokiaľ ide o podstatu týchto návrhov, ktoré sa týkajú predovšetkým „falošných“ samostatne zárobkovo
činných osôb: je pravda, že ide o skutočný, veľmi rozšírený problém. Ako sa hovorí v správe, chceli by sme
lepšiu definíciu samostatne zárobkovo činných osôb, ale takisto musíme zabezpečiť jasné definovanie kritéria
pre nesamostatne zárobkovo činné osoby, nie sa spoliehať na predpoklad postavenia zamestnanca. Definícia,
ktorú navrhli zelení, je oveľa vágnejšia a neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu k textu prijatému výborom.

Po druhé, pokiaľ ide o výzvu na prijatie smernice, ktorej cieľom by bolo zaručiť všetkým pracovníkom
rovnaké práva vrátane slobody združovania bez ohľadu na ich profesijné postavenie; úplne nerozumiem,
aké práva sa tým konkrétne myslia alebo kto bráni zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným
osobám vstúpiť do odborovej organizácie alebo ju založiť. Podľa mňa je zbytočné vyzývať na prijatie takejto
smernice a táto záležitosť ani nepatrí do oblasti kompetencií európskych inštitúcií.

Správou som chcela dosiahnuť, aby boli najbežnejšou formou pracovných zmlúv zmluvy na plný úväzok
na dobu neurčitú, a odsúdiť vykorisťovateľské vytláčanie bežných pracovných miest atypickými zmluvami.
Chcela by som vám pripomenúť, že zásada flexiistoty nezahrnuje len flexibilitu v zmysle prispôsobovania
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sa požiadavkám pracovného trhu, ale týka sa predovšetkým aj istoty zamestnania, pričom prvú zásadu
nemožno uplatňovať na úkor druhej.

Európska únia musí zintenzívniť svoje úsilie, pokiaľ ide o investovanie do zručností a odbornej prípravy
s cieľom podporiť udržateľnú zamestnanosť. Miera nezamestnanosti v Európskej únii zostáva stále dosť
vysoká, a preto atypické zmluvy skutočne zohrávajú istú úlohu na pracovnom trhu.

Pokiaľ ide o mladých ľudí, tým by mohli atypické zmluvy poskytnúť možnosť získať svoje prvé skúsenosti
na pracovnom trhu. Ak by mohli atypické zmluvy poskytnúť mladým ľuďom príležitosť a umožniť im ľahšie
dosiahnuť postavenie zamestnancov s platmi so zmluvami na dobu neurčitú, potom by som tieto zmluvy
podporovala. Pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných ľudí, tak znova, ak atypická zmluva uľahčí ich návrat
na pracovný trh, potom takýto druh zmluvy schvaľujem. A nakoniec, ak sa atypická zmluva uplatní v súvislosti
s prechodom z jedného pracovného miesta na druhé alebo z jedného profesijného postavenia na druhé,
znova by som tento druh zmluvy podporila, pretože hlavným cieľom je udržanie zamestnanosti ľudí.

Chcela by som tiež zdôrazniť kľúčovú úlohu, ktorú vo vypracúvaní a uplatňovaní politiky zamestnanosti
zohrávajú sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti. Vyzývam členské štáty, aby zabezpečili
ich plnú účasť na tomto procese, pretože úroveň ich zapojenia sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši.
A nakoniec, musíme zabezpečiť, aby sa im dostala vyššia úroveň uznania tak na spoločenskej, ako aj na
inštitucionálnej úrovni.

Touto správu vysiela Európsky parlament jasné posolstvo vládam členských štátov a Komisii. Zabezpečené
profesionálne dráhy sú základným prvkom sociálnej Európy. Teraz je na ťahu Európska rada. Dúfam, že si
Rada bude stáť za svojimi uzneseniami v oblasti zamestnanosti prijatými na jar 2010.

Európska únia potrebuje jasný zámer a konkrétne opatrenia na ochranu zamestnanosti v našich regiónoch
a vytváranie nových príležitostí v rámci stratégie EÚ do roku 2020.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať pani spravodajkyni
za túto správu, ktorá sa jasne zaoberá aktuálnou problematikou na európskom trhu práce: flexiistotou.
Štatistiky ukazujú, že v posledných rokoch nastal jasný posun od zamestnania na plný úväzok k zamestnaniu
na čiastočný úväzok. To nie je jediná zmena, ku ktorej došlo; zvýšil sa takisto výskyt atypických foriem
zamestnania. Tieto zmeny musíme prediskutovať a zhodnotiť zvlášť v súvislosti s ochranou práv zamestnancov
vzhľadom na to, že v súčasnosti sú ohrozené mnohé pracovné miesta. Tieto atypické pracovnoprávne vzťahy
sa okrem toho často zneužívajú.

Táto správa stanovuje jasnú líniu, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali na tieto zmeny príslušne reagovať.
Venuje sa dôležitým otázkam vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, podpory vzdelávania
a odbornej prípravy a podpory rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. Musíme upozorniť na výhody
flexiistoty a pokračovať v uskutočňovaní zmien v tejto oblasti.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi poďakovať pani
Grunyovej za vynikajúcu prácu, ako aj za obrovskú citlivosť, ktorú prejavila tým, že brala do úvahy aj pohľad
iných politických kultúr.

Nie vždy je to tak a keď to tak je, treba to vyzdvihnúť. Niektoré konštatovania, ktoré sú uvedené v dokumente
a ktoré tu boli zopakované, sú veľmi dôležité, ako napríklad to, že trvalé zmluvy by mali byť považované
za štandardný spôsob zamestnávania a že na všetkých ľudí, ktorí pracujú na základe dočasnej zmluvy – či
už na základe vlastného rozhodnutia, alebo nie – sa musia v každom prípade vzťahovať rovnaké práva ako
na ostatných, pretože všetko by malo smerovať k štandardizácii bez neistoty.

Veľmi dôležité je však aj to, čo ste zdôraznili vo vzťahu k sociálnemu dialógu: uznanie dôležitosti zastupovania
podnikov aj pracovníkov je veľmi dôležité. Kolektívne zastupovanie – tak ako kolektívne vyjednávanie –
poskytuje prvok civilizovanosti a súdržnosti vo vzťahoch.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Vážený pán predsedajúci, trvanie na flexibilite a takzvanej flexiistote
viedlo k rizikovým a atypickým pracovným vzťahom. Namiesto toho, aby to bolo výnimkou, odvtedy, ako
sa začala vyžadovať flexibilita na pracovisku a takzvaná flexiistota, stalo sa najímanie žien a mladých ľudí
skôr pravidlom.

Táto situácia, v kombinácii s rastom nezamestnanosti, je jednou z viditeľných stránok kapitalistickej krízy,
ktorej čelíme, a je priamo zodpovedná za nárast počtu pracovníkov, ktorí žijú v chudobe, pretože ich platy
sú príliš malé na to, aby sa z nich dalo vyžiť.
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Na konci roku 2008 ich bolo v Európskej únii už 19 miliónov. Dnes, pri rastúcej nezamestnanosti, žije
v chudobe nepochybne už oveľa viac miliónov ľudí, a to aj napriek tomu, že majú zamestnanie.

Treba preto skoncovať s neoliberálnou politikou, ktorá oslabila naše práva vrátane flexiistoty, pri ktorej sa
istota vždy ignoruje. Nastal čas rešpektovať dôstojnosť tých, ktorí pracujú a vytvárajú bohatstvo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som vyjadriť súhlas so slovami
poslednej rečníčky. Má úplnú pravdu: je pravda, že príliš malé platy bránia obehu peňazí. Chudobou sa
znižuje obeh peňazí, čím sa vyhrocujú problémy.

Atypická zmluva je rastúcim trendom, ktorý, ak sa uplatňuje účinne, sa môže stať užitočným nástrojom na
to, ako zvládnuť súčasnú hospodársku a sociálnu krízu. Aby sa však tento cieľ mohol dosiahnuť, musia
atypické zmluvy spĺňať určité podmienky. Flexibilitu treba skĺbiť s istotou, aby sa predišlo situáciám, keď
nízkokvalifikovaní pracovníci berú nízkokvalifikované pracovné miesta za malý plat.

Flexiistota je spojená s odborným vzdelávaním zamestnancov počas celého pracovného života; myslí sa tým
odborné vzdelávanie, ktoré by malo byť zárukou profesijnej angažovanosti a sociálnej integrácie. Väčšia
ochrana pri atypických formách práce je dôležitá z hľadiska znižovania výskytu práce na čiernom trhu
a zaručenia lepšieho zaobchádzania so ženami a mladými ľuďmi.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajkyni
pani Grunyovej za jej správu. Podľa mňa ide aj o veľmi šťastné načasovanie, pretože správu považujem za
veľmi aktuálnu a vidím silnú spojitosť medzi touto správou a správou, o ktorej sa diskutovalo pred chvíľou.

Problémy, ktoré sa pani spravodajkyňa vo svojej správe pokúša riešiť, sú veľmi aktuálne, pretože atypické
zmluvy, flexiistota a dôležitosť sociálneho dialógu sú veľmi dôležité z hľadiska vytvorenia nových a dobrých
podmienok na pracovnom trhu. Takisto vítam kľúčové posolstvá správy a som rád, že do veľkej miery ladia
s prístupom Komisie a novou stratégiou EÚ do roku 2020.

Považujem za skutočne upokojujúce, že Parlament pevne podporuje spravodlivé, vyvážené uplatňovanie
zásad flexiistoty. Takisto súhlasím s tým, že v súvislosti so súčasnou krízou musíme o flexiistote začať
rozmýšľať inak. Kým všeobecné zásady a štyri súčasti flexiistoty svoju platnosť nestrácajú, treba ďalej
popracovať na jej podstate v súvislosti s novými okolnosťami vyplývajúcimi zo súčasnej hospodárskej krízy
– vrátane vyššej nezamestnanosti, rozpočtových obmedzení, rozvoja nových foriem zamestnanosti, rýchlejších
a komplikovanejších prechodov medzi jednotlivými stavmi a diverzifikovanejších profilov uchádzačov
o zamestnanie.

Takisto sa domnievam, že treba na všetkých úrovniach posilniť sociálny dialóg o flexiistote – na európskej,
vnútroštátnej, miestnej a, čo je veľmi dôležité, na podnikovej úrovni. To je základným predpokladom
úspešného uplatňovania zásad flexiistoty. Komisia bude podporovať plnenie stratégie EÚ do roku 2020,
a to aj prostredníctvom celého radu pilotných iniciatív. O jednej som hovoril pred chvíľou, ale ďalšie pilotné
iniciatívy stanovia program pre nové zručnosti a pracovné miesta, v rámci ktorého budeme analyzovať, aké
požiadavky na zamestnanie budú mať mladé generácie v nadchádzajúcich rokoch.

Cieľom tohto návrhu Komisie, ktorý má byť prijatý v novembri, bude vytvorenie podmienok pre modernizáciu
európskych pracovných trhov s cieľom zvyšovať mieru zamestnanosti a zabezpečiť udržateľnosť našich
sociálnych modelov. Bude sa týkať mnohých z otázok, ktorým sa venuje správa pani Grunyovej, vrátane
flexiistoty a sociálneho dialógu. Som preto veľmi vďačný za príspevok Parlamentu.

Pani Grunyová, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ja osobne, ako aj Komisia sa veľmi tešíme na naše
ďalšie spoločné diskusie o tejto otázke.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 6. júla o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Mara Bizzotto (EFD), písomne. – (IT) V takýchto časoch hospodárskej krízy so znepokojujúcou mierou
nezamestnanosti mladých ľudí v Európe je vzťah medzi mladými ľuďmi a pracovným trhom veľmi dôležitou
otázkou, ktorej sa nedá vyhnúť, ak zoberieme do úvahy naliehavosť, s akou občania a predovšetkým naši
mladí ľudia očakávajú konkrétne riešenie. Dosiahnutie svetla na konci tunela s rekordne nízkou
nezamestnanosťou si bude predovšetkým vyžadovať konsolidáciu vzťahu medzi podnikmi a odbornou
prípravou s cieľom uľahčiť odovzdávanie zručností a „know-how“. Pred revolúciou informačnej spoločnosti

61Diskusie Európskeho parlamentuSK05-07-2010



sa vedomosti a informácie získavali takmer výlučne v škole. Dnes čísla zjavne potvrdzujú, že vedomosti sa
získavajú len čiastočne výučbou v škole, kým kľúčovou sa zdá úloha, ktorú zohrávajú multimédiá a odborná
príprava v práci. Preto si myslím, že vzťahy s miestnymi oblasťami môžu ponúknuť jedinečné príležitosti
odborného vzdelávania vzhľadom na malé a stredné podniky a miestne remeslá ako možný zdroj stáží
a učňovského vzdelávania, aby sa mohlo odovzdávanie kvalitného know-how vyvážať aj inam.

Erminia Mazzoni (PPE), písomne. – (IT) Množstvo uznesení a rozhodnutí, ktoré prijali Parlament EÚ a Rada
v oblasti sveta práce v priebehu uplynulých troch rokov, identifikovalo kroky, ktoré treba podniknúť, aby
bolo možné realizovať ciele, ktorými sú dosiahnutie vyššej miery zamestnanosti, zvýšenie flexibility a istoty,
boj proti nelegálnej práci a posilnenie sociálneho dialógu. Legislatívne úsilie sa však nepremietlo do realizácie
lisabonských cieľov a formy atypickej práce – ktoré mali uľahčovať vstup na pracovný trh a znížiť jeho
skostnatenosť – sa do veľkej miery premenili na nástroje na využívanie sociálne slabších. Najslabšie kategórie
ľudí – ženy, mladí a starší ľudia, ľudia s nízkou úrovňou vzdelania a ľudia z menej rozvinutých oblastí – sa
museli podrobiť pracovným podmienkam, ktoré možno označiť skôr za rizikové ako za flexibilné. Návrh
Komisii prichádza v citlivej situácii pre svetové hospodárstvo, pričom nie je vylúčené, že by táto situácia
mohla aj naďalej negatívne vplývať na zamestnanosť. Na európskej úrovni je nevyhnutné podniknúť rozhodné
kroky na podporu politiky sociálnej súdržnosti – piliera európskej jednoty –, aby sa odstránili rodové prekážky
a prekonala geografická nevyváženosť. Väčšie investície do odborného vzdelávania, zjednodušenia a istoty
zo strany EÚ musia sprevádzať väčšie investície zo strany členských štátov. Práca musí byť znova považovaná
za hodnotu.

Sirpa Pietikäinen (PPE), písomne. – (FI) Základné témy správy, zachovanie a vývoj európskeho modelu
pracovného trhu, pracovné zmluvy na dobu neurčitú, systém tripartity a riešenie problémov atypickej práce
a práce vykonávanej v rámci šedého hospodárstva, sú všetko zmysluplné ciele. V súčasnej klíme rýchlych
zmien v pracovnom živote sa stali atypické pracovné zmluvy poľutovaniahodne bežnými.

Práve teraz je veľmi dôležité všimnúť si, čo sa deje na osi zamestnanec – zamestnávateľ. Keďže sa minimálna
hranica pre podnikanie znižuje, je tiež dôležité zabezpečiť, aby neboli zamestnanci najímaní pomocou
outsourcingu ako faktickí podnikatelia, ktorí sú na tom horšie, napríklad pokiaľ ide o ich sociálne zabezpečenie
a ochranu pred prepustením. Počet atypických zmlúv sa v poslednom čase dramaticky zvýšil, najmä pokiaľ
ide o najmladších a najstarších zamestnancov a ženy. Je to tiež znepokojivým znakom toho, že tieto skupiny
musia ako prvé prejaviť flexibilitu vo vzťahu k svojim pracovným podmienkam alebo dokonca pracovným
miestam.

O problémoch spojených s atypickými zmluvami sa v rôznych inštitúciách EÚ dosť diskutovalo. Nestačia
len všetky tie prejavy, správy a spoločné nariadenia, ale členské štáty Európskej únie musia ísť príkladom.
Musia sa zaviazať k takému prístupu, ktorým nebudú zbytočne podporovať alebo udržovať systém atypických
zmlúv vo svojom vlastnom verejnom sektore.

23. Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii
(stručná prezentácia)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Josého Manuela Fernandesa v mene Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o Zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým
odpadom v Európskej únii (2009/2153(INI)) (A7-0203/2010).

José Manuel Fernandes, spravodajca. – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v prvom
rade by som chcel vzdať poctu a poďakovať sa všetkým, ktorí sa vyjadrili k tejto správe. Tá bola vo Výbore
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín následne prijatá veľkou väčšinou: 55 hlasov
bolo za, tri proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Som vďačný za prácu a príspevky, ktoré umožnili
vypracovanie tejto správy.

Biologický odpad predstavuje približne 30 % pevného komunálneho odpadu. Každý rok sa vyprodukuje
vyše 100 000 ton. Nesmieme zabúdať, že z odpadu pochádza viac ako 109 miliónov ton skleníkových
plynov. Po energetike, priemysle a poľnohospodárstve je štvrtým najdôležitejším zdrojom emisií skleníkových
plynov.

Na biologický odpad treba nazerať ako na potenciálny zdroj. Potenciál biologického odpadu by sa mal
využívať v plnej miere. Doteraz sa, žiaľ, veľké množstvá odpadu ukladajú na skládkach a s tým sa spájajú
environmentálne náklady.
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Právne predpisy v tejto oblasti nie sú jednotné. Máme právne predpisy, ktoré sa nachádzajú v rôznych
legislatívnych textoch a ktoré vyžadujú harmonizáciu, právne predpisy, ktoré vyžadujú a stanovujú
zrozumiteľnosť – ďalší druh zrozumiteľnosti – a väčšiu jednoduchosť. Preto obhajujeme osobitnú smernicu;
smernicu, ktorá so sebou prináša istotu a právnu bezpečnosť verejným aj súkromným investorom, pričom
rešpektuje miestne osobitosti a zásadu subsidiarity.

Táto smernica je však nevyhnutná. Je zrejmé, že v tejto správe obhajujeme hierarchiu nakladania s odpadom
a v neposlednom rade predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sa musí chápať v širšom zmysle.

Najlepší odpad je taký, ktorý nikdy nevznikne. Preto má verejnosť určité možnosti, napríklad zabezpečiť,
aby sa na záhrady, v ktorých je veľa zelene alebo ktoré vyžadujú vysokú údržbu a produkujú veľa odpadu,
nazeralo inak s cieľom zabrániť vyprodukovaniu takéhoto množstva odpadu. To isté platí pre potravinársky
priemysel, v ktorom balenia potravín často prichádzajú navnivoč a vyhadzujú sa, pretože uplynula doba ich
trvanlivosti.

Zvyšovanie povedomia verejnosti a prechod na spoločnosť, ktorá recykluje odpad, je veľmi dôležité na
zvýšenie zamestnanosti. Pri recyklácii každých 10 000 ton odpadu možno vytvoriť až 250 pracovných
miest, kým uloženie rovnakého množstva odpadu na skládku vyžaduje 10 pracovných miest.

Odpad zohráva významnú úlohu v boji proti zmene klímy. Je dôležité bojovať proti degradácii pôdy
vytváraním vysoko kvalitného kompostu – obhajujeme aj reguláciu tohto kompostu zo strany Európskej
únie – a takýto odpad je významný pri výrobe bioenergie.

Obhajujeme vytvorenie nápravných prostriedkov, ktoré prinesú očakávané výsledky. Podporuje sa napríklad
vedecký výskum v oblasti kompostu s cieľom napomôcť inovácie. Nakoniec obhajujeme stratégiu Európa
2020 pre trvalo udržateľný, inteligentný a inkluzívny rozvoj.

Táto správa je ambiciózna, ale aj realistická, pretože napríklad chceme, aby bol zber triedeného odpadu
povinný, ak je to možné z miestneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska. Preto som použil
výraz „obhajujeme ambície, ale aj realizmus“.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som vyjadril svoju vďaku za túto správu
a povedal, že biologický odpad netreba považovať za problém alebo za niečo, čo znečisťuje životné prostredie
a má nepriaznivý vplyv na hospodárstvo.

Obrovský potenciál sa skrýva v správnom využití týchto vedľajší produktov. Náležité nakladanie s biologickým
odpadom nám umožní vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov. To prispeje k hospodárskemu rastu,
obmedzí zmenu klímy prostredníctvom primerane riadeného recyklačného postupu a pomôže bojovať
proti procesu degradácie pôdy vďaka skutočnosti, že biologický odpad sa použije na výrobu vysoko kvalitného
kompostu. Na vytvorenie vhodnej infraštruktúry na tento účel a na povzbudenie podnikov, aby uskutočnili
výskum a zaviedli inovačné opatrenia, sú, samozrejme, nevyhnutné primerané finančné prostriedky.
V budúcnosti však vynaložené náklady prispejú k posilneniu hospodárstva a k zlepšeniu kvality života
občanov, preto to stojí za to.

Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcem zablahoželať pánovi Fernandesovi k jeho správe.
Nemohla byť lepšie načasovaná, pretože občania v celej Európskej únii vo všeobecnosti začínajú riešiť otázku,
čo sa deje v našom svete, otázku vplyvu zmeny klímy a najmä toho, ako môžu oni sami niečo zmeniť. Trvalo
dlho, kým tá správa našla ohlas, ale už ho môžete pozorovať v školách: v našej krajine dostáva v súčasnosti
stále viac škôl zelenú vlajku. Toto posolstvo sa šíri k rodičom a k životnému prostrediu a omnoho
starostlivejšie sa pristupuje k riešeniu problémov, recyklovaniu odpadu a tak ďalej. Možno to pozorovať aj
v poľnohospodárstve: poľnohospodári si napríklad uvedomujú, koľko škody spôsobí prílišné množstvo
hnojív, a v súčasnosti obmedzujú hnojenie. Domnievam sa, že teraz nastal čas urobiť krok a pomôcť ľuďom
zabezpečiť, aby mohli prispieť k rozvoju anaeróbnych nádrží a tak ďalej, a, ako už povedali ostatní rečníci,
k rozvoju vytvárania pracovných miest pre nové hospodárstvo.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Ako spravodajca správy o bioplyne v roku 2007 by som rád
zablahoželal pánovi Fernandesovi k jeho práci. Biologický odpad je prirodzeným vedľajším produktom
poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva. Preto nesúhlasím s pánom spravodajcom, hnojivo je
totiž organickým prvkom vyprodukovaným pri chove dobytka. Žiadam pána Šefčoviča, aby potvrdil, čo
Parlament požadoval v roku 2007, konkrétne, že Komisia by mala vyčleniť zdroje na výrobu bioplynu. To
by bolo veľmi dôležité. Kompostovanie, o ktorom sa zmienil aj náš kolega poslanec pán Kalinowski, je
rovnako dôležité alebo dokonca dôležitejšie. V správe pána Fernandesa sa uvádza, že Európska komisia by
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mala poskytnúť finančné prostriedky na kompostovanie biologického odpadu. Ako už bolo spomenuté,
z dôvodov ochrany poľnohospodárstva a životného prostredia ide o nevyhnutné úsilie a je rovnako dôležité
uznať, že nové členské štáty čelia vážnym problémom, pokiaľ ide o bioplyn a kompostovanie. Vezmite,
prosím, do úvahy osobitnú situáciu každého členského štátu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád zablahoželal k tejto
správe a upozornil na niekoľko vecí, ktoré sú dôležité v rámci celej Európskej únie. Doteraz sme nevyriešili
problém, ktorý súvisí so separovaním odpadu, a hoci niektorým mestám sa už podarilo tento problém
vyriešiť, existuje veľmi veľa regiónov, nielen v Poľsku, ale v Európskej únii, ktoré značne zaostávajú. Bez
náležitej separácie odpadu nie je možné dobre využiť biologický odpad a v tejto súvislosti – už sme sa tu
o tom zmienili – existuje veľa možností.

Mám tu na mysli najmä zariadenia na výrobu bioplynu. Toto sú projekty, ktoré treba určite rozvinúť v rámci
celej Európskej únie a ktoré treba podporovať prostredníctvom fondov – fondov na regionálnej úrovni, ale
tiež zariadenia na výrobu bioplynu na miestnej úrovni, pretože výroba a distribúcia z týchto zariadení je
omnoho hospodárnejšia ako z ostatných zdrojov.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, táto správa je nepochybne veľmi dobrou
prácou a ja by som k nej pánovi spravodajcovi rada zablahoželala. Jedna z prvých fráz dôvodovej správy na
mňa zapôsobila veľmi pozitívne a rada by som ju priamo citovala: „cieľom politiky odpadového hospodárstva
musí byť premena EÚ na recyklujúcu spoločnosť“.

Všimla som si tu však niekoľko nezrovnalostí. Napríklad skutočnosť, že separovaný zber je povinný, pokiaľ
predstavuje najlepšiu možnosť z environmentálneho aj hospodárskeho hľadiska. Inými slovami, investície
členských štátov do tejto oblasti nebudú podliehať diskusii, aj keď sú v rozpore s európskymi usmerneniami.

V tomto smere, ako už bolo možné pozorovať pri rámcovej smernici o odpade, Európska únia poskytne
o niečo viac ako návrh. Okrem toho zabúdame – z dôvodu zásady subsidiarity, za ktorú sa európske inštitúcie
až príliš často skrývajú –, že je našou povinnosťou ambiciózne a rozhodne reagovať na problém s odpadom.
Zamerajme sa teda na separovaný zber a dohodnime sa, ako tento cieľ splniť. Využime osvedčené postupy,
ako napríklad politiky nulového odpadu ustanovené v niektorých častiach USA, a urobme ich záväznými
pre všetky členské štáty.

Julie Girling (ECR). – Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rada zablahoželala pánovi Fernandesovi. Po
prečítaní tejto správy ju považujeme za komplexný prehľad všetkých problémov spojených s biologickým
odpadom: skládky, strata zdroja energie a potreba kontroly kvality kompostu. Všetky sú spomenuté.

Je mi preto veľmi ľúto, že musím vyjadriť svoj nesúhlas s jednou jej časťou. Spravodajca stratil moju podporu
v bode, keď hovorí o povinnom – to znamená predpísanom – režime separovaného zberu v celej Európe.
Namietam proti tomu v podstate na základe subsidiarity a namietam najmä preto, že predstavuje snahu
o predpísanie metódy, ktorú na mnohých miestach nahrádza vysoko moderný autokláv a ďalšie technológie.
Inými slovami, stáva sa zastaraným, prv než sme ho vôbec zaviedli, a to skutočne stavia nariadenie EÚ do
najhoršieho možného svetla. Namietam proti neuváženej reakcii skôr žiadať viac regulácie než vytvoriť
stimuly a naliehavo žiadam Komisiu, aby nezmenila svoje stanovisko a postavila sa proti požiadavke zaviesť
povinný režim.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem, že ste mi dovolili prehovoriť.
Chcel by som sa poďakovať pánovi Fernandesovi za jeho správu, v ktorej sa uvádzajú spôsoby, ako si poradiť
s biologicky rozložiteľným odpadom. Rád by som spomenul, že 30 % takéhoto odpadu možno použiť na
výrobu kompostu. Najdôležitejšie zo všetkého je, samozrejme, mať k dispozícii systém recyklácie. Žiaľ,
smernice v tejto oblasti sa neuplatňujú efektívne v štátoch strednej a východnej Európy. Je potrebné, aby
sme zlepšili svoju výkonnosť pri zvyšovaní recyklácie vrátane kompostovania, čo je najlepším
a najprirodzenejším spôsobom nakladania s odpadom.

Zdá sa však tiež veľmi rozumné preskúmať možnosti energetického zhodnocovania. Rád by som ako príklad
uviedol Dánsko, ktoré v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov najviac využíva zariadenia na výrobu
bioplynu. Pre celú Európu je to príklad, ako môžeme riadiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v tak
veľkej miere. Zdá sa rozumné, že budúci finančný program – stratégia Európa 2020 – by mal poskytnúť
zdroje, ktoré podporia tento druh rozvoja v členských štátoch.
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Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, na úvod by som rád poďakoval
spravodajcovi, pánovi Fernandesovi, za jeho správu o biologickom odpade. Chcel by som sa tiež poďakovať
členom výboru za ich cenné príspevky k tejto veľmi dôležitej téme.

Ako viete, dňa 18. mája Komisia prijala oznámenie o budúcich opatreniach v oblasti nakladania s biologickým
odpadom v Európskej únii. K tomuto oznámeniu je pripojená príloha s podrobnou technickou analýzou
opatrení, ktoré by sa mohli prijať s cieľom zlepšiť nakladanie s biologickým odpadom v EÚ ako celku
a jednotlivo v každom členskom štáte. Pri príprave tohto oznámenia naše útvary pozorne sledovali rozpravy
o biologickom odpade, ktoré sa uskutočňovali v Európskom parlamente. Je podľa mňa veľmi povzbudzujúce,
že sme dospeli k rovnakým všeobecným záverom: stále je tu priestor na zlepšovanie nakladania s biologickým
odpadom v EÚ a toto zlepšenie môže priniesť pozitívne hospodárske a environmentálne výsledky. Súhlasím
tiež s tým, že kľúč k úspechu spočíva v lepšom uplatňovaní existujúcich právnych predpisov, najmä smernice
o skládkach odpadov. Keďže sa však optimálne politiky v oblasti biologického odpadu môžu v jednotlivých
krajinách či dokonca regiónoch líšiť, je nevyhnutná ďalšia analýza na základe subsidiarity.

Základný rozdiel medzi prístupom Komisie a prístupom spravodajcu sa točí okolo otázky možnej smernice
o biologickom odpade. Komisia zastáva názor, že samostatná smernica by priniesla obmedzenú pridanú
hodnotu. Nakladanie s biologickým odpadom možno zlepšiť na základe existujúcich a už pripravovaných
právnych predpisoch. Komisia má preto v úmysle iniciovať niekoľko opatrení zameraných na zlepšenie
nakladania s biologickým odpadom vrátane stanovenia kritérií na výrobu vysoko kvalitného kompostu
použitím postupu „kedy odpad prestáva byť odpadom“, ktorý sa uvádza v rámcovej smernici o odpadoch;
analýzy reálnosti stanovenia minimálnych noriem pre používanie biologického odpadu v poľnohospodárstve
v rámci revízie smernice o splaškových kaloch a analýzy možnosti stanoviť ciele pre separovaný zber alebo
recyklovanie biologického odpadu v rámci revízie cieľov v oblasti recyklácie uvedených v rámcovej smernici
o odpadoch najneskôr do roku 2014.

Som presvedčený, že môžeme splniť podstatu požiadavky Parlamentu prostredníctvom balíka opatrení
navrhnutých Komisiou, a preto som vďačný, že ste pripravení ďalej spolupracovať na tejto dôležitej a náročnej
dokumentácii.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 6. júla o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Pavel Poc (S&D), písomne. – (CS) V Európskej únii sa ročne vyprodukuje 118 – 138 miliónov ton biologického
odpadu, z toho 88 miliónov ton predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Až 40 % biologického
odpadu sa ukladá na skládky. Takáto prax predstavuje značné riziko znečistenia podzemných vôd a pôdy
a prispieva k emisiám skleníkových plynov. Dochádza tak k nenávratnému vyradeniu zdrojov biologického
materiálu z hospodárskeho a prírodného cyklu namiesto toho, aby sa použili na výrobu vysoko kvalitných
kompostov, ktorými by sa posilnila produktivita pôdy a jej schopnosť zadržiavať vodu. V súvislosti s potrebou
masívneho používania kompostov v poľnohospodárstve by bolo vhodné, aby Komisia vyvinula tlak na
odblokovanie rámcovej smernice o pôde v Európskej rade. Základným nedostatkom v oblasti nakladania
s biologickým odpadom je rozdielna úroveň uplatňovania existujúcich právnych predpisov v členských
štátoch. Preto vítam a plne podporujem požiadavku, aby Komisia vypracovala návrh osobitnej smernice
o nakladaní s biologickým odpadom do konca roka 2010. Postoj Komisie k tejto veci sa musí zmeniť a musí
sa stať veľmi aktívnym a omnoho ambicióznejším ako doteraz. Považujem tiež za nevyhnutné posilniť
výchovné prvky v oblasti nakladania s odpadom. Najlepším a nenahraditeľným spôsobom podpory recyklácie
a predchádzania vzniku odpadu je vytvorenie potrebného dopytu verejnosti. Najpriamejšou cestou, ako to
dosiahnuť, sú vzdelávanie mladej generácie a zavedenie trvalo udržateľného nakladania s odpadom medzi
spoločenské normy.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – Účinné nakladanie s biologickým odpadom môže mať pre životné
prostredie veľký prínos, ako napríklad zlepšenie kvality pôdy a výroba energie z obnoviteľných zdrojov vo
forme bioplynu. Preto podporujem opatrenia, ktoré zvýšia a zlepšia zber a nakladanie s biologickým odpadom.
Kľúčovými záležitosťami však bude povaha povinných systémov zberu a spôsob kalkulácie cieľov zberu.
V mnohých malých podnikoch v Rumunsku sa už biologický odpad recykluje. Táto recyklácia by sa však
v rámci systému zberu úradne neuznala, pretože odpad sa nikdy nedostane do oficiálneho toku odpadov.
Každá budúca smernica a všetky ciele stanovené pre zber biologického odpadu preto musia byť dostatočne
pružné, aby sa mohlo počítať s významnými vnútroštátnymi a regionálnymi rozdielmi.
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24. Stratégia Európskej únie pre región Baltského mora a úloha makroregiónov
v budúcej politike súdržnosti (krátke prednesenie)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0202/2010) o Stratégii Európskej únie pre región
Baltského mora a úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (2009/2230(INI)), ktorú predložil
Wojciech Michal Olejniczak v mene Výboru pre regionálny rozvoj.

Wojciech Michał Olejniczak, spravodajca. – (PL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcel
poďakovať tieňovým spravodajcom za spoločnú plodnú prácu, ktorá umožnila vytvorenie dokumentu,
ktorý má veľký význam pre početné oblasti práce Únie. Správa o Stratégii Európskej únie pre región Baltského
mora a úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti kladie dôraz na regionálnu spoluprácu s cieľom
zaviesť opatrenia týkajúce sa viacerých politík vrátane oblasti dopravy, rybného hospodárstva, energetiky
a poľnohospodárstva, ako aj vedeckého výskumu. Reálna možnosť na začatie realizácie tohto ambiciózneho
plánu sa naskytla v roku 2004, keď sa počet baltských štátov v štruktúrach Európskej únie zvýšil na osem
z celkového počtu deviatich.

Prioritnými prvkami makroregionálnej spolupráce sú dopravná politika a ochrana životného prostredia.
Spája ich potreba znížiť nezrovnalosti v infraštruktúrnych normách, ako aj skutočnosť, že úplne znázorňujú
štruktúru závislosti od členských štátov, ktorá je pre tento prístup charakteristická. Účinné opatrenia na boj
proti znečisteniu a kontaminácii ekosystému v tomto regióne nemôžu existovať bez jednotného postupu
všetkých baltských krajín.

Po druhé, makroregionálna spolupráca bezpochyby vytvára podmienky a podieľa sa na tvorbe podmienok,
ktoré priaznivo pôsobia na rozvoj inovácií. Keď využijeme obrovský intelektuálny potenciál obyvateľov
zapojených do tejto spolupráce, môžeme privodiť zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva celého
makroregiónu. Táto skutočnosť bude mať zasa veľký význam pre rozvoj celej Európskej únie, pre ktorý majú
silnejšie postavenie a stabilnejšia hospodárska situácia nepopierateľne strategický význam.

Po tretie, nesmieme zabúdať na sociálne ciele. Vytvorenie podmienok pre blahobyt občanov a zahrnutie
kultúrnych, vzdelávacích a turistických prvkov do projektov majú veľký význam. Navyše, pomoc pri rozvoji
občianskej spoločnosti, ktorý je základom demokratického politického systému, tiež pomôže posilniť
integračný proces. O takých zmenách však nemožno hovoriť, ak sa nezlepší všeobecná životná úroveň ľudí.
Preto je potrebné vytrvalo a aktívne podporovať tvorbu nových pracovných miest.

Stratégia Európskej únie pre prvý makroregión, ktorým je Pobaltie, je teraz dôležitou referenčnou hodnotou
v diskusii o budúcej politike súdržnosti po roku 2013. Projekty realizované ako súčasť stratégie v súčasnosti
využívajú zdroje, ktoré patria do politiky súdržnosti. Vzhľadom na ich viacsektorový charakter by sa však
dnešná diskusia mala zamerať na potrebu zaviesť v blízkej budúcnosti konkrétne metódy a zdroje, ako aj
primeranú metódu na financovanie makroregionálnych stratégií v budúcom programovom období.

Berúc do úvahy budúcnosť týchto stratégií vkladáme veľké nádeje do plánu Európskej komisie vytvoriť
databázu najlepších postupov umožňujúcich dôkladné sledovanie opatrení, ktoré sú už zavedené a ktoré
umožnia, aby boli použité ako vzor pre iné stratégie. Keďže si uvedomujeme potrebu vysoko účinných
programov realizovaných ako súčasť stratégie pre projekty v oblasti Baltského mora a následné
makroregionálne projekty, žiadame Komisiu, aby vytvorila nástroje a objektívne kritériá na ochranu toho,
čo sa dosiahlo doteraz. Vďaka tomu môže byť strednodobá analýza realizácie tejto stratégie referenčnou
hodnotou pri ďalších aktivitách tohto druhu.

Nemali by sme zabúdať ani na potrebu dostať odpovede na otázky, ktoré sú z tohto pohľadu kľúčové: majú
sa tieto stratégie realizovať ako súčasť politiky súdržnosti a ako sa majú financovať, aby boli finančné
prostriedky Európskej únie efektívne využité? S veľkým uspokojením pozorujem rozvoj myšlienky
makroregiónov. Všetky majú príležitosť sústrediť sa na cezhraničnej úrovni na otázky, ktoré sú dôležité
z hľadiska územnej súdržnosti, inými slovami, uskutočnenia myšlienky integrácie, ktorú Európska únia od
začiatku presadzuje. Navyše, vytvorenie funkčných regiónov, ktoré majú rovnaké ciele, má šancu zvýšiť
účinnosť regionálnej politiky.

Dámy a páni, príklad regiónu Baltského mora slúži ako vzor, je povzbudením, aby sa začalo pracovať na
iných makroregiónoch, a svedčí o značne lepšej integrácii.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Vážený pán predsedajúci, chcel by som najskôr povedať, že som za túto stratégiu
pre krajiny okolo Baltského mora. Po prvé, nespôsobuje žiadne problémy iným krajinám a nespôsobuje ani
problémy samotnej Európskej únii.
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Zakladá sa na troch „nie“, ktoré sú veľmi dôležité. Po prvé, nevytvára sa žiadny ďalší fond; po druhé, nevytvára
sa žiadny ďalší právny rámec a po tretie, nevytvárajú sa žiadne ďalšie inštitúcie. Ako povedal pán spravodajca,
krajiny sa spájajú, aby riešili spoločné problémy, ako napríklad životné prostredie a sociálne a hospodárske
problémy. Preto by to mohlo priniesť veľa dobrého a v budúcnosti by sa to mohlo stať vzorom pre inú
makroregionálnu stratégiu.

Stihol som dohovoriť za menej ako minútu.

Artur Zasada (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, som presvedčený, že stratégia Európskej únie pre
oblasť Baltského mora bude prínosom pre trvalo udržateľný rozvoj tohto regiónu. Je však potrebné zabezpečiť,
aby sa dokument v primeraných intervaloch aktualizoval a dôsledne presadzoval v praxi.

Myslím si, že jednou z najvýznamnejších úloh pre oblasť Baltského mora je vytvorenie efektívnej siete
námornej, pozemnej a riečnej dopravy. Preto som rád, že konečná verzia dokumentu obsahuje môj
pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zdôrazňuje význam stredoeurópskeho dopravného koridoru. Myslím
si, že tento koridor, ktorý predstavuje najkratšie spojenie medzi Škandináviou a Jadranom, má zásadný
význam pre celú oblasť Baltského mora. Posilní infraštruktúru a sociálne väzby medzi mestami a regiónmi
a prispeje k rastu ich bohatstva. Keďže nejde len o hospodársky projekt, ale aj o projekt politický, kultúrny
a historický, zaslúži si našu detailnú pozornosť.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som zablahoželal pánovi Olejniczakovi za
vynikajúcu správu. Ako vieme, dnes máme v politike súdržnosti novú úlohu. Je bezpochyby pravdou, že
makroregionálna politika sa týka našej stratégie pre regióny, ako napríklad regiónov Baltského alebo
Stredozemného mora.

Chcel by som poukázať na skutočnosť, ktorú už vo svojom vystúpení zdôraznil pán Zasada. Dve súdržné
oblasti – Baltské more a Stredozemné more – sa dnes musia spojiť súdržným cezhraničným dopravným
koridorom. V novej forme financovania by sa mali na tento účel sprístupniť všetky možné zdroje tak, aby
sa tieto dve centrá rastu mohli navzájom efektívne spojiť. Chcel by som spomenúť, že ešte stále prebiehajú
konzultácie o sieti TNT. Táto sieť predpokladá previazanosť železničných, cestných a vodných dopravných
sietí. Spojenie týchto dvoch regiónov by sa malo javiť ako kľúčový faktor pri harmonizácii makroekonomickej
politiky pre rozvoj oblasti Baltského a Stredozemného mora.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Pri nedávnej návšteve Výboru pre dopravu a cestovný ruch v Lotyšsku
a Estónsku bol problém dopravného prepojenia baltských štátov so susednými regiónmi právom jednou
z veľmi diskutovaných tém. Nejde len o bezprostredné prepojenie smerom na východ, kde sú závažné
problémy (príkladom za všetky je Estónsko, kde sa v meste Narva, ktoré leží na hraniciach Európskej únie,
čaká niekoľko dní na prejazd hranice), keďže rovnako dôležité je aj prepojenie so vzdialenejšími európskymi
regiónmi. Z tohto pohľadu má nesporný prínos tzv. baltsko-jadranský koridor spájajúci región Baltského
mora s juhom Európy. Má jednoznačnú podporu všetkých dotyčných regiónov a samospráv a povedie
i k ďalším pozitívnym vplyvom na hospodársky rozvoj územia ďaleko za hranicami makroregiónu Baltského
mora.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Blahoželám pánovi Olejniczakovi k jeho správe, keďže stratégia pre
oblasť Baltského mora bola prvá makroregionálna stratégia v Európskej únii. Tí z nás, ktorí by si želali
vytvorenie dunajského makroregiónu, sa majú čo učiť zo skúsenosti získanej v súvislosti s regiónom Baltského
mora. Jedným takým poučením je, že je vhodné nestanoviť príliš veľa priorít. Namiesto toho by sa mali
stanoviť dva či tri hlavné ciele, ktoré spoja krajiny dunajskej oblasti. Podobne ako v stratégii pre oblasť
Baltského mora sú nimi doprava – aby bol Dunaj splavný –, ochrana životného prostredia – zachovanie
čistoty a biodiverzity Dunaja – a cestovný ruch. Som presvedčený, že toto bude jednou z hlavných priorít
maďarského predsedníctva v roku 2011. Som veľmi rád, že Komisiu zastupuje slovenský komisár pán
Šefčovič, podpredseda Komisie. Dúfame, že na vypracovanie dunajskej stratégie nebudeme potrebovať päť
rokov. Región Baltského mora je nám dobrým príkladom.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Vážený pán predsedajúci, ako poslanec z Gdaňska, mesta pri Baltskom
mori, podporujem stratégiu pre región Baltského mora ako pilotný projekt pre podobné makroregionálne
stratégie. Chcel by som, aby to bol úspešný projekt. Hovorím to však s dvoma výhradami.

Po prvé, aby mohli byť do stratégie zahrnuté konkrétne projekty, musia na to byť peniaze. Aby boli peniaze,
musia existovať konkrétne zdroje financovania. Inak sa táto stratégia stane akademickým cvičením a diskusiou
pre diskusiu. Na to, aby boli finančné zdroje, je potrebné urobiť rozhodnutie o tom, či na stratégiu pôjdu
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peniaze navyše alebo či sa tieto zdroje vytvoria zo škrtov urobených v iných sektorálnych programoch alebo
regionálnych politikách. To by nebol dobrý nápad.

Druhá výhrada má konkrétnejší charakter. Žiaľ, Baltské more je ešte stále najviac znečisteným morom
v Európe. Medzičasom sa so súhlasom Európskej únie a s podporou istých členských štátov stavia severný
plynovod. Ako sa v tejto správe právom zdôrazňuje, je potrebné znížiť závislosť regiónu od dodávok energie
z Ruska. Čo sú platné naše uznesenia, ak ešte pred dvoma rokmi bol Európsky parlament proti výstavbe
severného plynovodu a o dva roky neskôr sa aj tak stavia? Napriek týmto výhradám si táto stratégia zaslúži
podporu a tento región si zaslúži túto príležitosť.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, v blahoželaní pánovi spravodajcovi by som
chcel opakovane zdôrazniť, že stratégia pre oblasť Baltského mora je prvou makroregionálnou stratégiou
svojho druhu a že úspech, ktorý by mohla dosiahnuť, bude vzorom pre iné, podobné regióny. Cieľom
stratégie je znížiť rozdiely v sociálnom a hospodárskom rozvoji baltských štátov. Ochrana životného
prostredia a rozvoj dopravnej infraštruktúry sú veľmi dôležité piliere tejto stratégie. Integrácia tejto oblasti
takto určite prispeje k rýchlejšiemu rozvoju a väčšej príťažlivosti krajín v oblasti Baltského mora.

Jednou podmienkou úspechu tejto stratégie je však rozvoj dobrej a efektívnej spolupráce v riadení na
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Stratégia pre región Baltského mora je dôležitá z dvoch dôvodov.
Po prvé, vytvára integrovaný rámec na riešenie problémov a využívanie príležitostí, ktoré sa vyskytujú
v tomto regióne. Po druhé, ide o pilotnú stratégiu pre budúce makroregionálne stratégie. Analýza jej úspechu
preto môže slúžiť ako vzor pre spôsob, akým môžu byť realizované budúce stratégie, najmä dunajská
stratégia.

Myslím si, že politiky a programy Európskej únie sú pre tento región veľmi dôležité a budú tvoriť základné
prvky tejto stratégie. Na zabezpečenie toho, aby sa to stalo, je vrcholne dôležité, aby členské štáty využili
všetky finančné prostriedky, ktoré im boli v tomto programovom období poskytnuté.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že vylepšenie profilu špecifických osobitostí regiónov by mohlo priniesť oveľa
efektívnejšie využitie finančných prostriedkov EÚ a vytvoriť pridanú hodnotu na regionálnej úrovni.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ešte raz by som chcel poďakovať pánovi
spravodajcovi za túto veľmi dôležitú správu a poďakovať Parlamentu za zaviazanosť voči stratégii Európskej
únie pre oblasť Baltského mora. Tento nový makroregión je skúškou nového spôsobu fungovania. Jeho
úspech bude do veľkej miery závisieť od toho, ako bude splnený akčný plán, ktorý nadväzuje na oznámenia
Komisie. Je veľmi jasné, že záväzok štátov, regiónov a iných zainteresovaných strán bude mať kľúčový
význam pre úspech stratégie pre región Baltského mora.

Po prvý raz sme pripravili integrovanú stratégiu pre skupinu členských štátov, ktoré sú vystavené rovnakým
problémom a ktorým môžu priniesť prospech rovnaké príležitosti. Bude to stratégia ušitá na mieru.
Pripravujeme postup realizácie tejto stratégie s novým riadením a novou pracovnou metódou s cieľom
premeniť slová na činy. Po prvý raz sa pokúšame vytvoriť celkovú synergiu, v ktorej by sme chceli zlúčiť
finančné možnosti – rôzne nástroje, programy a regionálne príležitosti – s cieľom zaviesť nový
makroekonomický prístup k tomuto regiónu.

Riešením otázok životného prostredia, hospodárstva, energetiky a dopravy, ako aj bezpečnosti táto stratégia
ponúka nový zjednocujúci prístup a zlučuje kľúčové politické oblasti, pričom maximalizuje jej dosah
pomocou podpory vzájomnej súčinnosti medzi oblasťami, ktorých sa týka. Tento prístup sa už potvrdil ako
veľmi úspešný, keďže mnohé projekty sa už vytvorili, urýchlili a spolufinancovali z programov štrukturálnych
fondov len osem mesiacov od začiatku realizačnej fázy.

Komisia sa veľmi angažuje za zachovanie motivácie, ktorú sme touto stratégiou doteraz dosiahli. Výročná
konferencia zainteresovaných strán v Talline 14. a 15. októbra tohto roku ponúkne príležitosť na poučenie
sa z prvých mesiacov stratégie a predloženie nových návrhov v prípade potreby. Životné prostredie je prvým
zo štyroch pilierov stratégie EÚ pre región Baltského mora a samotná revitalizácia kvality vody v tomto mori
je základným princípom tejto stratégie.

Viacerí rečníci hovorili o doprave, ktorá je, samozrejme, ďalšou dôležitou otázkou, ktorou je potrebné
komplexne sa zaoberať. Uvažuje sa už o niekoľkých sľubných projektoch, hlavne o podpore 20 prioritných
osí, ktoré celkom iste zlepšia integráciu tohto regiónu.
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Región Baltského mora je prvou skúškou makroregionálneho prístupu. Jej výsledky nám poskytnú predstavu
o pridanej hodnote, ktorú táto nová pracovná metóda môže priniesť. Komisia preto jej priebeh starostlivo
monitoruje a teší sa na realizáciu dunajskej stratégie, ktorá sa momentálne pripravuje. Ako povedal pán
Tabajdi, keďže som zo Slovenska, som veľmi rád, že sa tento projekt pripravuje. Som o to spokojnejší, že
bude pod starostlivým okom komisára Hahna, ktorý pochádza z Rakúska a ktorý, som si istý, dunajskému
regiónu určite veľmi dobre rozumie. Či budú nasledovať ďalšie makroregióny, závisí od toho, ako budú
fungovať tieto dva a či budú predložené ďalšie návrhy, ktoré preukážu konkrétnu pridanú hodnotu
presahujúcu už existujúcu spoluprácu, a či naozaj uspokoja očividné potreby, ktoré nemožno uspokojiť
inými prostriedkami.

Dúfam v úspešný výsledok vzhľadom na ďalšiu realizáciu stratégie pre región Baltského mora a jej splnenie
a budúcemu maďarskému predsedníctvu želám veľa úspechov pri spolupráci s Komisiou, ktorá by mala
priniesť rozumné návrhy pre dunajskú stratégiu a podunajskú oblasť.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 6. júla o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. – (RO) V situácii, keď v oblasti Baltského mora existujú značné
rozdiely v zmysle hospodárskeho rozvoja a inovácií a keď existuje potreba zvýšiť potenciál vysoko rozvinutých
regiónov a znížiť nerovnosti s cieľom vytvoriť oblasť s vysokou úrovňou konkurencieschopnosti, ktorá je
veľmi dôležitá v kontexte starnutia obyvateľstva, som pevne presvedčený, že zahrnutie politík na využitie
tvorivého potenciálu a skúseností starších ľudí môže pomôcť stabilizovať postavenie tejto skupiny medzi
obyvateľmi Európskej únie.

Rovnako vítam prínos budúcej stratégie pre posilnenie spolupráce medzi štátmi a regiónmi na
makroregionálnej úrovni a pre navrhnutie nových spoločných stratégií zameraných na vytvorenie vzoru
pre cezhraničnú spoluprácu v Európe, ktorá môže posilniť príťažlivosť regiónu na európskej a globálnej
úrovni.

Som pevne presvedčená, že je rozhodne veľmi dôležité zriadiť centrum monitorovania životného prostredia
v oblasti Baltského mora a výstražný systém pre prípady nepredvídaných udalostí a vážneho cezhraničného
znečistenia, ako aj spoločnú pohotovostnú jednotku, ktorá by sa týmito situáciami zaoberala.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne. – (PL) Vážené dámy a páni, myslím, že stratégia EÚ pre
oblasť Baltského mora je opodstatnenou iniciatívou, ktorej cieľom je zefektívnenie vykonávania konkrétnych
európskych politík vrátane politiky súdržnosti, dopravnej politiky, námornej politiky, environmentálnej
politiky a inovačnej politiky. V súvislosti s týmto projektom však vznikli mnohé nedorozumenia a chcela
by som, aby sa objasnili.

Myslím si, že je veľmi dôležité objasniť otázku financovania tejto stratégie tak, aby medzi potenciálnymi
užívateľmi nevznikali mylné názory a falošné očakávania. V navrhovanom rozpočte na rok 2011 sa odstránil
samostatný rozpočtový riadok pre túto stratégiu, ktorá patrila pod Európsku susedskú politiku a Východné
partnerstvo. Predstavitelia Európskej komisie hľadajú spôsob, ako na tento účel najlepšie využiť štrukturálne
fondy, ale väčšina zdrojov bola vyčlenená na iné programy skôr, než táto stratégia vôbec vznikla. Veľmi
málo sa hovorí o využití zdrojov dostupných cez nástroje, ako napríklad rámcový program pre
konkurencieschopnosť a inovácie, 7. rámcový program pre výskum a technický rozvoj alebo zdroje vyčlenené
na zlepšenie transeurópskych dopravných sietí.

Preto žiadam presné vyjadrenie o tom, kto je zodpovedný za realizáciu tejto stratégie a aké úlohy majú
jednotliví aktéri, aby sme sa nezaoberali ďalším projektom, o ktorom sa veľa hovorí, ale ktorý neprináša
žiadny merateľný úžitok.

Georgios Stavrakakis (S&D), písomne. – (EL) Chcel by som ešte raz zablahoželať pánovi spravodajcovi
k jeho výbornej správe. Stratégia pre región Baltského mora otvára novú éru funkčných regiónov a tvorí
základ efektívnejšieho riešenia dôležitých úloh prijatím jednotných prístupov. Koordinácia opatrení v rámci
rôznych politík s dosahom na konkrétne územie môže slúžiť ako návod pre budúci vývoj politiky súdržnosti.
Význam tejto stratégie sa však neobmedzuje len na to. Jej najdôležitejším aspektom je skutočnosť, že bola
sformulovaná po rozsiahlej konzultácii medzi zainteresovanými stranami v tejto oblasti na všetkých úrovniach
verejnej správy. Piliere, prioritné sektory a základné plány stratégie neboli nastolené zhora, ale sú prirodzeným
pokračovaním plánov a iniciatív, ktoré boli v tejto oblasti vypracované už dávno a ktoré reagujú na konkrétne
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každodenné potreby občanov. V rámci toho sa zdôrazňuje význam partnerstva medzi všetkými stranami
v danej oblasti tak, aby opatrenia financované z peňazí európskych daňových poplatníkov zabezpečili
najlepšie možné výsledky. Je to v podstate prvá skúška pre budúce použitie v iných funkčných regiónoch.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. – (PL) Na úvod svojho vystúpenia by som chcel poďakovať pánovi
Olejniczakovi za jeho správu o stratégii pre región Baltského mora – prvého makroregiónu EÚ –, ktorá
určuje multifunkčnú platformu spolupráce a v ktorej sa venuje osobitná pozornosť spoločným rozvojovým
cieľom a výzvam alebo trendom v budúcej makroregionálnej politike. Uvažuje sa o príprave akéhosi plánu
opatrení pre iné makroregionálne stratégie. Región Baltského mora charakterizuje široká viacúrovňová
spolupráca v oblasti hospodárstva, ochrany životného prostredia a mnohých foriem sociálneho rozvoja.
Krajiny, ktoré tento región tvoria, majú veľa spoločných problémov, a hoci zostávajú nezávislými, posilňujú
realizáciu stratégie Európskej únie pre región Baltského mora. Napriek svojmu celkom všeobecnému
charakteru správa definuje viaceré spoločné ciele a odporúčania, ktoré sú nutné na úspešnú realizáciu stratégie,
ako napríklad vytvorenie dobrej platformy pre spoluprácu, efektívnu koordináciu a riadiaci systém. Aby sa
však všetky tieto úlohy mohli úspešne zrealizovať, sú potrebné finančné zdroje a tie, žiaľ, chýbajú. Z tejto
stratégie bude mať úžitok osem krajín Európskej únie a Rusko. Nemali by sme dovoliť, aby nedoriešená
otázka financovania tejto stratégie bránila rozvoju a vylepšeniu tejto ambicióznej, nadnárodnej iniciatívy.

25. Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze
s osobitným ohľadom na cieľ 2 (stručná prezentácia)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pani Rodi Kratsovej-Tsagaropoulouovej v mene Výboru
pre regionálny rozvoj o prínose regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným
ohľadom na cieľ 2 (2009/2234(INI)) (A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, spravodajkyňa. – (EL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, účelom tejto
správy je zdôrazniť význam oživenia regionálnej politiky v Európskej únii dnes, po finančnej kríze a jej
vplyve na reálne hospodárstvo.

Chceme zdôrazniť, že regionálna politika je základným zdrojom investícií do rastu. Štrukturálne fondy nie
sú len nástroje na odstránenie nezrovnalostí a štrukturálnych problémov; sú to tiež nástroje, ktoré sa musia
prispôsobiť súčasným podmienkam a najlepším možným spôsobom použiť na vyvážený rast, na fungovanie
vnútorného trhu.

Správa sa zameriava predovšetkým na regióny cieľa 2; regióny, ktoré od roku 2000 vykazovali zvýšený
podiel hrubého domáceho produktu a zaznamenali vysokú mieru výkonnosti v oblasti konkurencieschopnosti,
inovácií a výskumu.

Po reforme v roku 2006 sa regióny cieľa 2 zamerali na konkurencieschopnosť a vytváranie kvalitných
pracovných miest. Príkladom na objasnenie rozsahu tejto iniciatívy je to, že intervencie cieľa 2 sa týkajú 168
regiónov s 314 miliónmi obyvateľmi v 19 členských štátoch Únie.

Toto úsilie preto musí pokračovať na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni. Z návrhu uznesenia jasne
vyplýva, že chceme podporiť regionálny rozmer stratégie Európa 2020, prioritu, ktorá je zameraná nielen
na regionálnu a sociálnu súdržnosť, ale aj na konkurencieschopnosť regiónov.

Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby bola pružnejšia v prideľovaní finančných prostriedkov a prijímaní
rozhodnutí, aby sa štrukturálne fondy dali lepšie a rýchlejšie využiť. Už sme poznamenali, že z celkového
počtu 117 operačných programov financovaných z Európskeho sociálneho fondu bolo v niektorých členských
štátoch Európskej únie 13 pozmenených a prispôsobených finančným ťažkostiam a ťažkostiam v poskytovaní
finančných prostriedkov na vnútroštátnej úrovni. Vyzývame Európsku komisiu, aby podporila úsilie členských
štátov tak, aby mohli využiť túto schopnosť prispôsobenia.

Náš základný návrh je podporiť rozhodnutie Rady zvýšiť zálohy štátom, ktorých HDP kleslo viac ako o 10 %
alebo ktoré dostali pomoc od MMF v oblasti platobnej bilancie na účely finančného prispôsobenia. Žiadame
tiež Európsku komisiu, aby našla pružné riešenia pravidiel n+2/n+3, aby členským štátom, ktoré majú
finančné ťažkosti, nezanikol nárok na európsku pomoc.

Ďalšia vec, na ktorú upozorňujeme, je, že šiesta správa o pokroku v oblasti súdržnosti neobsahuje dostatočné
kvalitatívne a kvantitatívne údaje o regiónoch cieľa 2. Vyzývame preto Európsku komisiu, aby predložila
štúdiu, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie na to, aby sme mohli zasiahnuť v rámci schopnosti
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prispôsobiť sa v súčasných podmienkach a pripraviť ďalší finančný výhľad na základe skutočných podmienok
a skutočných potrieb.

Ďalšia vec, ktorú zdôrazňujeme, je, že za osobitných okolností, ako sú tie, ktoré dali podnet na vypracovanie
tejto správy, mám tým na mysli hospodársku krízu, je potrebná väčšia pružnosť v prípade pravidla N+2 so
zreteľom na ciele politiky súdržnosti a na dôsledky cyklických hospodárskych zmien na verejné financie
a súkromné investície.

Zdôrazňujeme tiež dôležitosť podpory iniciatív JASPERS, JEREMIE a JESSICA, pretože sú krajiny ako Grécko
(ktoré sa v správe neuvádza, ale uvádzam ho ako príklad), ktoré v roku 2007 podpísali dohodu s Európskou
investičnou bankou s cieľom rozvinúť tieto iniciatívy a len nedávno aktivovali postupy.

Preto musíme byť ostražití a potrebujeme prispôsobivosť a koordináciu potrebných prostriedkov, ak máme
správne využívať regionálnu politiku.

Seán Kelly (PPE). – Vážený pád predsedajúci, v plnej miere podporujem návrhy spravodajkyne. Videl som
výhody financovania z prostriedkov cieľa 2 v našej krajine na základe vlastnej skúsenosti a pred dvomi
týždňami v Mannheime. Ak by sa malo zrušiť, bola by to obrovská nevýhoda pre tieto regióny. Región,
odkiaľ pochádzam, získal cenu Európskej únie za podnikanie. Pred dvomi týždňami som v Mannheime
mohol vidieť najmä ocenenie financovania a čo je dôležitejšie, jeho účinok.

Myslím si, že všeobecne vo svete sú novátori a imitátori. Veľmi málo ľudí dokáže inovovať, takmer každý
by chcel alebo dokáže imitovať. V týchto malých regiónoch často nájdete najlepšie inovácie. Videl som to
v Mannheime; videl som to v obchodných parkoch atď. Ich práca prináša výhody ich vlastným regiónom,
ale s použitím imitácie môže byť prospešná aj pre veľa iných regiónov.

A nakoniec, ako povedala spravodajkyňa, HDP nemôže byť jediný spôsob, ktorý rozhoduje o kúpnej sile
regiónov.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Na začiatku chcem poďakovať spravodajkyni. Táto správa je dôležitá
aj dobre napísaná.

Úloha, ktorú zohrala regionálna politika v zmiernení finančnej a hospodárskej krízy a v boji proti nej, je
nepopierateľná. Rozvoj regiónov a záruka hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti regiónov sú tiež
veľmi dôležité pre rast hospodárskej konkurencieschopnosti Európskej únie a pri dosahovaní cieľov stratégie
EÚ 2020.

Vzhľadom na súčasnú krízu som presvedčený, že postupy na používanie štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu sa rozhodne musia zjednodušiť a typy oprávnených nákladov sa musia rozšíriť s cieľom ešte účinnejšie
prispieť k dosahovaniu cieľov týkajúcich sa pracovného trhu a sociálneho začlenenia.

Naďalej podporujem zamestnanosť v kľúčových odvetviach hospodárstva a záruku udržania hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti ako priority Európskej únie. Umožní nám to dosiahnuť inteligentný, udržateľný
hospodársky rast v európskych štátoch a regiónoch.

Karin Kadenbach (S&D). – Vážený pán predsedajúci, pán Šefčovič, ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali
príležitosť ujať sa slova tak neskoro večer. Som presvedčená, že politika súdržnosti bola málokedy taká
dôležitá, ako je teraz, uprostred tejto krízy. Jasným signálom krízy je skutočnosť, že pracovné miesta
a investície sa sústredili v aglomeráciách jednotlivých členských štátov. Najmä teraz je dôležité, aby politika
súdržnosti zohrávala aktívnu úlohu a aby sa investovalo do regiónov.

V regiónoch potrebujeme hnaciu silu alebo stimul tohto druhu. Potrebujeme každé euro, ktoré môžeme
zohnať. Pokiaľ ide o Dolné Rakúsko, ktoré je tiež regiónom cieľa 2, môžem povedať len to, že v minulosti
sa nám v našom regióne podarilo vytvoriť tri eurá z každého eura z EÚ. V tomto zmysle musíme mať jasné
usmernenie. Inými slovami, potrebujeme väčšiu spoľahlivosť a musíme byť schopní plánovať dopredu.
Najmä v situácii, v akej sme sa v súčasnosti ocitli, však musí byť aj možnosť pružného prístupu. Práve preto
som presvedčená, že táto správa je dôležitá, lebo vyzýva na pružnosť tohto druhu a v regiónoch sú potrebné
príležitosti.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Základným cieľom Únie je prekonať hospodársku krízu. V prvom
rade to znamená odstránenie štrukturálnych problémov, ktoré vznikli v dôsledku krízy, najmä pokiaľ ide
o konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

71Diskusie Európskeho parlamentuSK05-07-2010



Európska komisia predložila nasledujúce návrhy, ktorých cieľom je dosiahnuť zlepšenie hospodárstva na
vnútroštátnej a regionálnej úrovni: podpora podnikov, zlepšovanie poznatkov a inovácií a zvýšenie pružnosti
programov politiky súdržnosti. Mali by sme preto urýchliť investície, zjednodušiť realizáciu programov
politiky súdržnosti a zlepšiť pružnosť týchto programov. Základom programov politiky súdržnosti by mala
byť dobrá investícia.

Mali by sme tiež prijať opatrenia na ďalšiu a hlbšiu integráciu celej Únie a mali by sme sa snažiť o posilnenie
solidarity Únie a trhu Spoločenstva; postupy jednotlivých členských štátov sa nesmú sústreďovať len na ich
konkrétne záujmy. Európska únia sa musí sústrediť na vytvorenie trvalého mechanizmu, ktorý zaručí ochranu
pred negatívnymi účinkami hospodárskej krízy.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) V prvom rade by som chcela zablahoželať pani Kratsovej k vypracovaniu tejto
správy.

Vlády členských štátov v celej EÚ sú práve uprostred vykonávania prísnych opatrení, ktorých cieľom je
oživenie národného hospodárstva. Som presvedčená, že okrem úsporných opatrení, ktoré boli prijaté,
musíme zvýšiť investície z európskych fondov.

V súvislosti s ukončovaním krízy je osobitne dôležitý cieľ 2 v politike súdržnosti na zvýšenie
konkurencieschopnosti európskych regiónov a na podporu zamestnanosti.

Na všetky regióny v Rumunsku sa ešte vzťahuje cieľ 1 regionálnej politiky, ktorým je konvergencia.
Perspektívnym riešením na pomoc našej krajine dostať sa z krízy je zabezpečiť jej prístup k čo najväčšiemu
množstvu európskych prostriedkov a podporiť miestne samosprávy vo vykonávaní čo najväčšieho počtu
projektov s použitím európskych peňazí.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie. Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pani spravodajkyni
za správu o úlohe politiky súdržnosti v pláne obnovy a v období, ktoré bude nasledovať po ňom, a tiež
poďakovať Európskemu parlamentu za jeho záujem o monitorovanie vplyvu tohto opatrenia na hospodárstva
členských štátov a regiónov.

Politika súdržnosti je koncipovaná ako politika na podporu zníženia rozdielov v sociálno-ekonomickej
oblasti a skutočnej konvergencie investíciami do opatrení na posilnenie štrukturálnej zmeny. So svojimi
finančnými zdrojmi v celkovej sume 347 miliárd EUR určenými na programové obdobie 2007 – 2013,
z čoho je 228 miliárd EUR vyčlenených na investície súvisiace s Lisabonskou zmluvou, táto politika súdržnosti
poskytuje silnú podporu stabilite rozpočtu aj verejným investíciám v členských štátoch a regiónoch Európskej
únie. Keďže to nie je anticyklická hospodárska politika, predstavuje silný a dôležitý prostriedok, ktorý má
Únia k dispozícii na podporu investícií do reálneho hospodárstva. To vysvetľuje dôvod, prečo sa táto politika
stala kľúčovou súčasťou plánu hospodárskej obnovy Európy.

Cieľom tohto plánu a týchto európskych opatrení bolo čeliť dôležitým negatívnym vplyvom krízy. Komisia
preto navrhla súbor legislatívnych zmien a cielených odporúčaní. Prvoradým cieľom tohto návrhu bolo
urýchliť realizáciu týchto programov a zrýchliť financovanie príjemcov pre programy, ktoré už boli schválené
na obdobie tohto finančného výhľadu. Uskutočnili sme to zvýšením predbežného financovania zo strany
EÚ a prijatím súboru opatrení zameraných na zjednodušenie.

Legislatívne zmeny nadobudli platnosť v apríli 2009 a po oznámeniach Komisie boli v decembri 2008 prijaté
odporúčania členským štátom. Takže môžeme povedať, že tento legislatívny balík bol prijatý v priebehu
piatich mesiacov. Tento časový plán je plne v súlade s naliehavosťou, ktorú si vyžaduje prijatie nápravných
opatrení proti kríze. Chcel by som zdôrazniť, že tento úspech bol výsledkom kvalitnej medziinštitucionálnej
práce a plodnej spolupráce s inštitucionálnymi partnermi – najmä s Európskym parlamentom –, pretože
všetci sme chceli rýchlo a primerane reagovať na politické a hospodárske potreby.

Tieto opatrenia boli celkovo charakterizované ako pozitívny posun, ktorý poskytol potrebné prostriedky
na zrýchlenie využívania prostriedkov a zmiernenie prekážok pri vykonávaní. Tieto opatrenia boli dostatočne
pružné, aby umožnili členským štátom vybrať si z nich a vykonávať tie, ktoré najlepšie vyhovujú ich
osobitnému vnútroštátnemu a regionálnemu prostrediu, lebo vieme, že neexistuje riešenie, ktoré by
vyhovovalo všetkým. Opatrenia na obnovu tiež prispeli k obnove a zdokonaleniu mechanizmu vykonávania
politiky súdržnosti čo najväčším zjednodušením niektorých ustanovení na prípravu a riadenie projektov.
Tieto opatrenia neboli určené len na boj proti kríze, ale majú mať aj trvalú úlohu v situácii po skončení krízy
v súčasnom programovom období.
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Komisia v neposlednom rade predloží správu o vykonávaní a výsledkoch opatrení prijatých v rámci plánu
obnovy, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti v Európskej únii, v nadväznosti na záväzok Komisie predložiť
Európskemu parlamentu túto správu v druhej polovici roku 2010.

Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, v utorok 6. júla o 12.00 hod.

26. Program nasledujúceho rokovania: pozri zápisnicu

27. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 23.15 hod.)
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