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PREDSEDÁ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

2. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Budúcnosť SPP po roku 2013 (rozprava)

Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je správa (A7-0204/2010) pána Lyona v mene Výboru pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013
(2009/2236(INI)).

Sme veľmi radi, že môžeme privítať pána komisára Cioloşa. Komisia v Štrasburgu poverila jedného či druhého
komisára účasťou na zasadnutiach na základe ad hoc, ale domnievam sa, že je znakom pozoruhodnej
zodpovednosti, že je prítomný komisár zodpovedný za oblasť, o ktorej dnes rokujeme, a že sa na tejto
rozprave zúčastňuje. Som presvedčený, že je to mimoriadne pozitívny detail.

George Lyon, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, chcel by som začať vyjadrením ľútosti nemeckým
kolegom a zablahoželaním španielskym kolegom k vynikajúcemu včerajšiemu zápasu.

Chcel by som spomenúť to, čo považujem za dve hlavné otázky, na ktoré musíme nájsť v rámci reformy SPP
odpoveď. Na čo slúži spoločná poľnohospodárska politika? Prečo je v 21. storočí stále relevantná? V časoch
súčasnej hospodárskej krízy, zadlžených verejných financií a obmedzovania rozpočtových výdavkov je
dôležité, aby SPP poskytovala na tieto otázky odpovede, ak chceme, aby daňoví poplatníci aj v budúcnosti
naďalej poskytovali našim poľnohospodárom takú potrebnú podporu.

Jedným zo základných problémov, ktorým čelí spoločnosť, je to, ako uspokojiť rastúci celosvetový dopyt
po potravinách, pričom podľa odhadov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa tento dopyt
do roku 2050 zdvojnásobí. Veľkým problémom, samozrejme, je, ako uspokojiť tento dvojnásobný dopyt
po potravinách v situácii nižšej dostupnosti zdrojov pôdy, vody a energií v dôsledku zmeny klímy. Ako
vyriešime tento problém a zabránime dokonalej búrke, ktorú predpovedal hlavný vedecký poradca Spojeného
kráľovstva Sir John Beddington, keď v roku 2009 povedal, že smerujeme do dokonalej búrky, ktorá sa odohrá
v roku 2030, pretože všetko funguje v rovnakom časovom rámci? Ak tento problém nevyriešime, môžeme
očakávať veľkú destabilizáciu, viac nepokojov a potenciálne veľké problémy s medzinárodnou migráciou,
pretože ľudia sa budú sťahovať za potravinami a vodou.

To je rozmer tohto problému. Som presvedčený, že boj proti zmene klímy a zabezpečenie väčšej udržateľnosti
našej poľnohospodárskej produkcie sú ciele, ktoré musia byť stredobodom budúcej reformy. Sú to dôležité
kroky, ak máme byť aj naďalej schopní zaistiť potravinovú bezpečnosť pre našich európskych občanov
a naďalej prispievať k naplneniu rastúceho dopytu po potravinách.

Reforma by mala podporiť aj ekologický rast prostredníctvom rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov
v malom rozsahu, ako je veterná energia, biomasa, bioplyn a biopalivá druhej generácie. Pomohlo by to
vytvoriť pracovné miesta a poskytnúť poľnohospodárom skutočné príležitosti na diverzifikáciu a osobitný
príjem. Musíme reagovať aj na výzvu v súvislosti s väčšou environmentálnou ochranou, a to tak, že
zabezpečíme poľnohospodárom príležitosť podieľať sa na poľnohospodársko-environmentálnych režimoch,
aby do takéhoto režimu mohla byť zahrnutá väčšina poľnohospodárskej pôdy v priebehu nasledujúcej
reformy. Použitím skôr cukru než biča – je to veľmi dôležitá zásada použiť na povzbudenie radšej cukor než
veľký bič v podobe pravidiel a predpisov – sa dosiahne zapojenie poľnohospodárov do tohto programu.

Kľúčovým faktorom tejto reformy musí byť aj spravodlivosť: spravodlivosť voči starým členským štátom,
ako aj voči novým členským štátom v rámci prerozdeľovania prostriedkov priamej pomoci v celej EÚ;
spravodlivé prerozdelenie medzi poľnohospodárov a členské štáty prostredníctvom uhradenia historických
platieb do roku 2020. Nemôže byť správne a oprávnené aj naďalej poskytovať platby na základe toho, ako
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ste hospodárili pred 10 rokmi. Takisto potrebujeme spravodlivé podmienky pre poľnohospodárov v rámci
potravinového reťazca, aby sme boli schopní zvládnuť nárast objemu produkcie. Takže spravodlivosť a zásada
spravodlivosti musia byť jadrom budúcej reformy.

Zároveň musíme vyriešiť aj otázku volatility trhu, no v tejto veci žiadam o opatrnosť. Áno, potrebujeme
intervenciu a pomoc v oblasti skladovania súkromnými subjektmi. Áno, musíme preskúmať ostatné nástroje,
ako je poistenie rizika a budúce trhy. Áno, potrebujeme vyčleniť osobitnú rozpočtovú položku na financovanie
činností súvisiacich s krízou. Mali by sme však odmietať myšlienku návratu k riadeniu trhov vo väčšom
rozsahu, ako to bolo v minulosti. Už sme to skúsili a nepodarilo sa to. Navrhujem, aby sme už nešli touto
cestou.

Na záver som si istý, že tento Parlament podporí naše reformy, modernizáciu SPP, ktorá naberie nový smer
a bude čeliť novým problémom 21. storočia. Parlament podporou tejto správy udá tón diskusie a vypracuje
program. Chcel by som vyzvať pána komisára, aby využil naše nápady a informoval o svojich návrhoch
týkajúcich sa reformy SPP pri ich uverejnení v novembri tohto roka.

Dacian Cioloş, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som, samozrejme, veľmi poctený,
že sa môžem zúčastniť na týchto rozpravách, ktoré ma veľmi zaujímajú, pretože musím predložiť návrhy
k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ako som už povedal na svojom vypočutí pred Parlamentom,
som presvedčený, že vzťah s Európskym parlamentom je kľúčom ku konečnému uskutočneniu reformy
spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bude väčšmi v súlade s očakávaniami občanov, pričom európski
občania ju navyše budú lepšie chápať.

Chcel by som úprimne poďakovať pánovi Lyonovi za správu, ktorú dnes predložil na hlasovanie, ako aj
celému jeho tímu a, samozrejme, všetkým členom Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorí
predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré celý text obohatili.

Takisto vítam výzvu a snahu tejto správy o lepšiu komunikáciu v súvislosti so spoločnou poľnohospodárskou
politikou a budúcnosťou poľnohospodárstva v Európskej únii. Domnievam sa, že okrem svojho veľmi
dôležitého technického obsahu je už táto správa veľmi dobrým nástrojom na oznamovanie informácií
o spoločnej poľnohospodárskej politike, o tom, čím bola doteraz, o potrebe takejto politiky v budúcnosti
a o potrebe vývoja tejto politiky.

Takisto beriem na vedomie vašu žiadosť o prepracovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to nielen
v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá pre SPP stanovuje jasné ciele, ale aj v súlade so stratégiou Európa
2020. Myslím si, že teraz máme možnosť lepšie prispôsobiť našu spoločnú poľnohospodársku politiku
súčasným očakávaniam občanov, a to mimo jej tradičných cieľov, akým je zaistenie bezpečnosti zásobovania
trhu.

Takisto odporúčate opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť fungovanie potravinového reťazca a vyváženosť medzi
rôznymi operátormi v rámci tohto reťazca, ako aj transparentnosť pozícií a vyjednávaciu silu
poľnohospodárskych výrobcov. Toto sú prvky, ktoré bude potrebné zohľadniť nielen v rámci reformy SPP,
ale aj v ostatných iniciatívach, ktoré predloží Komisia.

Takisto som si veľmi pozorne prečítal vaše návrhy týkajúce sa budúcnosti priamych platieb ako nástroja,
ktorý nielenže zaručí stabilitu príjmu poľnohospodárov, ale ktorý zabezpečí aj minimálnu úroveň
poskytovania verejných statkov. Domnievam sa, že pred sebou máme novú koncepciu priamych platieb
a nové odôvodnenie súvisiace s garanciou minimálneho základného príjmu pre poľnohospodárov a aj stimul
na výrobu verejných statkov.

Tiež som vzal na vedomie návrh, že kritériá pre rozdeľovanie týchto priamych platieb by mali byť
prehodnotené na základe tohto nového kritéria, ale aj preto, aby sa zabezpečilo rovnomernejšie prerozdelenie
medzi jednotlivé členské štáty, regióny a kategórie poľnohospodárov, pričom je potrebné zohľadniť osobitný
charakter poľnohospodárstva v menej zvýhodnených a ťažko dostupných oblastiach.

Takisto beriem na vedomie, ako už povedal pán Lyon, potrebu naďalej zabezpečovať, aby sa SPP zameriavala
na trh, čo sa musí dosiahnuť merateľným spôsobom s cieľom zabrániť tomu, aby poľnohospodári museli
čeliť veľmi chaotickým trhom. V tejto súvislosti sa domnievam, že zameranie sa na trhy je plne zlučiteľné
so zlepšením mechanizmov riadenia trhu ako prostriedok na konkrétnejšie zabezpečenie toho, aby tieto
trhy mohli primerane fungovať bez ovplyvnenia, ako som už povedal, dosiahnutia cieľov zameraných na
udržanie poľnohospodárstva v celej Európe a zachovanie rozmanitosti nášho poľnohospodárstva.
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K predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, o ktorých sa bude rokovať, mám niekoľko
pripomienok. Myslím si, že potravinová výroba je dôležitým cieľom SPP. Táto výroba je odmeňovaná priamo
trhmi, musíme však zohľadniť aj verejné statky, ktoré nie sú hradené trhmi a ktoré musia byť predmetom
verejného finančného príspevku. V rámci poľnohospodárskej výroby môžeme zohľadniť tieto dva aspekty:
potravinovú výrobu a výrobu verejných statkov s aspektmi, ktoré sú hradené trhmi, a ostatnými aspektmi,
ktoré nie sú hradené a ktoré musia byť podporované z verejných zdrojov.

Pokiaľ ide o štruktúru spoločnej poľnohospodárskej politiky, niekoľkokrát som povedal, že podľa môjho
názoru musia spoločnú poľnohospodársku politiku tvoriť dva piliere, a to nielen preto, aby lepšie objasnila
dosiahnutie cieľov SPP, ale aby takisto zabezpečila lepšie riadenie nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Máme
nástroje, ktoré sa musia používať každý rok a ktorých výsledky sa môžu merať každý rok, ale máme aj
niekoľko opatrení, ktoré sa musia uplatniť v priebehu niekoľkých rokov v rámci programov, ktoré potrebujú
niekoľko rokov na to, aby priniesli výsledky. S cieľom zabezpečiť lepšie riadenie zdrojov a prostriedkov,
ktoré máme k dispozícii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa domnievam, že potrebujeme
tieto dva piliere, ktoré sa musia, samozrejme, dopĺňať a mať jasnejšie definované ciele. Následne, čo je veľmi
dôležité, by bolo dobré objasniť, ako by sa mali realizovať opatrenia, ktoré zahŕňajú.

Pokiaľ ide o systém environmentálnej podmienenosti, domnievam sa, že mal na priame platby pozitívny
vplyv. Takisto jasne definoval východiskový bod verejných statkov, ktoré boli správne hradené z verejných
zdrojov. Opatrenia environmentálnej podmienenosti môžeme, samozrejme, zjednodušiť. Môžeme zabezpečiť,
aby bol ich obsah zrozumiteľnejší pre poľnohospodárov, rovnako ako aj pre vnútroštátne alebo regionálne
orgány, ktoré ich uplatňujú a monitorujú. Na základe uvedeného si myslím, že environmentálna podmienenosť
základných priamych platieb je dobrým východiskovým bodom na neskoršie jasné definovanie ostatných
opatrení, ktoré stimulujú výrobu verejných statkov.

Pokiaľ ide o trhové opatrenia, povedal som, že sa domnievam, že je potrebné zamerať sa na trhy, no musíme
chrániť aj bezpečnostné siete a nájsť nové opatrenia, ktoré nám umožnia dosiahnuť ciele týkajúce sa stability
trhových cien a príjmov.

Pokiaľ ide o štruktúry malých, stredných a veľkých podnikov, súhlasím, že musia dosiahnuť lepšiu výkonnosť
– a to sa vzťahuje aj na malé poľnohospodárske podniky –, ale musíme byť schopní zabezpečiť, že sa táto
zmena uskutoční v ich špecifickom prostredí prostredníctvom rozsiahlejšieho využitia ich konkrétneho
potenciálu. Preto môžeme dosiahnuť reštrukturalizáciu týchto poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú
úzko prepojené smerom k trhom, ale bez prechodu na jednotný model poľnohospodárstva, aby sme boli
schopní zachovať rozmanitosť poľnohospodárstva.

Po týchto pripomienkach budem teraz pozorne počúvať vaše komentáre a pripomienky a môžem vás
ubezpečiť, pán Lyon, že veľmi pozorne preskúmam obsah správy, za ktorú hlasoval Parlament, a určite sa
na ňu budem odvolávať pri príprave legislatívnych iniciatív Komisie v nadchádzajúcich mesiacoch.

Giovanni La Via, spravodajca Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko. − (IT) Vážený pán predsedajúci,
pán komisár, dámy a páni, domnievam sa, že pozitívom správy pána Lyona je to, že jasne definuje súbor
cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý je oveľa rozsiahlejší ako v minulosti a ktorý je v súlade
so stratégiou EÚ do roku 2020.

Ako zo správy jasne vyplýva, táto poľnohospodárska politika musí mať aj naďalej európsky rozsah, a preto
musíme skutočne pribrzdiť všetkých, ktorí plánovali jej opätovný presun na úroveň členských štátov a ktorí
pre ňu žiadali národnú podporu. Dôležitým bodom je, že potrebujeme zdroje, ktoré budú primerané oveľa
rozsiahlejším cieľom, ktoré boli stanovené, a to nielen na dosiahnutie verejných cieľov a cieľa verejných
statkov bez trhu. Zo správy znovu jasne vyplýva, že zdroje vyčlenené na novú spoločnú poľnohospodársku
politiku musia byť v súlade so zdrojmi, ktoré mala táto politika doteraz k dispozícii.

Michel Dantin, v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel
poďakovať pánovi Lyonovi, ako aj tímu tieňových spravodajcov, ktorí s ním podľa môjho názoru pri príprave
tejto správy účinne spolupracovali.

Pokiaľ ide o náš poslanecký klub, táto správa vyjadruje ambície mať európske poľnohospodárstvo. Bola
vypracovaná v nadväznosti na krízu surovín v rokoch 2007 a 2008 a nasledujúcu poľnohospodársku krízu
z roku 2009, ktoré nám ukázali, že liberalizácia nie je pre poľnohospodárstvo riešením.

Prvoradým cieľom nášho poľnohospodárstva je zaistiť – zaručiť – potravinovú bezpečnosť pre 450 miliónov
Európanov, ale musíme zaujať miesto aj na solventných trhoch. Je zrejmé, že sa rozvinuli podmienky, ktoré
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boli bežné od polovice 20. storočia, že sa rozvinuli a stále musia vyvíjať aj techniky, že sa musia zmeniť a že
sa musia vyvíjať aj nástroje poľnohospodárskej politiky. V rámci tohto vývoja je potrebné podporovať
poľnohospodárstvo.

Kým prvý pilier, ktorý je financovaný výlučne z rozpočtu EÚ, musí podporovať úroveň požiadaviek
spoločnosti, ktorú pripisujeme poľnohospodárstvu, druhý, spolufinancovaný pilier, musí naďalej podporovať
modernizáciu poľnohospodárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia so zreteľom na tento
nový kontext. Táto politika bude musieť byť aj spravodlivejšia – áno, povedal som spravodlivejšia – medzi
krajinami a medzi samotnými poľnohospodármi. Naším jednoznačným želaním je vrátiť nádej 14 miliónom
poľnohospodárov a ich rodinám, a najmä zabezpečiť náhradu za 4,5 milióna poľnohospodárov, ktorí majú
dnes viac ako 60 rokov a ktorí sa chystajú zanechať toto povolanie. Jedným z našich záujmov bude otázka
generačnej výmeny.

Wojciech Michał Olejniczak, v mene skupiny S&D. – (PL) Vážený pán predsedajúci, rozpravy, ktoré sme
viedli v posledných mesiacoch v Európskom parlamente, neomylne poukazujú na potrebu zmeny v oblasti
spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nikto z nás nepochybuje, že SPP by mala pomôcť zaistiť potravinovú
bezpečnosť v priebehu nasledujúcich niekoľkých desaťročí, zabezpečiť dobré a zdravé potraviny a zároveň
zachovať biodiverzitu a chrániť životné prostredie.

SPP by v budúcnosti mala vo väčšej miere reagovať na sociálne potreby, ako je vytváranie pracovných miest
a zamestnanie žien a mladých ľudí v poľnohospodárstve. Chcel by som osobitne zdôrazniť, že
poľnohospodárom je potrebné zabezpečiť stabilné a zodpovedajúce príjmy za ich veľmi ťažkú prácu a za
to, že nás zásobujú vysoko kvalitným tovarom.

Správa, ktorú dnes prijmeme, obsahuje návrhy, ktoré predložili poslanci zastupujúci politické skupiny
a jednotlivé členské štáty. Musíme prijať dôležité rozhodnutia, ktoré rozhodnú o výbere konkrétnej cesty,
takže prostriedky vynaložené na SPP budú v budúcnosti prínosom pre poľnohospodárskych výrobcov
a zároveň aj pre spotrebiteľov.

Nakoniec by som chcel pánovi Lyonovi veľmi úprimne poďakovať za to, že nám umožnil takú úspešnú
spoluprácu.

Marit Paulsen, v mene skupiny ALDE. – (SV) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, pán Lyon
urobil niekoľko možno malých, ale napriek tomu veľmi dôležitých krokov smerom k zmene
poľnohospodárskej politiky. Potrebujeme spoločnú európsku poľnohospodársku politiku. Zabudnime na
myšlienku opätovného presunu SPP na úroveň členských štátov. Musíme si tiež uvedomiť, že žijeme v novej
ére so zložitými problémami a našou povinnosťou je vyriešiť ich. Patrí sem, samozrejme, aj potreba zabezpečiť
potraviny pre deväť miliárd ľudí. Zároveň máme pred sebou obrovské problémy, ktorým musíme čeliť, a to
pokiaľ ide o zmenu klímy a zabezpečenie fungovania prírodných cyklov.

Nepovažujme poľnohospodárstvo za environmentálne zlo a environmentálny problém. Poľnohospodárstvo
a lesníctvo obsahujú základné riešenia pre naše obrovské problémy.

Martin Häusling, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Lyon, v prvom
rade by som vám chcel poďakovať za správu. Ako spravodajcovia sme úspešne spolupracovali a myslím si,
že sme dospeli k vynikajúcemu kompromisu, ktorý môžeme v plnej miere podporiť. Je dôležité, aby Parlament
vyslal silný signál, ktorý bude poukazovať na náš zámer pokračovať vo vykonávaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky.

To, že v rámci kompromisu nedosiahneme všetko, čo chceme, sa stáva. Domnievam sa však, že je pre nás
dôležité, čo by som zároveň rád zdôraznil, aby sme mali nádej na ekologickejšiu SPP – mám na mysli
ekologickú nielen v zmysle trvalo udržateľnej energetickej politiky, ale aj v zmysle trvalo udržateľnej
poľnohospodárskej politiky – a aby sme začali hospodársku súťaž považovať nielen za konkurenčnú pozíciu
so zreteľom na globálny trh, ale aby sme zároveň venovali väčšiu pozornosť aj situácii v rámci európskeho
poľnohospodárstva a zamerali sa na podmienky hospodárskej súťaže v rámci európskeho poľnohospodárstva,
a to nielen na základe dodržiavania pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pre budúcu
poľnohospodársku politiku, ale nakoniec aj vytvorením našej vlastnej silnej spoločnej európskej
poľnohospodárskej politiky.

Je dôležité, aby sme v budúcnosti vyčlenili priame platby z prvého piliera v súlade s trvalo udržateľnou
poľnohospodárskou politikou a aby sme mali silný druhý pilier pre rozvoj vidieckych oblastí so zameraním
na zamestnanosť.
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Nebudeme podporovať – a zdôraznili sme to aj na úrovni výborov – poľnohospodársku politiku vo vzťahu
ku globálnemu trhu založenú na vývozných dotáciách. Naďalej odmietame takúto stratégiu a na rozdiel od
mnohých ostatných kritickejšie pristupujeme k posudzovaniu histórie súčasnej poľnohospodárskej politiky.
Inými slovami, chceme takú poľnohospodársku politiku, ktorá sa odkloní od industrializácie, väčšej
koncentrácie a od trhovej politiky, ktorá bude založená výlučne na hospodárskej súťaži. Namiesto toho sa
chceme zamerať na to, aby bola poľnohospodárska politika skutočne politikou budúcnosti, ktorá sa bude
snažiť zabezpečiť politiku pre vidiecke oblasti, podporovať potravinovú bezpečnosť a zachovanie pôdy,
vody a biodiverzity. Takisto sa domnievame, že by sme mali využiť poľnohospodársku politiku v boji proti
zmene klímy a v neposlednom rade ako dôležitý mechanizmus na zabezpečenie pracovných miest.

James Nicholson, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, táto správa umožňuje Parlamentu načrtnúť
naše názory predtým, ako Komisia predloží svoje návrhy o budúcnosti SPP do konca tohto roka. Aj keď ja
a naša skupina budeme hlasovať za túto správu, chcel by som zdôrazniť, že existuje niekoľko častí, s ktorými
nesúhlasíme. Zachovanie štruktúry druhého piliera je celkom isto dôležité a bude zásadné pre dlhodobý
úspech SPP.

Avšak po zrelej úvahe to považujem za dobrý východiskový bod pre komplexnú rozpravu o tomto probléme,
čo poukazuje na to, že výbor môže pracovať spoločne. Ako Parlament nesieme veľkú zodpovednosť za
zabezpečenie toho, aby akákoľvek budúca reforma zaistila konkurencieschopnosť a prežitie
poľnohospodárstva ako sektora do budúcnosti. SPP prešla rozsiahlymi zmenami a musíme zabezpečiť, že
bude slúžiť svojmu účelu v 21. storočí. Musíme mať na pamäti, že SPP nie je určená len pre poľnohospodárov:
poskytuje nám bezpečné a spoľahlivé dodávky potravín a rozsiahlych verejných statkov, a zároveň je
prínosom pre životné prostredie. Aby sme dosiahli tieto ciele, domnievam sa, že je potrebné zachovať
minimálne súčasný rozpočet, a chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi dobrú správu
a spoluprácu.

João Ferreira, v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pán predsedajúci, prijmite, prosím, moje blahoželanie.

Predchádzajúce reformy SPP viedli k liberalizácii poľnohospodárskych trhov. Prispeli k vzniku hlbokej
nespravodlivosti pri rozdeľovaní pomoci – medzi krajinami, výrobkami a výrobcami. Odstránili regulačné
nástroje pre výrobu, ako sú kvóty a výrobné práva, spolu s intervenčnými mechanizmami a reguláciou trhu.
Poľnohospodárstvo sa v dôsledku toho muselo podrobiť pravidlám WTO, na základe ktorých sa používalo
ako tromf pri rokovaniach v súvislosti s inými záujmami.

Výsledok je zjavný: pozastavenie výroby miliónmi malých a stredných poľnohospodárskych podnikov
nevídaných rozmerov, neistota príjmov, zvýšenie volatility cien a zhoršenie potravinovej závislosti
v nespočetných krajinách a regiónoch.

To všetko si vyžaduje rozsiahlu zmenu SPP, ktorá zaručí potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť, pričom
zabezpečí prioritu pre potrebu krajín a regiónov rozvinúť výrobu na uspokojenie svojich potrieb a podporí
environmentálnu udržateľnosť a rozvoj vidieka; podporí diverzifikovanejšiu produkciu a zabráni jej poklesu
a zároveň uzná osobitné charakteristiky jednotlivých sektorov a regiónov; prostredníctvom modelovania
a zvyšovania pomoci odstráni súčasnú nerovnováhu medzi výrobkami, výrobcami a krajinami a nakoniec
bude predvídať intervenčné mechanizmy na zabezpečenie spravodlivých cien pre výrobu a takej úrovne
príjmov pre poľnohospodárov, ktorá zaistí kontinuitu výroby a pravidelné dodávky potravín.

Lorenzo Fontana, v mene skupiny EFD. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som
chcel zablahoželať pánovi Lyonovi k jeho práci a zároveň aj predsedovi a sekretariátu Výboru pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Som vďačný aj komisárovi Cioloşovi, pretože spolu s Výborom pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka celkom isto vytvoril dobré pracovné vzťahy, čo je veľmi dôležité. Dúfam,
že aj v budúcnosti, počas nadchádzajúcich fáz legislatívneho procesu, bude Komisia naďalej venovať osobitnú
pozornosť výrobcom a spotrebiteľom, ktorí boli nepochybne ťažko skúšaní z dôvodu štruktúry trhu a nedávnej
krízy.

V mojom regióne Benátsku sa nachádza 150 000 poľnohospodárskych podnikov, ktoré na základe svojho
úsilia nielenže poskytujú kvalitné výrobky, ale zabezpečujú aj ochranu vidieckeho prostredia, ktoré, ako
sme presvedčení, je aktívom, ktoré by sa nemalo len zachovať, ale aj stimulovať.

Aby však mohli aj naďalej vykonávať svoju prácu, naši poľnohospodári od nás žiadajú, aby sme im poskytli
väčšie záruky voči volatilite cien a zachovali prideľovanie priamej pomoci. Takisto je dôležité, aby sme
zachovali druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky. V prvom rade je potrebné zachovať politiku
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rozvoja vidieka, pretože umožňuje rozvoj rôznych typov miestneho poľnohospodárstva zastúpeného
v Európe, ktoré sú potrebné na splnenie čoraz vyšších noriem kvality.

V rámci konkurencieschopného trhu, na ktorom sú často v nevýhode, žiadajú naši poľnohospodári o zníženie
byrokratickej záťaže ako súčasť prioritných opatrení, pretože to určite zohráva úlohu pri znižovaní ich
konkurencieschopnosti.

Diane Dodds (NI). - Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať spravodajcovi za túto správu. Bolo
dobré mať spravodajcu schopného počúvať, na čo poukazuje aj jeho cestovanie po členských štátoch a čo
zároveň odrážajú aj výsledky tejto správy.

Budúcnosť poľnohospodárstva a SPP musia poľnohospodárom poskytnúť reálny a bezpečný príjem. Z prvého
piliera sa musia poľnohospodárom naďalej vyčleňovať priame platby, ktoré im poskytnú minimálnu úroveň
istoty príjmov. Aby sme to mohli dosiahnuť, budeme potrebovať taký rozpočet SPP, ktorý bude zachovaný
minimálne na súčasnej úrovni alebo, čo je dôležitejšie, ktorý sa zvýši so zreteľom na rozšírenie Únie.

Volatilita na trhu škodí priemyslu v rámci Európy a my musíme zachovať ochranné siete na udržanie stability
a zabezpečenie ziskovosti. Pri prerozdeľovaní fondov SPP sa musia zohľadniť náklady na výrobu v členských
štátoch.

Komisia musí podrobnejšie preskúmať definíciu spravodlivosti. Platby na základe plošnej výmery, podľa
ktorých poľnohospodári v Severnom Írsku dostávajú nižšie jednotné poľnohospodárske platby, budú škodiť
odvetviu, v rámci ktorého sa mnoho poľnohospodárov nachádza na hranici prežitia. V Severnom Írsku sa
nachádza mnoho poľnohospodárov, ktorí vlastnia malú plochu pôdy, ktorú však intenzívne využívajú,
a takéto platby by neodrážali ich prácu ani finančnú záťaž, ktorú musia znášať. Z tohto dôvodu je v SPP po
roku 2013 potrebné zohľadniť a zabezpečiť regionálne rozdiely.

Albert Deß (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, vážený pán Cioloş, dámy a páni, dnes prebieha dôležitá
rozprava o správe pána Lyona, a preto by som chcel využiť túto príležitosť a úprimne pánovi Lyonovi
poďakovať za jeho ochotu dosiahnuť kompromis, ktorú ukázal v tomto dokumente. Podarilo sa nám
dosiahnuť dobrý kompromis, ktorý môžu podporiť mnohé skupiny, a dúfam, že tento kompromis v hlasovaní,
ktoré sa uskutoční dnes napoludnie, podporí prevažná väčšina.

Spoločná poľnohospodárska politika v Európe bola a je jedným z najdôležitejších pilierov európskeho
procesu zjednotenia. V tejto správe opisujeme vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013.
Európske odvetvie poľnohospodárstva produkuje vysoko kvalitné potraviny, chráni dôležité vidiecke oblasti
a mnohé pracovné miesta, zachováva a podporuje našu kultúrnu krajinu a biodiverzitu a môže prispieť
k zachovaniu fosílnych palív prostredníctvom produkcie obnoviteľných surovín a energie. Aby sme zabezpečili
ďalšie vykonávanie týchto funkcií európskym poľnohospodárstvom aj do budúcnosti, musíme nájsť koncepciu
na obdobie po roku 2013, ktorá mu umožní splniť tieto početné úlohy.

Vítam skutočnosť, že pán komisár Cioloş jasne naznačil, že si želá pokračovanie tohto dvojpilierového
systému. Naša skupina to podporí. Prvý pilier funguje ako rovnováha pre obmedzenia, v rámci ktorých
európske poľnohospodárstvo pôsobí vo vzťahu k iným poľnohospodárskym regiónom vo svete, zatiaľ čo
druhý pilier zahŕňa vytvorenie katalógu opatrení, ktoré 27 členským štátom umožnia zabezpečiť, aby
poľnohospodárstvo získalo dodatočnú podporu, ktorá mu umožní plniť svoje funkcie. Prevažná väčšina
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), bude hlasovať za túto správu.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D). – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, socialisti
a demokrati sú veľmi radi, že ich hlavné návrhy boli zahrnuté do správy pána Lyona: zohľadnilo sa 80 –
90 % našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a my sme boli schopní podporiť 49 z 50 záväzkov,
o ktorých sa hlasovalo vo Výbore pre poľnohospodárstvo.

Vítame najmä skutočnosť, že správa pána Lyona obsahuje jasnú vôľu zachovať skutočný charakter SPP
Spoločenstva a prianie naďalej dostávať zodpovedajúci rozpočet. Obsahuje odsúdenie historických kritérií
prideľovania podpory pre poľnohospodárov a ich nahradenia novými kritériami založenými najmä na
životnom prostredí, zámer týkajúci sa spravodlivejšieho prerozdelenia podpory medzi poľnohospodárov
a členské štáty, ako to už zdôraznilo niekoľko našich kolegov, a uznáva, že na reguláciu trhu a riadenie rizík
a kríz musia existovať vhodné politické nástroje. Takisto zahŕňa nový systém pomoci založenej na
kompenzácii za poskytovanie služieb a verejných statkov, ktoré sú prínosom pre celú spoločnosť, ale ktoré
nie sú odmeňované trhom.
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Komisia má tak mnoho zdrojov inšpirácie pre svoje oznámenie, ktoré predloží v novembri, a vítam skutočnosť,
že pán komisár už preukázal ochotu prijať naše odporúčania.

Dúfam, že o šesť mesiacov budem môcť zablahoželať komisárovi Cioloşovi s rovnakým uspokojením, s akým
teraz blahoželám kolegovi pánovi Lyonovi k jeho vynikajúcej práci, ktorá zdôrazňuje a posilňuje úlohu
Parlamentu v čase, keď na základe Lisabonskej zmluvy preberáme spolurozhodovaciu právomoc.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, chcela by som poďakovať
nášmu spravodajcovi za konštruktívnu spoluprácu a za dôležité aspekty, ktoré svojou správou objasnil,
pokiaľ ide o budúcnosť SPP po roku 2013. Táto správa vyzýva skôr na ďalší rozvoj existujúcej spoločnej
poľnohospodárskej politiky, než na rozvoj novej politiky. To je dobré.

Hlavnou funkciou poľnohospodárstva je a bude výroba potravín pre našich občanov. Neustále rastúca
potreba verejných statkov, rast počtu obyvateľov a s tým súvisiaci nedostatok prírodných zdrojov nám
sťažujú dosiahnutie tohto cieľa. Od poľnohospodárov vyžadujeme, aby vyrábali čoraz viac a čoraz lacnejšie.
Bez zvýšenia účinnosti to nie je možné. Európsky parlament, Komisia a Rada sú zodpovední za zabezpečenie
potrebných rámcových podmienok. Ak si v Európe chceme zachovať zdravé a rozmanité poľnohospodárske
odvetvie do budúcnosti, budeme musieť zohľadniť aj potreby poľnohospodárov, konkrétne zavedením čo
najmenšieho stupňa byrokracie a zabezpečením čo najväčšej slobody podnikania s cieľom umožniť im
nadobudnúť primeraný príjem.

Alyn Smith (Verts/ALE). - Vážený pán predsedajúci, nebudem výnimkou, keď zablahoželám nášmu
škótskemu kolegovi Georgeovi Lyonovi k veľmi solídnej správe. V tejto správe je toho veľa, s čím môžeme
byť spokojní, a zopakujem pripomienky niekoľkých kolegov, ktorí vystúpili dnes ráno. Osobitne vítam
veľmi jasný odkaz tejto správy, že výroba potravín je hlavným účelom spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Všetko ostatné je veľmi hodnotné a žiaduce, ale má to len sekundárny význam.

Musíme si jasne uvedomiť, že bezpečnosť potravín je neoddeliteľnou súčasťou našej európskej národnej
bezpečnosti a primárnym verejným prínosom SPP, za ktorú sa oplatí zaplatiť. Vyzdvihujem najmä
pripomienky pána La Viu týkajúce sa rozpočtu, ktoré dnes ráno prekvapivo našli ohlas len u niekoľkých
kolegov. Možno je to trochu typicky škótska črta zameriavať sa toľko na rozpočet, ale kým na túto politiku
nevyčleníme dostatočné finančné zdroje, nemá žiadny význam. Bol by som vďačný, keby náš komisár
povedal zopár slov o tom, ako plánuje zabezpečiť zvýšenie rozpočtu, v neposlednom rade preto, že mnoho
členských štátov vrátane Británie chce skoncovať s priamymi platbami pre poľnohospodárov.

Môžete sa však spoľahnúť na podporu tohto Parlamentu pri zachovávaní fungujúcej SPP a funkčného
rozpočtu, čo je dobrým základom pre trvalú diskusiu.

Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som rád vyjadril poďakovanie
pánovi Lyonovi, ktorý vypracoval správu obsahujúcu prehľad najdôležitejších problémov, ktorým čelí
európske poľnohospodárstvo.

Dámy a páni, čelíme problému odstraňovania rozdielov pri prerozdeľovaní dotácií v rôznych členských
štátoch, čo je veľmi vážny problém. Keď sa pozrieme na súčasné dotácie – a ak máme zachovať tento systém
– vidíme obrovské rozdiely. Existujú krajiny, v ktorých dotácie prekračujú 500 EUR na hektár po roku 2013,
a existujú krajiny – prevažne nové členské štáty –, v ktorých je táto suma dokonca nižšia ako 100 EUR.
Musíme tomuto problému čeliť a vyriešiť ho. Z dlhodobého hľadiska nemôžeme v takýchto veľkých rozdieloch
pokračovať. Vyriešenie tohto problému bude ťažké.

Chcel by som poďakovať pánovi Smithovi, ktorý spomenul problém týkajúci sa rozpočtu. Tento problém
nevyriešime bez väčšieho rozpočtu, pretože je ťažké vziať tým, ktorí majú viac; skôr by sme mali dať tým,
ktorí majú menej. Ak mám citovať motto francúzskej revolúcie: sloboda, rovnosť, bratstvo – naším problémom
nie je sloboda, ale rovnosť a bratstvo, a preto vyzývam kolegov poslancov zo starých členských štátov, aby
pomohli vyriešiť tento problém v duchu rovnosti a bratstva.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Vážený pán predsedajúci, aj ja vítam túto dôležitú správu, hoci som
trochu sklamaná, že nepredkladá víziu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá ukončí vyľudňovanie
vidieka a zabezpečí, aby mohli aktívni poľnohospodári poskytovať tovar a služby v súlade s dopytom
spoločnosti.

Potrebujeme SPP, ktorá zabezpečí vysokokvalitné potraviny vyrábané podľa prísnych noriem; starostlivosť
a údržbu krajiny a ochranu vody, pôdy a biodiverzity; spoločnú politiku, ktorá zabezpečí pracovné miesta
vo vidieckych oblastiach a silnejšie vidiecke hospodárstvo, takú, ktorá zintenzívni boj proti zmene klímy.
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Je potrebné zmeniť a doplniť SPP tak, aby pomáhala tým, ktorí to najviac potrebujú. V súčasnosti dostávajú
najväčší podiel veľkí vlastníci a výrobcovia. Riadny rozpočet pre SPP je takisto dôležitý, a preto pánovi
Lyonovi vyjadrujem svoje poďakovanie.

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Lyon, dámy a páni, v kontexte,
ako je tento, potrebujú poľnohospodári silnú podporu na dosiahnutie inovácie a pokroku.

Úloha poľnohospodárov musí prejsť radikálnou zmenou: systematizáciou poľnohospodárskej výroby sa
z poľnohospodárov stávajú agropodnikatelia, čím podporujú rozvoj hospodárstva. Domnievam sa, že na
obnovu rozsiahlych opustených oblastí krajiny je veľmi dôležité využívať ju na vytváranie krátkych, uzavretých
poľnohospodárskych odvetví – inými slovami na systémy, ktoré prepoja poľnohospodárske obrábanie pôdy
priamo s predajom. Tieto systémy môžu fungovať a rozšíriť sa v celej Európskej únii.

Domnievam sa, že v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by Komisia mala podporiť
vytváranie poľnohospodárskych družstiev s cieľom znížiť výrobné náklady a zaistiť väčšiu
konkurencieschopnosť poľnohospodárov. Komisia sa musí zaviazať, že zostaví rozpočet, ktorý bude
dostatočný na dosiahnutie týchto cieľov. Financovanie novej SPP musí byť viazané na dosahovanie výsledkov,
aby sa zabránilo plytvaniu a rôznym typom špekulácií.

Navyše, v čase krízy sa chcú mnohí mladí ľudia znovu zamestnať v poľnohospodárstve. Musia však čeliť
viacerým prekážkam: pôda je príliš drahá a politiky v oblasti rozvoja vidieka sa ťažko riadia; skutočnosť, že
na pôdu existujú dlhé čakacie lehoty a že sa prideľuje na základe výnosov a nie na základe nápadov mladých
podnikateľov, bráni tejto skupine v tom, aby realizovala svoj potenciál. Som presvedčený, že Komisia musí
zaujať podporný a flexibilný prístup, aby pomohla mladým poľnohospodárom. Je potrebné zaviesť aj politiku
informovanosti a začať na školách a univerzitách s cieľom propagovať …

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Súhlasím s postojom kolegov poslancov, ktorí poukázali na kvalitu
tejto správy a rozsiahly konsenzus, ktorý dosiahla vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Na jednej strane ide o ambicióznu správu pre snahu o nájdenie riešení súčasných hlavných problémov; na
druhej strane je to vyvážená správa, ktorá sa snaží reagovať na oprávnené obavy nových členských štátov
týkajúce sa priameho prínosu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Chcel by som zdôrazniť najmä články týkajúce sa štruktúry spoločnej poľnohospodárskej politiky. SPP musí
byť aj naďalej založená na svojich dvoch pilieroch. Ich odstránenie by malo za následok zrušenie SPP alebo
jej premenu na politiku, ktorá by neposkytovala žiadnu príležitosť pomôcť zmodernizovať poľnohospodárstvo
a stimulovať jeho konkurencieschopnosť. Zrušenie piliera pre rozvoj vidieka by bolo chybou a spomalila
by sa tým modernizácia poľnohospodárstva v celej Európe, najmä však v nových členských štátoch.

Ďalším kľúčovým bodom je zachovať rozpočet na SPP minimálne v jeho súčasnej výške. Európski
poľnohospodári sú povinní plniť tie najprísnejšie normy kvality, čo sa odráža na kvalite potravín, ktoré
Európania jedia, ako aj na našej globálnej konkurencieschopnosti. Poľnohospodári však potrebujú podporu
na to, aby mohli plniť tieto normy. Dobre štruktúrovaná, náležite financovaná spoločná poľnohospodárska
politika znamená bezpečné a kvalitné potraviny pre Európanov.

Som presvedčený, že hlasovanie o tejto správe umožní Parlamentu vyslať Rade a Komisii jasný a jednoznačný
signál o našej pozícii ako zástupcov európskych občanov.

Paolo De Castro (S&D). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v priebehu najbližších rokov budú
problémy sprevádzajúce rozvoj európskeho systému poľnohospodárstva obrovské: rastúci dopyt po
potravinách bude potrebné naplniť prostredníctvom udržateľného využívania prírodných zdrojov a zároveň
bude treba zvýšiť úroveň výsledkov v oblasti životného prostredia.

Táto vyhliadka, ktorá posilní vzťahy medzi odvetvím poľnohospodárstva a výrobou verejných statkov, dáva
poľnohospodárstvu nový strategický význam: vytvorenie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky
(SPP) v súčasnosti predstavuje riešenie pre tieto hlavné problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, a táto politika
bude zohrávať kľúčovú úlohu v reakcii na to, čo je už potravinová kríza. Preto je nevyhnutné vyrábať viac
pri menšom znečistení: je to ťažký cieľ, ktorý bude musieť európske poľnohospodárstvo dosiahnuť v priebehu
niekoľkých nasledujúcich rokov.
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Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorému mám česť predsedať, vykonal na základe týchto
predpokladov ambicióznu a precíznu prácu – na ktorú pán Lyon spoločne so všetkými skupinami vynikajúco
dohliadali – vo forme správy, ktorá bola dnes predložená Parlamentu. Sme presvedčení, že táto správa
pomôže stanoviť základy budúcej SPP a poskytne Európskej komisii niekoľko jasných ukazovateľov, aby
mohla koncom roka vypracovať oznámenie o budúcnosti SPP po roku 2013.

Liam Aylward (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel poďakovať nášmu kolegovi pánovi
Georgeovi Lyonovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal pri príprave tejto správy. SPP musí čeliť mnohým
problémom a v rámci rozšírenej Európy je dôležité, aby EÚ zachovala silnú poľnohospodársku politiku
vybavenú primeranými finančnými zdrojmi, ktorá bude prínosom pre poľnohospodárov, vidiecke
spoločenstvá a spoločnosť a ktorá zaistí potravinovú bezpečnosť. Takisto je dôležité, aby prostredníctvom
spolufinancovania nedošlo k opätovnému presunu SPP na úroveň členských štátov. Spoločná
poľnohospodárska politika musí zostať spoločnou európskou politikou.

Za posledných 50 rokov zvýšila SPP svoju produktivitu, prispela k slušnej životnej úrovni
poľnohospodárskeho spoločenstva, zabezpečila dostupnosť dodávok a poskytla spotrebiteľom kvalitné
potraviny za rozumné ceny. Európski občania majú veľký prínos z poľnohospodárstva vo forme potravinovej
bezpečnosti, ochrany životného prostredia, boja proti zmene klímy, zachovania vidieckych spoločenstiev
a podpory poľnohospodárskych rodín.

Aby mohla byť SPP naďalej prínosom pre európskych občanov a uspokojovať ich dopyt, vyžaduje si výraznú
podporu, čo, samozrejme, znamená veľký rozpočet. Po druhé, kľúčovými prvkami budúcej SPP by mali byť
transparentnosť a proporcionalita. Európska poľnohospodárska politika by mala podporovať
poľnohospodárov, pričom jej hlavným cieľom by mala byť výroba vysokokvalitných potravín, a nemala by
im klásť prekážky alebo ich zaťažovať nadmernými administratívnymi požiadavkami a byrokraciou.

A nakoniec, európski poľnohospodári vyrábajú potraviny tej najvyššej kvality a podľa najprísnejších noriem.
Je potrebné zaručiť, aby bol všetok dovoz do EÚ vyrobený v rovnakej kvalite a v rámci rovnakých noriem
ako výrobky EÚ. Musíme zabezpečiť aj rovnaké podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž a životaschopnosť
európskeho poľnohospodárstva do budúcnosti.

Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Najväčšia nespravodlivosť súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky
spočíva v tom, že dotácie sú medzi starými a novými členskými štátmi prerozdeľované nerovným
a nespravodlivým spôsobom. Tento rok dostávajú poľnohospodári v nových členských štátoch, ktoré
pristúpili v roku 2004, len 70 % toho, čo dostávajú poľnohospodári v starej Európskej únii, v tzv. pätnástke.
Bulhari a Rumuni dostanú dokonca len 40 %. Všetci pritom fungujú na spoločnom trhu Európskej únie.
Som pevne presvedčený, že túto nespravodlivosť je potrebné čo najskôr odstrániť. Všetci poľnohospodári
v celej Únii musia mať rovnaké postavenie a rovnaké dotačné podmienky. Preto podporujem pozmeňujúci
a doplňujúci návrh 6, ktorý žiada, aby sa tento cieľ dosiahol čo najskôr, a dúfam, že ho kolegovia podporia.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Vážený pán predsedajúci, cieľom spoločnej
poľnohospodárskej politiky bolo zabezpečiť nezávislosť Európy v oblasti potravinovej výroby. V 70. rokoch
išlo takmer 70 % rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo. V dôsledku konkurencieschopných reforiem však
výdavky na poľnohospodárstvo klesli v rozpočte v rámci finančného obdobia 2007 – 2013 na 35 %.

Žiaľ, revidovaná SPP sa v súčasnosti formuje za rovnakých podmienok týkajúcich sa konkurencieschopnosti
ako predchádzajúca politika. Je urážkou, že sa hospodárska kríza využíva ako zámienka pre obmedzenie
výhod pre poľnohospodárov. Navyše sú to práve oni, kto je vinený zo súčasného stavu krízy.

Základným cieľom novej SPP by mala byť podpora globálneho modelu, ktorý bude v súlade so zdravými
potravinami, ochranou životného prostredia a bojom proti emisiám oxidu uhličitého. Nesmieme zabudnúť
na to, že agrochemický model bežného poľnohospodárstva nesie vážnu zodpovednosť za skleníkový efekt
a zmenu klímy a že sa musí zmeniť, najmä preto, že je zameraný proti poľnohospodárom, ľuďom
a biodiverzite tejto planéty.

John Stuart Agnew (EFD). – Vážený pán predsedajúci, musím priznať, že ako aktívny poľnohospodár sa
o túto vec zaujímam. Plány pre budúcnosť SPP musia fungovať na praktickej úrovni a musia byť dostupné.
Armáda má porekadlo „hovoriť striebro a mlčať zlato“; člen poslaneckého klubu PPE však vo výbore hlasoval
proti tejto správe. Môže to byť z toho dôvodu, že v súčasnej finančnej klíme sú náklady problémom
a entuziazmus tejto správy v prospech cieľov v rámci druhého piliera, ktoré nemajú poľnohospodársky
charakter, odoberá prostriedky určené pre poľnohospodárov.
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Posadnutosť tejto správy zmenou klímy by mohla viesť k prijatiu stanoviska, ktoré zaväzuje obrábajúcich
poľnohospodárov odčerpať splodiny z traktora pod zem, čím sa zvýši spotreba paliva a v dôsledku čoho sa
znečistí morské dno. Moje vlastné skúsenosti, keď som bol svedkom pokusov dodávateľov o odvádzanie
znečistenej vody pod zem s cieľom splniť predpisy EÚ, mi hovoria, akým problémom budeme musieť čeliť.
Od chovateľov prežúvavého dobytka sa môže požadovať zníženie emisií metánu nahradením sena a siláže
drahšími krmivami na báze obilnín. Ak máme mať SPP, nech teda poľnohospodárom pomáha namiesto
toho, aby ich brzdila.

Esther Herranz García (PPE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v priebehu
nasledujúcich niekoľkých mesiacov začneme komplexnú rozpravu o novej spoločnej poľnohospodárskej
politike (SPP). Je dôležité, aby sme dosiahli uspokojivú dohodu, a preto dúfam, že sa belgickému predsedníctvu
podarí dosiahnuť to, čo sa nepodarilo španielskemu predsedníctvu. Dúfam, že belgické predsedníctvo povedie
tieto rokovania tak, aby sa členské štáty zaviazali k zachovaniu skutočne silnej SPP v budúcnosti s dostatočným
rozpočtom na splnenie potrieb 27 členských štátov, a to nových aj starých; takisto dúfam, že sa nebudú
opakovať udalosti z roku 2005, keď nebol dostatok prostriedkov a modulácia sa musela improvizovať.

V nadchádzajúcej reforme SPP sa zahrávame so životaschopnosťou sektora, ktorý nielenže poskytuje
nehmotné tovary a služby, ako je starostlivosť o životné prostredie, ale ktorý musí zaručiť aj dodávku potravín
európskej verejnosti. V minulosti sme boli svedkami situácií znepokojujúceho nedostatku, a z tohto dôvodu
by bezpečnosť dodávok založená na produkcii EÚ mala byť pre Európsky parlament hlavným cieľom v rámci
nasledujúcej reformy bez toho, aby sa zanedbali ostatné prínosy, ako je boj proti zmene klímy.

Stéphane Le Foll (S&D). – (FR) Vážený pán predsedajúci, chápem, že ste mali krátky a radostný večer.
Ďakujem pánovi komisárovi za to, že počúval celú rozpravu. Chcel by som zablahoželať pánovi Lyonovi
k práci, ktorú vykonal v súvislosti so správou, ktorú dnes ráno predstavil.

Čo je jej cieľom? Aby si ľudia uvedomili, že v dnešnom svete sú otázky poľnohospodárstva, potravín
a životného prostredia výzvami pre celú Európu. To je cieľom. Čo tým myslíme? V prvom rade máme na
mysli odmietnutie opätovného presunu SPP na úroveň členských štátov a zvýšenie spolufinancovania. Medzi
tieto výzvy patrí zachovanie rozpočtu pre poľnohospodárstvo, ktorý bude postačovať na riešenie problémov,
a druhým bodom je hlavná problematika potravinovej bezpečnosti. Tretím bodom je zabezpečiť, aby
poľnohospodárstvo poskytovalo verejné statky na základe dopytu spoločnosti. Štvrtým bodom je regulovanie
volatility trhu a jej predchádzanie, čo je podľa môjho názoru dôležité. Musíme sa znovu vrátiť k tejto téme
a musíme zájsť ešte o kúsok ďalej.

Môj záverečný bod sa týka prvého a druhého piliera. Upozorňujem všetkých, ktorí bránia túto štruktúru –
a možno majú pravdu –, že v rámci rokovaní o rozpočte hrozí nebezpečenstvo, že sa prvý pilier značne
obmedzí a všetko sa presunie do druhého piliera, ktorý je sám osebe spolufinancovaný, čo by bolo v rozpore
s cieľom, ktorý sme si stanovili, a to zabrániť opätovnému presunu spoločnej poľnohospodárskej politiky
na úroveň členských štátov. Hovorím to dnes ráno, pretože o tom vedieme rozpravu.

Pán komisár, na záver by som chcel povedať jednoduchú myšlienku. SPP bola vytvorená v rovnakom čase
ako Európske hospodárske spoločenstvo. Teraz máme Európsku úniu. Skutočne sa domnievam, že našou
hlavnou politikou...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Richard Ashworth (ECR). - Vážený pán predsedajúci, v tomto meniacom sa svete je mimoriadne dôležité,
aby sa spoločná poľnohospodárska politika naďalej menila tak, aby bola relevantná pre problémy budúcnosti
a aby nežila v minulosti.

Reformovaná spoločná poľnohospodárska politika bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri riešení
otázok, ako sú potravinová bezpečnosť, volatilita trhu a zmena klímy, chcel by som však spomenúť tri ďalšie
zásady, ktoré sú podľa môjho názoru takisto dôležité.

Po prvé, musíme uznať, že najlepším spôsobom na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky
je vytvorenie funkčného, dynamického poľnohospodárskeho odvetvia, a myslím si, že by sme na to nemali
zabúdať.

Po druhé, ak to máme dosiahnuť, spoločná poľnohospodárska politika musí byť v čase vykonávania
jednoduchšia, spravodlivejšia a transparentnejšia.
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Nakoniec musí účinne využívať prostriedky. Všetky národy a všetky odvetvia v súčasnosti prežívajú ťažké
hospodárske časy a vyzývam tento výbor, aby mal skutočne reálne očakávania, pokiaľ ide o európsky
rozpočet. Podľa môjho názoru to znamená, že by sme mali zabezpečiť, aby sa prostriedky využívali efektívnym
spôsobom. Spravodajca vypracoval vynikajúcu správu. Blahoželám mu k jeho práci a som rád, že ju môžem
podporiť.

John Bufton (EFD). - Vážený pán predsedajúci, spoločná poľnohospodárska politika bude v budúcnosti
väčšmi zameraná na prepojenie s politikou v oblasti zmeny klímy. V mojom volebnom obvode Walese budú
existujúce schémy a druhý pilier nahradené schémou Glastir, ktorá sa zameriava na ciele v oblasti zmeny
klímy a sekvestrácie uhlíka. Poľnohospodári budú za úsporu vody, zalesňovanie a tak ďalej platení za hektár.
V rámci reformy SPP po roku 2013 je dôležité neobetovať prvý pilier v prospech podpory dvoch cieľov
nového piliera.

Jednotná platba na poľnohospodársky podnik je dôležitá pre mnohých poľnohospodárov odkázaných na
dotácie, ktoré by mohli byť okamžite zrušené. Ak waleskí poľnohospodári nebudú spokojní s ustanoveniami
schémy Glastir, budú im ponúknuté citlivé alternatívy alebo budú nejakým spôsobom sankcionovaní za to,
že túto schému neprijali? Voľba bez alternatívy nie je žiadna voľba.

Wales má dlhú poľnohospodársku históriu a mnohé spoločenstvá sú vo veľkej miere od poľnohospodárstva
závislé. Súčasné reformy poľnohospodárskej politiky založené výlučne na ideológii zmeny klímy by mohli
ohroziť waleskú poľnohospodársku tradíciu a budúcnosť hospodárstva Walesu.

Iratxe García Pérez (S&D). - (ES) Vážený pán predsedajúci, spoločná poľnohospodárska politika (SPP) sa
mnoho rokov snažila o prispôsobenie a v súčasnosti vstupujeme do novej fázy tohto procesu trvalej reformy.

Pán komisár, správa pána Lyona uznáva úlohu, ktorú môže poľnohospodárstvo ako strategický sektor
zohrávať v oblasti prínosu k prioritám novej stratégie Európa 2020. Chceme silnú SPP po roku 2013, ktorá
si zachová svoj charakter spoločnej politiky bez toho, aby to malo vplyv na osobitný charakter niektorých
sektorov alebo regiónov. Jej orientácia na trh bude naďalej taká ako v súčasnosti. Rastúca volatilita trhu spolu
s požiadavkami týkajúcimi sa medzinárodných záväzkov Únie môže mať negatívny vplyv na príjmy
poľnohospodárov.

Potrebujeme riadnu ochrannú sieť. Priama pomoc musí byť v plnej miere financovaná z rozpočtu Únie
a rozpočtové prostriedky pre SPP musia byť pridelené tak, aby mohla čeliť novým výzvam a cieľom, ktoré
má pred sebou, a to vo výške, ktorá bude minimálne rovnaká ako pre rok 2013, keďže ďalšie škrty by mohli
ohroziť jej efektívnosť.

Pán komisár, naši poľnohospodári budú musieť znovu vynaložiť úsilie na prispôsobenie. Akékoľvek zmeny,
ktoré sa uskutočnia, sa musia uskutočniť v rámci reálnych prechodných období.

Chcem poďakovať pánovi Lyonovi a všetkým tieňovým spravodajcom za ich prácu. Vypracovali správu,
ktorú môžeme v Parlamente podporiť a ktorá bude pozitívnym signálom pre ukončenie neistoty európskych
poľnohospodárov.

Presedajúci. – Vyskytol sa jeden problém: máme tu 23 poslancov, ktorí požiadali o vystúpenie počas tohto
zasadnutia podľa postupu „catch the eye“. Ako viete, rokovací poriadok umožňuje hovoriť piatim. Okrem
toho bolo na celú rozpravu vyčlenených 57 minút a už ich prešlo 59, pričom ešte nedostal slovo pán komisár
ani pán spravodajca, ktorí túto rozpravu ukončia.

Keďže táto problematika je podľa mňa veľmi dôležitá – dôkazom čoho je mimoriadny počet poslancov,
ktorí požiadali o slovo – umožníme prejav desiatim z nich, čo je dvojnásobok stanoveného počtu.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán Cioloş, odklon od historického spôsobu
stanovovania výšky podpory a zavedenie nového a spravodlivého prerozdelenia zdrojov zo spoločnej
poľnohospodárskej politiky medzi poľnohospodárov z celej Európskej únie bez toho, aby sme rozlišovali
medzi tzv. starými a novými členskými štátmi, je jednou z najdôležitejších výziev spoločnej
poľnohospodárskej politiky po roku 2013.

Podporujem dvojpilierový model podpory, v rámci ktorého budú vyčleňované platby určené na rozvoj
a modernizáciu poľnohospodárskych podnikov poľnohospodárom a nie vlastníkom, ktorí prevezmú
finančné prostriedky, ale neinvestujú ich do poľnohospodárstva, čím bránia dôležitým zmenám. V rámci
prijatia nových výziev musí spoločná poľnohospodárska politika aj naďalej zabezpečovať environmentálne
hodnoty a potravinovú bezpečnosť. Okrem toho navrhujem ponechať vyskúšané a otestované nástroje na
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reguláciu trhu nedotknuté. Ako príklad možno uviesť kvóty na mlieko. Ak ich ukončíme, čím ich nahradíme?
Sú tu, samozrejme, isté nápady, ale nemáme žiadnu istotu …

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). – (RO) Chcela by som zablahoželať pánovi spravodajcovi, tieňovým
spravodajcom a všetkým ľuďom, ktorí pracovali na tomto projekte, ktorý je pre budúcnosť SPP mimoriadne
dôležitý.

Európska únia musí v globalizovanom svete s trhom Spoločenstva konať s cieľom zaručiť bezpečnosť
dodávok potravín a podporiť obnoviteľné zdroje. Musí tiež bojovať so zmenou klímy a zvýšiť svoje úsilie
v oblasti výskumu, aby čo najlepšie využila príležitosti, ktoré výskum ponúka.

SPP musí ponúkať perspektívy a stabilný rámec, ktorý podnieti rozvoj poľnohospodárskej výroby
prostredníctvom nárastu produktivity a konkurencieschopnosti, a zároveň zabezpečí riadne fungovanie
trhu, čím zaručí nezávislosť strategických dodávok vo všetkých kľúčových výrobných odvetviach.

Domnievam sa, že je mimoriadne dôležité, aby sme zachovali oba piliere spoločnej poľnohospodárskej
politiky a jasne rozlišovali, kde sa nachádza 1. pilier, ktorý je dostatočne silný na zabezpečenie slušnej životnej
úrovne poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

José Bové (Verts/ALE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi
pánovi Lyonovi, s ktorým sme všetci, ako sa domnievam, spolupracovali na základe vzájomnej snahy
o dosiahnutie pokroku, a niekoľkými slovami by som chcel stručne povedať, že už vidno výsledky.

Dôkazom toho je, že Európa je v súčasnosti čistým dovozcom poľnohospodárskych surovín. Musíme
disponovať ambicióznou poľnohospodárskou a potravinovou politikou, aby sme mohli uspokojiť dopyt
našich občanov po potravinách.

Okrem toho máme v súčasnosti takú SPP, ktorú je potrebné zmeniť z troch dôvodov. Je to SPP, ktorá je
nespravodlivá, a to z hospodárskeho, sociálneho aj environmentálneho hľadiska. Pokiaľ ide o hospodárske
hľadisko: suma vyplácaná výrobcom je nižšia ako ich výrobné náklady a SPP musí zabezpečiť, aby sa tento
problém vyriešil. Zo sociálneho hľadiska sa pomoc medzi krajiny, regióny a poľnohospodárov rozdeľuje
nespravodlivým spôsobom. 80 % pomoci sa rozdeľuje medzi 20 % poľnohospodárov. Pokiaľ ide
o environmentálne hľadisko, potrebujeme takú SPP, ktorá bude chrániť pôdu, ktorá bude chrániť …

(Predsedajúci prerušil rečníka)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Vážený pán predsedajúci, stručne povedané, pre spoločnú poľnohospodársku
politiku platí nasledovné: máme viac krajín, viac priorít a menej finančných prostriedkov. Z toho vyplýva,
že SPP si vyžaduje dôkladnú reformu a takáto reforma si vyžaduje, aby sme začali od nuly. Keďže potraviny
sú najdôležitejším kolektívnym majetkom poľnohospodárskeho odvetvia, je nevyhnutné zabezpečiť výrobu
potravín, najmä so zreteľom na potravinovú bezpečnosť v nadchádzajúcich desaťročiach.

Okrem toho chceme v Európe potraviny dobrej kvality a kladieme osobitný dôraz na dobré životné podmienky
zvierat a ochranu životného prostredia. Naši poľnohospodári však napriek tomu za svoj prínos k verejnému
blahu nie sú vždy odmeňovaní. Ich konkurenti na celom svete nemusia čeliť takýmto požiadavkám a v prípade,
že áno, požiadavky, ktoré musia splniť, sú oveľa menšie. Preto potrebujeme podporu tam, kde ju nedokáže
poskytnúť trh. Skutočnosť, že sa v správe žiada poskytovanie pomoci na hektár, je pozitívna. Bude to v rozpore
s intenzívnejším využívaním poľnohospodárstva, čím sa dosiahnutie environmentálnych cieľov stane
reálnejšie. Takýmto spôsobom môžeme odmeňovať našich poľnohospodárov.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Všetci si uvedomujeme, že spoločná poľnohospodárska politika Európskej
únie je veľmi zložitou a citlivou problematikou. Pokračovanie v uplatňovaní takzvaného historického
princípu pri podpore poľnohospodárstva aj po rozšírení Európskej únie o nové krajiny vnieslo do európskej
hospodárskej politiky značné disproporcie.

Preto treba do systému prerozdeľovania finančnej podpory pre poľnohospodárov vniesť čím skôr spravodlivé
objektívne kritériá, ktoré vytvoria dobré podmienky na korektnú hospodársku súťaž poľnohospodárov na
jednotnom európskom trhu.
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Prostriedky finančnej podpory sa musia rozdeľovať korektne, vyvážene, aby poľnohospodári vo všetkých
krajinách Európskej únie mali právo na rovnakú výšku podpory a mohli medzi sebou férovo súťažiť.

Aj z toho dôvodu, myslím si, je potrebné podporiť pozmeňovací návrh číslo 6 k predloženej správe, ktorý
pomáha zaviesť spravodlivosť do mechanizmov podpory európskej poľnohospodárskej výroby.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, poľnohospodárska politika
potrebuje ucelený rámec. Musí posilniť EÚ ako celok a zároveň sa musia zohľadniť regionálne rozdiely.
Tento druhý faktor je mimoriadne dôležitý pre moju rodnú krajinu Rakúsko, keď vezmeme do úvahy
konkrétne environmentálne a investičné programy.

Poľnohospodárska politika čelí niekoľkým obrovským problémom. Z odhadov vyplýva, že počet obyvateľov
na svete vzrastie na 9 miliárd, pričom zároveň budeme musieť čeliť vplyvom zmeny klímy, ako je nedostatok
vody a suchá. Aby sme mohli tieto problémy vyriešiť, je dôležité nielen to, aby EÚ účinnejšie spolupracovala
vnútorne, ale aby na celom svete spolupracovala uceleným spôsobom.

Seán Kelly (PPE). - Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava bola z poľnohospodárskeho hľadiska veľmi
povzbudivá, a to pokiaľ ide o všetky strany zastúpené v tomto Parlamente. Osobitne vítam dôraz, ktorý sa
kladie na stimulovanie mladých ľudí, aby pracovali v oblasti poľnohospodárstva, čo je mimoriadne dôležité,
a aby nedošlo k opätovnému presunu SPP na úroveň členských štátov; vítam, ako uviedol pán komisár, že
by sa mali zachovať oba piliere, pretože bez prvého piliera nebude potrebný ani druhý pilier, keďže by nebol
výhodný pre poľnohospodárske podniky a na základe čoho by nebolo možné zaručiť verejné statky. Ako
povedala pani Doddová, musíme sa zamerať na to, čo máme na mysli pod spravodlivosťou, najmä ak vezmeme
do úvahy rôzne meniace sa náklady a kúpnu silu v rámci Únie.

Aj samotný pán Lyon spomenul historický základ. Domnievam sa, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby
sme poľnohospodárom vyslali jasný signál o tom, k čomu pravdepodobne dôjde, aby nemuseli byť vystavení
rôznym špekuláciám bez toho, aby vedeli, či majú kúpiť alebo predať svoj dobytok na základe historického
modelu. Preto by som od pána komisára v tejto veci čo najskôr privítal jasný signál.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, aj ja by som chcel poďakovať
a zablahoželať nášmu kolegovi pánovi Lyonovi k vynikajúcej správe, ktorá je prvým pozitívnym krokom
smerom k prepracovaniu SPP.

Cieľom novej SPP je významná európska poľnohospodárska, potravinová, sociálna a environmentálna
politika, a nie Európa s nespútaným voľným trhom. Chceme, aby bola SPP legitímnejšia, pokiaľ ide
o prisľúbené verejné zdroje akceptované daňovými poplatníkmi, spravodlivejšia pri prerozdeľovaní
európskych prostriedkov medzi 27 členských štátov a medzi poľnohospodárov a efektívnejšia, pokiaľ ide
o primerané využívanie verejných finančných prostriedkov.

Bude potrebné zaviesť nové verejné mechanizmy na regulovanie poľnohospodárskej výroby s cieľom
zabezpečiť potravinovú bezpečnosť pre spotrebiteľov. Sme za silnú SPP, ktorá bude disponovať takým
rozpočtom, aký bude potrebovať na dosiahnutie svojich cieľov. V tejto súvislosti sa v správe pána Lyona
celkom správne zdôrazňuje vznik nových problémov, ktorým bude SPP čeliť: konkrétne zmena klímy,
riadenie vodných zdrojov, obnoviteľné energie, biodiverzita a erózia pôdy.

Táto správa žiada o jednoduchšiu a zodpovednejšiu SPP, ktorá bude efektívnejšie reagovať na potreby
európskych poľnohospodárov v záujme konzistentnosti a zachovania …

(Predsedajúci prerušil rečníka)

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, spoločná
poľnohospodárska politika (SPP) je dôležitá a bude dôležitá ešte dlhý čas, v neposlednom rade pokiaľ ide
o zamestnanosť. V Európe klesla miera zamestnanosti v poľnohospodárstve o 25 % za menej ako 10 rokov,
pričom boli zrušené takmer 4 milióny pracovných miest. Ak chceme vyriešiť naliehavý problém
nezamestnanosti, nesmieme dovoliť, aby SPP zanikla, a musíme do nej investovať zabezpečením primeraného
množstva zdrojov, čo povedie k trvalému rastu. Nová SPP preto bude musieť zaručiť minimálne takú istú
úroveň financovania ako v minulosti.

Pán komisár, Parlament vás však dnes nežiada o to, aby ste zabezpečili rovnakú úroveň financovania, ale
aby ste ju zvýšili. Poslednou požiadavkou na financovanie, o ktorej sa nevyjednáva, je zabezpečiť rovnaké
finančné zdroje, aké máme dnes k dispozícii, ale cieľom je zvýšiť – podstatne zvýšiť – finančné prostriedky
pre oblasť poľnohospodárstva. Správa pána Lyona obsahuje niekoľko veľmi pozitívnych prvkov, opatrení
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zameraných na obmedzenie volatility cien, podporu sektora, zaručenie spravodlivého príjmu pre
poľnohospodárov a zabezpečenie súčasnej …

(Predsedajúci prerušil rečníka)

Luís Paulo Alves (S&D). – (PT) Vážený pán predsedajúci, zasadzujeme sa aj za silnú spoločnú
poľnohospodársku politiku, ktorá sa nebude zameriavať len na poľnohospodárov, ale aj na viac ako
500 miliónov európskych občanov, ktorá bude disponovať ambicióznym rozpočtom schopným riešiť
rastúce problémy, ktorým čelíme, a najmä, ktorá bude fungovať vo všetkých európskych regiónoch.
Zabezpečenie takejto politiky je kľúčové aj pre Azory, kde je poľnohospodárstvo nenahraditeľným pilierom
modelu trvalo udržateľného rozvoja.

Táto nová SPP by sa mala zriecť historických kritérií pre prideľovanie prostriedkov, keďže to malo veľmi
škodlivé dôsledky pre Portugalsko a portugalských poľnohospodárov. Nová SPP by mala zohľadniť osobitný
charakter poľnohospodárstva a zabezpečiť súbor nástrojov na reguláciu trhu a riadenie rizika, ktoré budú
schopné zaistiť riadne fungovanie trhu a stabilitu poľnohospodárskej výroby.

SPP po roku 2013 by mala zvýšiť konkurencieschopnosť modelu európskeho poľnohospodárstva
zabezpečením spravodlivého prerozdelenia hodnôt na domácom trhu vytvorených na základe vzťahov
založených v rámci potravinového reťazca, a otvorením zahraničných trhov …

(Predsedajúci prerušil rečníka)

Presedajúci. - Dostal som dve žiadosti o vystúpenie týkajúce sa dodržiavania rokovacieho poriadku. Ako
prvá vystúpi pani McGuinnessová.

Mairead McGuinness (PPE). - Vážený pán predsedajúci, len procedurálna námietka: viem, že ostatní
kolegovia budú so mnou súhlasiť v otázke postupu „catch the eye“, a vy máte v tejto súvislosti všetky
právomoci, ale poslanci z Výboru pre poľnohospodárstvo, ktorí na tomto dokumente dlhý čas pracovali
a ktorí sa od začiatku zúčastňovali na tejto rozprave, si podľa môjho názoru zaslúžia, aby bolo ich stanovisko
vypočuté, a ja som nemohla upútať vašu pozornosť, pretože ste sa na mňa nepozerali, hoci som zachytila
pohľad šiestich ľudí okolo vás, pán predsedajúci. Mohla by som Komisiu požiadať, aby počas môjho vystúpenia
predložila pripomienky k možnosti presunutia menej zvýhodnených oblastí do prvého piliera? K tejto
problematike predložím písomné stanovisko. Dúfam, vážení kolegovia, že moju žiadosť podporíte.

Presedajúci. - Vážená pani McGuinnessová, ubezpečujem vás, že som sa na vás pozeral takmer po celý čas
a že som videl, že sa hlásite o slovo.

Problém však je, že tento postup nie je postavený takto: inými slovami, nie je postavený tak, aby
uprednostňoval poslancov z príslušného výboru; je postavený tak, aby uprednostnil tých poslancov, ktorí
upútajú pozornosť predsedajúceho skôr ako iní. Taký je rokovací poriadok. Okrem toho sa v ňom uvádza,
že slovo môžu dostať piati rečníci, hoci sme poskytli slovo desiatim.

Toto je veľmi dôležitá otázka. Čas vyhradený pre skupiny bol rozdelený medzi poslancov tak, aby mal každý
na svoje vystúpenie minútu, ale takmer nikto nehovoril menej ako minútu a pol, takže nie je možné vyhovieť
tak, ako by sme to všetci chceli, každému, kto chce prispieť do rozpravy mimo času vyhradeného pre príslušné
skupiny.

Teraz má slovo pán Obermayr, a to takisto o dodržiavaní predpisov rokovacieho poriadku.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, predpokladám, že ste hovorili o mne. Chcel by som
zdôrazniť to, čo povedala predchádzajúca rečníčka. Samozrejme by som vám chcel poďakovať za vašu
veľkorysosť, keď ste umožnili vystúpiť desiatim rečníkom namiesto piatich. Prirodzene, že chápeme vaše
časové obmedzenia, no dúfam, že pochopíte aj vy nás. Toto je veľmi dôležitá otázka. V Európe existujú
oblasti, ktoré fungujú pod značnou záťažou a ktoré sú v najvyššej miere ohrozené. Samozrejme, platí to aj
mimo činnosti výborov.

Po druhé, uviedli ste, že problém týkajúci sa postupu „catch the eye“ nebol vyriešený. Žiadame, aby sa tento
problém čo najskôr vyriešil, pretože neviem, či by sme sa nemali deň vopred postaviť do radu alebo predložiť
žiadosť tri dni vopred a potom stráviť noc tu, aby sme konečne dostali možnosť prehovoriť. Takisto je
dôležité, že ak si máme vypočuť len 10 rečníkov, potom by nám malo byť oznámené, kto sú tí desiati rečníci.
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Bolo by vhodné a spravodlivé, keby sa čo najskôr zaviedla primeraná štruktúra. Mali by ste tak menej stresu
a boli by ste oveľa populárnejší, keby ste umožnili vystúpiť viacerým rečníkom. Budeme takisto radi, keď sa
nájde riešenie, s ktorým budeme spokojní. Prosím vás o zhovievavosť a ešte raz vám ďakujem za pochopenie.

Presedajúci. – Máte úplnú pravdu. Myšlienka upútania pozornosti predsedajúceho je celkom isto subjektívnou
záležitosťou, keďže predsedajúci má oči, ale nemá oči na každej strane ako plazy, čo znamená, že tí z vás,
ktorým sa podarí upútať jeho pozornosť, sú tí, ktorí zachytia jeho pohľad; zamestnanci sekretariátu vám
v tejto veci môžu byť veľmi nápomocní. Napriek všetkému si myslím, že máte pravdu: je to problém, ktorý
– to chápem – predsedníctvo Parlamentu neriešilo primeraným spôsobom.

Napríklad sa mi zdá celkom rozumné, že poslanci z príslušného výboru by mali mať prednosť, ako uviedla
pani McGuinnessová, avšak v tejto veci neboli vydané žiadne usmernenia. Jediné usmernenie, ktoré bolo
vydané, je to, že rozpravu vedie predsedajúci tak, ako to považuje za vhodné, čo ho celkom jasne stavia do
veľmi zložitej pozície.

Okrem toho, samotní poslanci sa neriadia rokovacím poriadkom, keďže na žiadosť o vystúpenie počas
postupu „catch the eye“ sa nepoužíva modrá karta. Modrá karta sa používa na prerušenie rečníka, ktorý
práve hovorí, keď mu chcete položiť otázku v trvaní 30 sekúnd. Medzi vami sú však poslanci, ktorí modrú
kartu dvíhajú neustále.

Budeme musieť pre poslancov zorganizovať krátky kurz, aby sa naučili, že modrá karta má špecifické využitie
a že ak chcú požiadať o vystúpenie počas postupu „catch the eye“, musia zdvihnúť ruku a bielu kartu alebo
použiť nejaký iný mechanizmus namiesto modrej karty.

Nechcem však predlžovať túto rozpravu. Sme už dosť pozadu a kým sme hovorili o tejto záležitosti, mohli
už odznieť dva alebo tri príspevky.

Dacian Cioloş, člen Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, nie som si istý, či bolo položených veľa otázok.
Určite som si všimol, že boli potvrdené niektoré zásady, ktoré, ako sme mali možnosť vidieť, boli uvedené
aj v správe.

V každom prípade je jedna vec, ktorú som si vzal z tejto rozpravy, a to, že potrebujeme spoločnú
poľnohospodársku politiku, poľnohospodársku politiku, ktorá musí byť politikou Spoločenstva, a že
potrebujeme aj rozpočet, ktorý bude musieť zodpovedať cieľom, ktoré sme si stanovili v oblasti
poľnohospodárstva. Z tohto dôvodu sa domnievam, že potrebujeme realistický rozpočet. Podľa môjho
názoru je realistický rozpočet taký, ktorý je v súlade s cieľmi stanovenými pre spoločnú poľnohospodársku
politiku.

Všimli sme si však, že od našich poľnohospodárov vyžadujeme čoraz viac. Samozrejme, že žiadame aj to,
aby sa vyčlenené prostriedky využívali efektívnejším spôsobom a aby sa účtovali transparentnejšie.
Mimochodom, vidím, že je prítomný aj môj kolega pán Lewandowski, komisár pre rozpočet; ktorý možno
prišiel práve preto, aby nám potvrdil, že SPP bude disponovať rozpočtom, ktorý bude zodpovedať stanoveným
cieľom.

Z tejto rozpravy som si tiež vzal to, že ak má poľnohospodárstvo – spoločná poľnohospodárska politika –
dosiahnuť ciele, ktoré sme stanovili, musí zohľadniť všetky rozdiely medzi všetkými typmi poľnohospodárstva,
ktoré existujú v Európskej únii. Musíme zohľadniť túto rozmanitosť, aby v regiónoch, v ktorých sa prejavuje,
pomohli tieto rozličné typy poľnohospodárstva dosiahnuť ciele, a to nielen v súvislosti so zásobovaním
trhu, výrobou a bezpečnosťou zásobovania trhu, ale aj pokiaľ ide o lepšiu informovanosť o životnom
prostredí, riadenie prírodných zdrojov a kapacitu rozvoja hospodárstva vo vidieckych oblastiach. Musíme
sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom k tomu môže prispieť poľnohospodárstvo a agropotravinárske
odvetvie.

Takisto som vzal na vedomie skutočnosť, že všetky myšlienky týkajúce sa budúcnosti spoločnej
poľnohospodárskej politiky musia zároveň pomôcť podporiť mladých ľudí, musia poskytnúť vyhliadky
mladým ľuďom, ktorí sa chcú usadiť, ktorí chcú investovať do poľnohospodárstva, aby bola poľnohospodárska
činnosť činnosťou budúcnosti a aby sme mohli dosiahnuť naše ciele.

Takisto by som chcel vyslať jasný signál a odpovedať na otázku pána Kellyho, ktorá sa týkala priamej pomoci.
Nemyslím si, že existujú pochybnosti, že ak máme dosiahnuť spravodlivejšie poľnohospodárstvo
a transparentnejšiu a efektívnejšiu spoločnú poľnohospodársku politiku, musíme definovať jasné kritériá
pre prerozdelenie tejto priamej pomoci v súlade s cieľmi, ktoré si stanovíme. Z tohto dôvodu podľa mňa
nepredstavujú historické referencie spravodlivé, transparentné alebo objektívne kritériá. Musíme tieto
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historické referencie nahradiť oveľa jasnejšími cieľmi, ktoré vytvoria istú mieru spravodlivosti a umožnia
lepšie zohľadniť poľnohospodársku rozmanitosť, ktorá existuje v Európskej únii. Členským štátom a regiónom
to poskytne prostriedky na lepšiu návratnosť zdrojov, ktoré majú k dispozícii.

Na záver by som rád opätovne potvrdil, že pre Európu potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku.
Potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku pre celú Európsku úniu a, samozrejme, spoločnú
poľnohospodársku politiku, ktorá nebude brániť ostatným regiónom sveta v rozvoji svojho vlastného
poľnohospodárstva.

George Lyon, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel len spomenúť niektoré
z kľúčových tém, ktoré moji kolegovia vzniesli počas dnešnej rozpravy. Nový strategický význam pre
potravinovú výrobu a SPP: rozhodne áno. Dva piliere: úplne s tým súhlasím. Potravinová výroba ako stredobod
SPP: áno, presne o tom je SPP. Všetko ostatné sú dodatočné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť ziskové
poľnohospodárske odvetvie, ktoré bude schopné zaistiť environmentálny prínos, čeliť zmene klímy a všetko
ostatné, čo sme stanovili v správe.

Veľký rozpočet: áno, úplne súhlasím; spravodlivosť voči starým a novým členským štátom: tento problém
spomenuli mnohí poslanci a je to problém, ktorým sa musíme zaoberať. Je potrebné zabezpečiť objektívny
a transparentný spôsob prerozdeľovania prostriedkov medzi členské štáty. Musia čeliť výzvam stratégie EÚ
2020. Je mimoriadne dôležité, aby sa poľnohospodárstvo a SPP považovali za súčasť riešenia zameraného
na dosiahnutie týchto cieľov, a nie za súčasť problému.

Chcel by som oceniť prácu Michela Dantina, pána Häuslinga, pána Olejniczaka a Jima Nicholsona, mojich
tieňových spravodajcov. Nadviazali sme vynikajúcu spoluprácu, aby sme vypracovali, ako sa domnievam,
veľmi ambicióznu správu, ktorá prináša jasnú víziu toho, kde by podľa tohto Parlamentu mala smerovať
SPP po roku 2013. Podľa môjho názoru to Parlament stavia do veľmi silnej pozície, pokiaľ ide o styk
a rokovanie s Komisiou a Radou pre poľnohospodárstvo. Chcel by som vám povedať, pán komisár, aby ste
sa k nám pridali a spolu zaistíme, aby sa táto vízia zmenila na skutočnosť.

(potlesk)

Presedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, vo štvrtok 8. júla 2010 o 12.00 hod.

Znovu by som sa chcel ospravedlniť tým poslancom, ktorí dnes nedostali priestor na vyjadrenie. Ako povedala
pani McGuinnessová, môžu svoje príspevky predložiť písomne.

Predložím túto záležitosť predsedníctvu, pretože je potrebné, aby sa objasnila. Takisto predsedníctvu
navrhnem – a dúfam, že ma v tom všetci podporíte –, aby sa možnosť vystúpiť počas postupu „catch the
eye“ neposkytovala tým poslancom, ktorí nie sú prítomní na začiatku rozpravy, keď spravodajca predkladá
svoju správu alebo keď sa slova ujíma komisár. Vznikla situácia, keď sú poslanci pobúrení skutočnosťou, že
nedostali slovo, ale neboli tu, aby si vypočuli vysvetlenie a závery komisára alebo spravodajcu. Je potrebné
zabezpečiť dôslednosť, ale musíme sa o to pričiniť všetci.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Sergio Berlato (PPE), písomne. – (IT) Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je jednou z najdôležitejších
politík Európskej únie, keď vezmeme do úvahy, že výdavky na poľnohospodárstvo predstavujú približne
43 % rozpočtu EÚ. Podľa článku 33 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je cieľom SPP zabezpečiť
primerané ceny pre európskych spotrebiteľov a primeranú životnú úroveň pre poľnohospodárov.

V dôsledku nedávnej hospodárskej a finančnej krízy sa v rokoch 2008 a 2009 znížili príjmy poľnohospodárov
v priemere o 12,2 %, boli zavedené prísnejšie podmienky pre dostupnosť úverov a vo vidieckych oblastiach
stúpla miera nezamestnanosti. Volatilita cien výrobkov na poľnohospodárskych trhoch sa prudko zvýšila
a očakáva sa, že bude naďalej rásť. Z tohto dôvodu sa domnievam, že v rámci budúcej SPP by sa mali zaviesť
ustanovenia týkajúce sa minimálnej ochrannej siete, aby bolo možné odstrániť neistotu trhových cien
a priniesť rýchle a účinné riešenia pre hospodárske krízy v tomto odvetví.

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že do roku 2050 vzrastie počet obyvateľov vo svete
zo súčasných 6 miliárd na 9 miliárd a že zdvojnásobenie dopytu po potravinách si bude vyžadovať príslušný
nárast celosvetovej výroby potravín. Potravinová bezpečnosť bude preto hlavným problémom budúceho
poľnohospodárstva a úlohou Únie bude ďalej ju zabezpečiť v prospech európskych občanov.
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Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písomne. – (RO) Prispôsobenie SPP novým sociálnym a hospodárskym
skutočnostiam je dôležitý krok. Aby sme tak mohli urobiť, musíme nájsť odpoveď na niektoré kľúčové
otázky. Plne súhlasím s potrebou zaistiť bezpečnosť dodávok potravín. Do akej miery však chceme byť
nezávislí a do akej miery sme ochotní za to zaplatiť viac?

SPP až doteraz udržiavala na vysokej úrovni ceny za potraviny, ktoré sú v iných krajinách lacnejšie. EÚ
nemôže podporovať voľný obchod a zároveň chrániť svoj vlastný poľnohospodársky trh. Musíme nájsť
riešenia, ktoré EÚ umožnia presadzovať riadne globálne normy kvality, na základe čoho bude možné znížiť
rozdiely medzi cenami poľnohospodárskych výrobkov v rôznych krajinách.

Som však väčšmi znepokojený vplyvom, ktorý mali reformy SPP na poľnohospodárov. Oddelenie platieb
malo za následok iba presmerovanie priamych platieb na veľkých vlastníkov pôdy, ktorí celkom isto nie sú
poľnohospodármi. Oddelenie platieb je potrebné, aby sa zabránilo nadmernej produkcii. Vyzývam však
Komisiu, aby predložila spravodlivejšie kritériá tak, aby skutočný osoh z SPP mali poľnohospodári.
Potrebujeme pre poľnohospodárov stimuly, najmä na podporu mladých ľudí, aby sa presťahovali do
vidieckych oblastí. Nestane sa to však, kým bude v platnosti súčasný systém priamych platieb, ktorý je
smiešny.

Nessa Childers (S&D), písomne. – Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má potenciál ponúknuť
riešenia pre mnohé problémy, ktorým v súčasnosti čelia európske poľnohospodárske podniky, čo je oveľa
viditeľnejšie v štátoch, ktoré nie sú súčasťou EÚ, ako v Írsku, ktoré sa zaviazalo zabezpečiť spravodlivú
a úplnú dohodu o SPP a napredovať prostredníctvom zavedenia zmien potrebných v rámci poľnohospodárstva
21. storočia. Aby sme však mohli zaistiť dôveru a záväzok európskeho poľnohospodárskeho spoločenstva,
musí nová SPP ponúknuť poľnohospodárom stabilitu a prijateľné ceny za tovar, ktorý vyrábajú, tak ako je
to v súčasnosti. Európski občania tak nezískajú len bezpečný tovar vysokej kvality, ktorý bude zaručene
dopestovaný v súlade s prísnymi pestovateľskými normami, ale budú profitovať aj zo sociálnych a kultúrnych
dôsledkov SPP, ako sú tie v druhom pilieri. EÚ si musí predovšetkým zachovať dôveru európskych
poľnohospodárov. Poľnohospodárske spoločenstvo si uvedomuje, že touto novou dohodou sa zavedú
zmeny, a v súčasnosti je pripravené ju akceptovať. Aby bolo možné využiť výhody tohto pozitívneho vzťahu,
musia inštitúcie EÚ zabezpečiť modernú dohodu, ktorá bude zároveň úplná a spravodlivá pre všetkých.

Béla Glattfelder (PPE), písomne. – (HU) Európa bude aj po roku 2013 naďalej potrebovať účinnú a spoločnú
poľnohospodársku politiku. Z tohto dôvodu by sa mal zachovať rozpočet EÚ na poľnohospodárstvo
minimálne na súčasnej úrovni.

Európa nesie osobitnú zodpovednosť za zaručenie potravinovej bezpečnosti vo svete. Je to z toho dôvodu,
že je to práve v Európe, kde sa môžu vyrábať najbezpečnejšie potraviny podľa najprísnejších noriem
environmentálnej ochrany. Hlavnou úlohou SPP je preto zachovať výrobnú kapacitu poľnohospodárstva
Európskej únie.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa neznížili priame platby.

V prípade podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka v rámci druhého piliera je potrebné zabezpečiť, aby sa
využívala v prvom rade na poľnohospodárske účely.

Poľnohospodári by mali byť chránení pred nadmernou fluktuáciou intervenčných cien, ktorá bola v priebehu
niekoľkých posledných rokov bežným javom. Potrebujeme nástroje trhovej intervencie a v niektorých
odvetviach, ako je odvetvie vína a mlieka, opatrenia zamerané na obmedzenie dodávok. Znížili by sa tým
straty poľnohospodárov vzniknuté v dôsledku cenovej fluktuácie.

Európsky obchod s potravinami je oveľa viac koncentrovaný ako potravinársky priemysel alebo
poľnohospodárska výroba. Veľmi často sa stáva, že stovky poľnohospodárov súťažia s veľkými reťazcami
hypermarketov a ich rokovacia pozícia je oveľa horšia. Preto musíme prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi
poľnohospodármi. To si však vyžaduje výnimku z prísnych pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v oblasti
poľnohospodárstva.

Dovoz z tretích krajín by mal podliehať rovnako prísnej ochrane životného prostredia, potravinovej
bezpečnosti, dobrým životným podmienkam zvierat a ostatným nariadeniam, akým podliehajú európski
poľnohospodári.

Elisabeth Jeggle (PPE), písomne. – (DE) Správa pána Lyona z vlastnej iniciatívy zahŕňa Parlament do rozpravy
o budúcnosti SPP v skorej fáze. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na vykonanej práci.
Pre celé Spoločenstvo boli sformulované ciele zamerané na budúcnosť.
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Pre mňa sú podstatné tri body, ktoré musíme zvážiť, ak chceme aj v budúcnosti zaistiť celoplošný a trvalo
udržateľný poľnohospodársky rozvoj v rámci Európy. 1. Je dôležité zabezpečiť, aby bola SPP po roku 2013
primerane financovaná a aby sme pripravili vhodný rozpočet.

2. Vyskúšaná a osvedčená dvojpilierová štruktúra sa musí zachovať spolu so silným prvým pilierom a rovnako
silným druhým pilierom. Jediný spôsob, ako môžeme zachovať model európskeho poľnohospodárstva, je
zabezpečiť výrobu našich potravín pri dodržaní najprísnejších noriem v prvom pilieri a v druhom pilieri
zabezpečiť dobré vyhliadky pre rozvoj vidieckych oblastí, vytvorenie pracovných miest a vybudovanie
infraštruktúry pre poľnohospodárov a nepoľnohospodárov, mužov aj ženy, a najmä pre mladých ľudí.

3. Veľká fluktuácia na liberalizovaných trhoch a vplyv zmeny klímy naďalej vyžadujú ochrannú sieť. Pred
nami ležia nové ciele, pokiaľ ide o zameranie trhu, bezpečnosť výrobkov, ochranu zvierat a potrebu ochrany
životného prostredia a biodiverzity ako dôsledok zmeny klímy. Vzhľadom na tieto výzvy je dobrá
poľnohospodárska politika do budúcnosti tou najlepšou politikou a je v záujme všetkých našich občanov.

Sandra Kalniete (PPE), písomne. – (LV) Toto uznesenie sa týka prechodu z oblasti, ktorá tvorila historický
základ pre stanovenie podpory vo forme priamych platieb v budúcom období finančného plánovania.
Poskytujeme tak možnosť prechodného obdobia. Takéto obdobie je dôležité, ale celých sedem rokov by
bolo veľmi dlhé prechodné obdobie. Ak budeme v rámci zavádzania novej metódy prešľapovať na mieste,
mohlo by to mať negatívny vplyv na splnenie dôležitého cieľa reformy SPP, ktorým je cielená, spravodlivá,
vyvážená, jednoduchá a transparentná podpora. Jedným argumentom v prospech zachovania rozpočtu SPP
na úrovni z roku 2013 sú odôvodnené očakávania nových členských štátov, že podpora SPP bude v ich
prípade porovnateľná s podporou poskytovanou starším členským štátom. Som presvedčená, že SPP môže
byť efektívna a skutočne spoločná len vtedy, keď bude zameraná na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej
súťaže medzi všetkými európskymi poľnohospodármi. Nenarušená hospodárska súťaž v Európe je zároveň
predpokladom konkurencieschopnosti európskych poľnohospodárov na svetových trhoch. Chcela by som
zdôrazniť politickú vôľu vyjadrenú v uznesení, a to v súvislosti s posilnením pozície primárnych výrobcov
v rámci potravinového dodávateľského reťazca, aby sa organizácie primárnych výrobcov stali efektívnejšie
a mohli rokovať s významnými obchodníkmi a spracovateľskými podnikmi za rovnakých podmienok.
Dúfam, že prvok rozvoja vidieka bude v SPP skonsolidovaný a že pozornosť stratégie v oblasti rozvoja vidieka
sa zameria najmä na vidiecke spoločenstvá, zlepšenie životného prostredia, modernizáciu a reštrukturalizáciu
poľnohospodárstva, posilnenie súdržnosti, zlepšenie predaja v oblasti výroby a konkurencieschopnosti,
zachovanie pracovných miest vo vidieckych oblastiach a zmenu klímy, obnoviteľné zdroje energie
a biodiverzitu.

Filip Kaczmarek (PPE), písomne. – (PL) Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 je
pre nás nesmierne dôležitá. Od SPP závisí mnoho dôležitých vecí – štruktúra rozpočtu Európskej únie
a budúcnosť poľnohospodárstva, poľnohospodárov a vidieckych oblastí. Celý Európsky parlament si musí
byť vedomý významu SPP pre budúcnosť EÚ. Samozrejme, že kľúčovou záležitosťou sú priame platby,
rovnako ako potreba odstránenia rozdielov medzi nimi v rôznych krajinách. Rozdiely medzi výškou platieb
v rôznych členských štátoch sú v súčasnosti príliš veľké. Oslabuje sa tým zmysel pre solidaritu, rovnosť
a spolupatričnosť. To, čo poľnohospodári najviac potrebujú, sú stabilné príjmy, a to teraz, ako aj z dlhodobého
hľadiska. Bez toho je veľmi ťažké zmodernizovať poľnohospodárske podniky a bude ťažké udržať aj priaznivý
vplyv poľnohospodárstva na prírodné a kultúrne prostredie. Musíme sa preto vynasnažiť zabezpečiť, aby
budúce zmeny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky viedli k stabilným príjmom pre európskych
poľnohospodárov. Ďakujem veľmi pekne.

Mairead McGuinness (PPE), písomne. – Vítam túto správu, ktorá je prvým krokom smerom k preskúmaniu
formy a obsahu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Táto správa znovu potvrdzuje,
že aj po roku 2013 budeme mať SPP, že by mala zostať spoločnou politikou a že jej rozpočet by sa mal
zachovať minimálne na súčasnej úrovni. Táto správa sa pevne zasadzuje za zachovanie politiky EÚ a odmieta
snahy o jej opätovný presun na úroveň členských štátov. Poľnohospodári by mali veriť, že tento Parlament
chápe ich obavy. SPP po roku 2013 by mala podporovať aktívnych výrobcov a odmeňovať ich za potraviny,
ktoré produkujú, a za mnohé verejné statky, ktoré spoločnosti poskytujú vrátane veľmi dobrých životných
podmienok zvierat a environmentálnych noriem. Opatrenia na podporu trhu budú dôležité pri zabezpečovaní
primeraných ochranných sietí voči mimoriadnej volatilite trhu, ktorá bude v budúcnosti pravdepodobne
charakteristickou črtou trhu. Len 7 % poľnohospodárov EÚ má menej ako 35 rokov, čo je dôrazné
upozornenie, že musíme zabezpečiť podmienky pre zamestnanie mladých ľudí v poľnohospodárstve. Je
dôležité, aby sme sa v SPP po roku 2013 dôsledne zameriavali na mladú generáciu, aby sme zabezpečili
rozvoj poľnohospodárstva inovačným a účinným spôsobom.
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Ivari Padar (S&D), písomne. – (ET) Na začiatok chcem poďakovať nášmu kolegovi pánovi Lyonovi za to,
že vypracoval veľmi vyváženú správu. Domnievam sa, že nám to umožnilo vytvoriť dobrý základ pre
rokovania v blízkej budúcnosti. Zmena poľnohospodárskej politiky je pravdepodobne jednou z hlavných
úloh tohto plenárneho zasadnutia. Je pravda, že ovocie týchto právnych predpisov zožneme až oveľa neskôr,
možno až o desať rokov. Hoci najdôležitejšou úlohou poľnohospodárstva je zabezpečovať potraviny, význam
poľnohospodárstva pre verejný záujem sa uznáva v čoraz väčšej miere, či sa už prejavuje v oblasti sociálnej
politiky, životného prostredia alebo kultúry. Relatívne malá časť obyvateľstva v súčasnosti dodáva potraviny
100 % ľudí, hospodárskym spôsobom využíva pôdu a stará sa o sociálnu vyváženosť vidieckych oblastí
v celej Európskej únii. Táto správa je dobrým základom pre ďalšie rokovania. Ďakujem vám za pozornosť.

Ulrike Rodust (S&D), písomne. – (DE) Ďakujem pánovi spravodajcovi. Mnohé z myšlienok našej skupiny
boli zapracované do predloženej správy a pred nami tak leží veľmi dobrý výsledok.

Naším prvoradým cieľom musí byť zabezpečenie výroby vysoko kvalitných potravín v Európe.

V rámci rokovania o organizácii poľnohospodárskej reformy sa často hovorilo o kompenzácii verejných
statkov. Podľa môjho názoru sa táto rozprava uberá správnym smerom.

Spoločná poľnohospodárska politika získa uznanie, ktoré si zaslúži, len vtedy, keď budú občania EÚ
presvedčení, že sa skutočne vynakladá úsilie a že finančné prostriedky sa jednoducho nevyplácajú celoplošne.

Rozvoj vidieckych oblastí zohráva čoraz väčšiu úlohu. Aby sme zabránili vyhladeniu a vyľudneniu nášho
poľnohospodárstva, musíme vypracovať ďalšie nástroje, ktoré zabránia hromadnému vyľudňovaniu vidieka.

Aktívne vidiecke oblasti sú atraktívnym prostredím pre život nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre ľudí,
ktorí nechcú žiť v mestách.

V pléne by sme mali prevažnou väčšinou schváliť správu v jej súčasnej podobe a vyslať tak navonok jasný
signál.

Csaba Sógor (PPE), písomne. – (HU) Keď sa začal proces európskej integrácie, spoločná poľnohospodárska
politika nielenže zabezpečovala dodávku potravín obyvateľstvu, ale stanovila aj základ pre moderné európske
poľnohospodárstvo a ostatné špecifické politiky. Európska únia však nedávno získala 12 nových členských
štátov. To znamená, že EÚ získala okrem 6 miliónov obyvateľov, ktoré mala pred rokom 2004, novú
poľnohospodársku populáciu v počte 7 miliónov obyvateľov. Okrem toho sa v dôsledku pristúpenia nových
členských štátov rozšírila poľnohospodárska pôda EÚ s rozlohou 130 miliónov hektárov o 40 % na
185 miliónov. V čase pristúpenia nové členské štáty očakávali, že v priebehu času budú ich poľnohospodári
dostávať z SPP podporu v rovnakej výške ako poľnohospodári v starých členských štátoch. To však bude
možné dosiahnuť len vtedy, ak sa zdroje vyčlenené na poľnohospodársku politiku po roku 2013 neznížia.
EÚ musí zohľadniť odlišné situácie a potreby členských štátov, keďže európske poľnohospodárstvo bude
podporovať záujmy členských štátov, poľnohospodárov a občanov v rovnakej miere len vtedy, ak tieto
zdroje nebudú rozdelené nespravodlivým spôsobom z dôvodu rozdielov v úrovni modernizácie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D), písomne. – (HU) Spoločná poľnohospodárska politika si vyžaduje zásadnú
a ambicióznu reformu, ktorá bude zohľadňovať špecifickú situáciu nových členských štátov. Zachovanie
SPP je v očiach európskych daňových poplatníkov ospravedlniteľné a obhájiteľné v rámci rokovaní
s ministerstvami financií len vtedy, keď budeme môcť dokázať, že okrem európskej potravinovej bezpečnosti
môže poľnohospodárstvo spoločnosti poskytovať aj sociálne a environmentálne verejné statky. Domnievam
sa, že spoločnú poľnohospodársku politiku môže zachrániť len rozsiahla reforma. Investície nových členských
štátov do poľnohospodárstva by sa mali podporiť prostredníctvom dotovaných benefitov, v opačnom
prípade bude európske poľnohospodárstvo fungovať na dvoch, alebo ak zohľadníme situáciu v Rumunsku
a Bulharsku, na troch odlišných úrovniach rozvoja. Na základe toho sa budú ďalej zväčšovať rozdiely medzi
EÚ 15 a 12 novými členskými štátmi. Dosiahnutie ekologického poľnohospodárstva v Európe a výroba
environmentálnych verejných statkov si vyžaduje nové investície, a to najmä v nových členských štátoch.
Poľnohospodári by nemali byť trestaní, ale mali by sa im poskytovať finančné stimuly, ktoré im pomôžu
zakúpiť stroje umožňujúce obrábanie pôdy šetrné k životnému prostrediu a pôde, nahradenie genofondu
pestovaných druhov a investície na ochranu životného prostredia a čistoty vody.

Artur Zasada (PPE), písomne. – (PL) V rámci reformy SPP nesmieme zabúdať na zásady integrácie, solidarity
a súdržnosti. Priame platby sa vo veľkej miere týkajú bezpečnosti dodávok potravín. Nielenže pomáhajú
stabilizovať príjmy poľnohospodárov, ale sú aj kompenzáciou za náklady spojené s čoraz vyššími
požiadavkami na oblasť poľnohospodárstva. Ak neodstránime rozdiely v rámci úrovne priamej podpory,
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tento nástroj – hlavný finančný nástroj SPP – bude aj naďalej rozdeľovať Európsku úniu na staré a nové
členské štáty. Zanechanie historických kritérií prerozdeľovania nebude len symbolickým gestom lepšej
integrácie, ale prispeje aj k zabezpečeniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom trhu
Spoločenstva. Okrem toho je dôležité, aby bola stratégia v oblasti rozvoja vidieka aj naďalej kľúčovým
prvkom SPP na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v širšom zmysle. V tejto súvislosti zohráva
zásadnú úlohu pokračujúca reštrukturalizácia a modernizácia poľnohospodárskych podnikov, ako aj mnohé
inovácie zamerané na zvýšenie účinnosti a zlepšenie konkurencieschopnosti v rámci rozšírenej Únie. Silný
druhý pilier je príležitosťou, ako pomôcť mladým poľnohospodárom v začiatkoch v oblasti
poľnohospodárstva a zlepšiť kvalitu života, stimulovať spoločnosť a zlepšiť situáciu žien vo vidieckych
oblastiach.

4. Dôsledky opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru o uzatvorení
asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ – Príprava nadchádzajúceho samitu
EÚ – Brazília 14. júla 2010 v Brazílii (rozprava)

Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava na tieto témy:

– otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o dôsledkoch opätovného otvorenia rokovaní s krajinami
Mercosuru o uzatvorení asociačnej dohody na poľnohospodárstvo EÚ, ktorú predkladajú pani McGuinnessová,
pán Deß, pán Papastamkos, pani Mathieuová, pani Nedelchevová, pán Dantin, pán La Via, pani Jeggleová,
pán Jahr, pani Klassová, pani Köstingerová, pani De Langeová, pán Silvestris, pani Lullingová, pán Glattfelder,
pani Herranzová Garcíová, pán Mato Adrover, pán Dorfmann, pán Kalinowski, pán Daul, pani Patrãová
Nevesová, pán Siekerski, pán Béchu, pán Niculescu, pán Mayer a pán Audy v mene Poslaneckého klubu
Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), pán Nicholson a pán Wojciechowski v mene Európskych
konzervatívcov a reformistov, pán Bové v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie, pán Lyon
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, pán Capoulas Santos a pani Kadenbachová
v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (O-0079/2010/rev.2
– B7-0315/2010), a

– otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o príprave nadchádzajúceho samitu EÚ – Brazília 14. júla 2010
v Brazílii, ktorú predložil pán Yáñez-Barnuevo García v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente (O-0091/2010 – B7-0317/2010).

Mairead McGuinness, autorka. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem za vaše vysvetlenie otázky jednej
minúty, chcela by som len využiť príležitosť: procedurálna námietka. Patrím k autorom prvej otázky na
ústne zodpovedanie. Vôbec ma neteší, že teraz máme spoločnú rozpravu s dvomi spojenými otázkami. Od
mája sa snažím dostať otázku o zoskupení Mercosur do programu. Nemyslím si, že by to mala byť spoločná
otázka, a chcem vyjadriť svoj absolútny nesúhlas s tým, čo sa stalo dnes dopoludnia. Neviem, ako a prečo
k tomu došlo. Som z toho veľmi nešťastná. Môžem sa k tomu v rozprave vrátiť? Poprosila by som o vysvetlenie
a dúfam, že ostatní kolegovia ma podporia.

Predsedajúci. – Pani McGuinnessová, keďže ste skúsenou poslankyňou tohto Parlamentu, tak viete, že
Konferencia predsedov rozhodla, že rozprava by mala byť organizovaná takýmto spôsobom, takže sa to
robí takto. Vašu nespokojnosť v tejto veci som si, samozrejme, všimol, ale chcel by som vás požiadať
o pochopenie, že nezačneme o tom diskutovať teraz, pretože inak by nemohol prehovoriť žiadny z poslancov,
ktorí majú dostať slovo.

James Nicholson, autor. − Vážený pán predsedajúci, myslím si, že to, že dnes dopoludnia máme problémy,
spôsobila nedostatočná konzultácia. Povedal by som, že ako autori otázky o Mercosure si zaslúžime aspoň
tú slušnosť, že s nami mali konzultovať, prečo sa toto stalo. Vieme, že Konferencia predsedov je úplne
najdôležitejšia, ale, pán predsedajúci, vy ste veľmi významným členom predsedníctva tohto Parlamentu
a dúfam, že odovzdáte predsedníctvu posolstvo, že keď sa v tomto Parlamente diskutuje o poľnohospodárstve,
musíte nám na to poskytnúť dostatok času.

Dnes dopoludnia nebolo jednoznačne dosť času. Videli ste záujem a videli ste problém. Mohol by tento
Parlament pracovať pre poslancov a nie pre správu Parlamentu? My sme tí ľudia, ktorí boli zvolení zastupovať
našich občanov, nie administratíva, ktorá dostáva tučné výplaty...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)
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Predsedajúci. – Pán Nicholson, berieme na vedomie vaše slová a vaše obavy, samozrejme, postúpime ich
predsedníctvu Parlamentu. Administratíva neorganizuje rozpravy. Administratíva pomáha politickým
subjektom organizovať rozpravy.

Mairead McGuinness, autorka. − Vážený pán predsedajúci, nie je to preto, že je leto a my sme všetci
nahnevaní. Je to preto, lebo máme veľmi opodstatnené argumenty a berieme svoju prácu vážne. Využijem
30 sekúnd, pretože mám dve prázdne strany. Komisii som položila päť otázok. Nemienim hovoriť, kým si
nevypočujem odpovede. Vrátim sa na konci rozpravy.

Predsedajúci. – Ďakujem veľmi pekne, pani McGuinnessová. Neskôr vám poskytnem čas, ktorý ste teraz
nevyužili.

James Nicholson, autor. − Vážený pán predsedajúci, myslím si, že mnohých prekvapilo nedávne rozhodnutie
Komisie opäť otvoriť rokovania s krajinami Mercosuru o dohode o voľnom obchode. Keďže vstupujeme do
doby, kedy budeme svedkami reformy SPP, a práve sme o tom diskutovali, všetci vedia, že poľnohospodárstvo
bude významnou časťou tejto dohody.

Akceptujem síce, že útvary Komisie majú právo opätovne otvoriť diskusie, bolo by však omnoho lepšie,
keby Parlament oboznámili so svojimi úmyslami. Táto záležitosť by mohla otvoriť Pandorinu skrinku
v mnohých odvetviach európskeho poľnohospodárstva, a preto vážne spochybňujem rozumnosť rozhodnutia
pustiť sa do akejkoľvek budúcej dohody.

V Brazílii a Argentíne stále pretrvávajú vážne problémy, pokiaľ ide o sledovateľnosť zvierat a ďalšie zdravotné
a bezpečnostné otázky. Záver poslednej správy misie organizácie FAO v štáte Santa Catarina bol, že existuje
veľmi málo kontrol dobytku prechádzajúceho z Argentíny do Brazílie a aj medzi jednotlivými štátmi v Brazílii.
Takisto sa neuplatňovali ani predpisy pre značkovanie uší. To je len zopár príkladov z mnohých, ktoré by
som mohol uviesť zo správy organizácie FAO z minulého októbra.

Pánovi komisárovi musím veľmi otvorene povedať, že ak sa uberie touto cestou, na každom kroku sa bude
stretávať s odporom. Do určitej miery rozumiem, prečo sa to môže javiť ako atraktívna možnosť, keďže
diskusie WTO napredujú pomaly, ale naozaj si myslím, že toto by mohlo zničiť WTO. Ak krajiny Mercosuru
dosiahnu s EÚ dohodu, prečo by potom mali pokračovať v rokovaniach WTO?

Musíte pochopiť, že úroveň noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a ich sledovateľnosti
sa nezníži. Spotrebiteľov a výrobcov v Európskej únii je potrebné chrániť a nemyslím si, že obchodná dohoda
s krajinami Mercosuru to dosiahne. V skutočnosti bude mať opačný účinok.

José Bové, autor. − (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, opätovné otvorenie rokovaní s krajinami
Mercosuru, keď sa Európska únia pripravuje na nové určenie svojej poľnohospodárskej politiky, odhaľuje
nebezpečný nedostatok konzistentnosti zo strany Komisie. Európa už dováža 500 000 ton hovädzieho
mäsa. Ešte ďalšie otvorenie nášho trhu by išlo na úkor chovateľov hovädzieho dobytka v znevýhodnených
oblastiach Európy, a to bez akejkoľvek záruky dodržiavania zdravotných a sociálnych noriem. Nemôžeme
s tým súhlasiť.

Európa kupuje 38 miliónov ton sóje a krmiva pre dobytok. Tieto dovozy z Brazílie a Argentíny okupujú
viac ako 19 miliónov hektárov. Sústreďujú sa v rukách troch podnikov: Cargill, ADM a Bunch. V období od
roku 2001 do roku 2004 zničila sója viac ako 1,2 milióna hektárov tropického a rovníkového pralesa. Je to
jedna z hlavných príčin zvýšenia emisií skleníkových plynov a straty biodiverzity.

Európsky parlament sa rozhodol vypracovať správu o obnovení autonómie, pokiaľ ide o rastlinné bielkoviny
pre krmivo pre hospodárske zvieratá. Toto rozhodnutie je motivované potrebou poľnohospodárstva šetrného
k životnému prostrediu a potrebou boja proti zmene klímy. Toto úsilie sa týmto návrhom dvojstrannej
dohody úplne zničí. Európska komisia opäť zapredáva svoje poľnohospodárstvo a poľnohospodárov, aby
získala príležitostné zisky pre spoločnosti poskytujúce služby. Tieto ústupky neposlúžia záujmom
poľnohospodárskych rodín v krajinách Mercosuru, ale len záujmom agropriemyselných skupín. Presvedčujúci
dôkaz o tom môžeme nájsť v správe skupiny Tyson, ktorá je korporáciou sídliacou v USA a ťažkým kalibrom
v medzinárodnom obchode s mäsom, ktorá oznámila, že investovala v Brazílii – a citujem, je to v jej správe
–, aby túto krajinu využila ako základňu pre vývoz do Európy.

Ďalšie podniky, ako napríklad skupina Doux, sa už na tento krok pripravili tým, že v roku 1998 skúpili
kontrolný balík v brazílskej skupine Fangosul. Mnoho chovateľov hydiny najmä v Bretónsku na tento obchod
doplatilo.
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Vyzerá to, akoby Európa stupňovaním útokov proti poľnohospodárom chcela uskutočňovať svoju politiku
premiestňovania. Musíme zastaviť tento nezmyselný vývoj tak, že našim občanom poskytneme kvalitné,
miestne vyrábané potraviny.

George Lyon, autor. – Vážený pán predsedajúci, vynasnažím sa a budem stručný. Existujú skutočné obavy
plynúce z opätovného otvorenia rokovaní s krajinami Mercosuru.

Zastupujem Škótsko, ktoré má rozsiahlu výrobu hovädzieho mäsa. Je to nákladný systém a je dôležité, aby
tento výrobný systém pokračoval, aby Škótsko nezažilo, že veľká časť jeho pôdy spustne, pretože trh zaplavia
lacné dovozy. Existuje reálna obava, že možno uvidíme, ako škótsky priemysel spracovania hovädzieho
padá za obeť potrebe rokovať a dosiahnuť dohodu s krajinami Mercosuru.

Preto by som chcel položiť niekoľko otázok v tejto veci, ktorá nie je len škótskou záležitosťou, ale aj
záležitosťou Írov a Francúzov a celej Európy. Chcel by som sa predovšetkým opýtať, prečo to vyzerá, že pred
vydaním oznámenia nebol konzultovaný tento Parlament a ani parlamentný Výbor pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka. Určite by prinajmenšom v záujme slušnosti pomohlo snahe a zaisteniu rozumných vzťahov
medzi Parlamentom a vami v tejto veci informovať nás pred oznámením.

Po druhé, aký rokovací mandát budú mať vyjednávači, pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky? Mohol by
mi niekto, prosím, povedať, na čom majú dovolené sa dohodnúť? Koľko ton hovädzieho? Koľko prístupu?
Je tam nejaké clo alebo sú tam minimálne clá? Môže nám niekto, prosím, povedať, aký mandát majú?

Dve ďalšie poznámky. Kedy sa vykoná štúdia o vplyve, aby sa zistilo, aký vplyv bude mať akákoľvek možná
dohoda bez ohľadu na rozsah? Prinajmenšom by sme predtým, ako niečo podpíšeme, mali vedieť, aký bude
dosah, najmä v čase, keď opätovne rokujeme o SPP a rozhodujeme o budúcej poľnohospodárskej podpore.
Tieto dve veci sú spolu veľmi spojené, a preto potrebujeme vedieť, aký bude dosah.

Na záver, ako sa v tejto záležitosti angažuje komisár pre poľnohospodárstvo? Doteraz sme počuli veľmi
málo o tom, aká bude v tomto rokovaní jeho úloha a či je zodpovedný za určenie mandátu pre vašich
vyjednávačov. Bude tento Parlament konzultovaný pred dosiahnutím konečnej dohody? Chcel by som počuť
nejaké odpovede na tieto otázky.

Predsedajúci. – Chcel by som všetkých upozorniť na skutočnosť, že rečníci, ktorí vystúpili doteraz vrátane
pána Capoulasa Santosa, sú autori prvej otázky, o ktorej diskutujeme, a že rečník, ktorý nasleduje, pán
Yáñez-Barnuevo García, je autorom druhej otázky.

Luis Manuel Capoulas Santos, autor. – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Latinská
Amerika ako celok a najmä krajiny Mercosuru sú strategickými partnermi Európskej únie. Máme s nimi
spoločnú históriu a sociálne hodnoty. Navyše to je geopolitická oblasť, kde sloboda, demokracia a dodržiavanie
ľudských práv dosiahli pozoruhodný pokrok. Prehlbovanie politických a kultúrnych väzieb a maximalizácia
vzájomných výhod z hospodárskeho hľadiska majú preto absolútny význam.

Preto vítam európske rozhodnutie opätovne otvoriť rokovania o asociačnej dohode s krajinami Mercosuru,
hoci ľutujem a odsudzujem nedávne protekcionistické kroky Argentíny, ktoré sú úplne v protiklade
s myšlienkou otvorenosti, ktorú prejavuje európska strana.

Musím však Komisiu upozorniť na potenciálne negatívne dôsledky na európske odvetvie poľnohospodárstva,
ak sa k týmto rokovaniam nebude pristupovať opatrne. Všetci poznáme mieru nerovnováhy v našom
obchodovaní s krajinami Mercosuru a príslušné výrobné podmienky poľnohospodárov a požiadavky na
nich na obidvoch stranách Atlantiku.

Z tohto dôvodu by som okrem otázok, ktoré boli oficiálne písomne položené, najmä otázka, aké opatrenia
má Komisia v úmysle prijať na riešenie záležitosti citlivých výrobkov, chcel vedieť, ako zamýšľa reagovať na
pochopiteľné konanie Argentíny.

Luis Yáñez-Barnuevo García, autor. – (ES) Vážený pán predsedajúci, dnes je deň blahoželaní: prvé z týchto
blahoželaní patrí španielskemu ministrovi zahraničných vecí pánovi Moratinovi, ktorému sa podarilo dostať
viacero kubánskych politických väzňov do Španielska alebo tak práve robí; taktiež Guillermovi Fariñasovi,
politickému väzňovi, ktorý vďaka svojej hladovke, vytrvalosti a obetavosti dosiahol slobodu pre týchto
väzňov.

Vrátim sa k veci, ktorá nás sem privádza, predovšetkým by som chcel zablahoželať Rade k začatiu rokovaní
o významnej obchodnej dohode, ktorá je taktiež politická a súvisí so spoluprácou, medzi Európskou úniou
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a krajinami Mercosuru, o ktorej sa rozhodlo na madridskom samite 18. mája tohto roka. V rozpore s tým,
čo sa povedalo, Parlament opakovane vyjadril svoju podporu týmto rokovaniam v rámci delegácie pre vzťahy
s krajinami Mercosuru, delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (EuroLat) a na
samotných plenárnych rokovaniach viacerých parlamentných schôdzí. Hovoríme o obchodnej dohode,
ktorá by mohla a mala byť najrozsiahlejšou existujúcou dohodou na svete, ktorá prinesie rozvoj, blahobyt,
pokrok a zamestnanosť 800 miliónom ľudí a významne zvýši výmenu tovaru, výrobkov a služieb medzi
dvoma regiónmi.

Poľnohospodárstvo je len jednou časťou tejto makrodohody. Počas rokovaní sa bude musieť vynaložiť snaha
o dosiahnutie vyvážených dohôd, ale nie v duchu protekcionizmu, ktorý je nepriateľom rozvoja a blahobytu;
európskeho protekcionizmu a taktiež protekcionizmu niektorých krajín Mercosuru. V každom prípade však
priemysel a služby predstavujú 97 % európskeho hrubého domáceho produktu a poľnohospodárstvo len
2,1 %. Preto je potrebné, aby sme sa obavám postavili podľa ich náležitých proporcií a opodstatnenia.

Pán komisár, nasledujúci samit Európska únia – Brazília 14. júla by mal teda slúžiť na podporu a urýchlenie
týchto rokovaní, ukončenie ktorých nadobudlo ešte väčšiu dôležitosť počas hospodárskej krízy, ktorou
prechádzame; táto dohoda prispeje k jej vyriešeniu.

Karel De Gucht, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, keďže toto je spoločná rozprava a so súhlasom
pána predsedu, na začiatku zasadnutia by som sa chcel venovať obidvom témam: dôsledkom asociačnej
dohody s krajinami Mercosuru na poľnohospodárstvo a nadchádzajúcemu samitu. Rád odpoviem
v akomkoľvek formáte podľa rozhodnutia predsedajúceho.

Začnem so zoskupením Mercosur, opätovné začatie rokovaní o asociačnej dohode s krajinami Mercosuru
je pre EÚ maximálne dôležité z politického a taktiež z hospodárskeho hľadiska. K politickému hľadisku:
zoskupenie Mercosur je najväčším regionálnym integračným projektom v Latinskej Amerike, preto je
zdôrazňovanie geopolitického významu posilnenia našich väzieb s týmto kontinentom nepotrebné. Máme
účinné dohody s Čile a Mexikom a nedávno sme ukončili rokovania s Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou,
takže je len logické zaoberať sa taktiež krajinami Mercosuru.

Úspešná dohoda by z hospodárskeho hľadiska mohla priniesť značné prínosy EÚ a taktiež krajinám Mercosuru.
V týchto ťažkých hospodárskych časoch si nemôžeme dovoliť prehliadať potenciál tejto dohody pre naše
dva regióny, pokiaľ ide o pracovné miesta a rast.

Zoskupenie Mercosur je veľkým a dynamickým hospodárskym subjektom so spoločným HDP 1 300 miliárd
EUR a odhaduje sa, že miera rastu HDP dosiahne v roku 2010 približne 5 % a v roku 2011 približne 4 %.
Pre EÚ je čoraz dôležitejším partnerom. Pokiaľ ide o vývozy EÚ, sú na rovnakej úrovni ako vývozy do Indie
a na vyššej úrovni ako do krajín, ako napríklad Kanada a Kórea. Za posledné štyri roky, kým nezasiahla kríza,
sa vývozy EÚ do krajín Mercosuru zvýšili o viac ako 15 % ročne.

Pokiaľ ide o priame zahraničné investície, zoskupenie Mercosur je taktiež kľúčovým partnerom. Investície
EÚ v krajinách Mercosuru dosahujú hodnotu viac ako 165 miliárd EÚ – viac ako investície EÚ v Číne, Indii
a Rusku spolu. Vzhľadom na veľkosť a potenciál zoskupenia Mercosur a taktiež vzhľadom na skutočnosť,
že je stále relatívne chráneným trhom, hospodársky prínos pre podniky EÚ by mohol byť jeden
z najdôležitejších zo všetkých dohôd o voľnom obchode, ktoré boli nedávno uzatvorené alebo o ktorých
EÚ v súčasnosti rokuje s hlavnými obchodnými partnermi, ako sú napríklad Kórea alebo India.

Opätovné otvorenie týchto rokovaní je taktiež prejavom záväzku obidvoch regiónov pokračovať v podpore
voľného obchodu a odmietať protekcionizmus. Komisia toto rozhodnutie prijala po starostlivom preskúmaní
a dôkladnej internej diskusii. Prijatím tohto rozhodnutia Komisia pozitívne ohodnotila prejavy krajín
Mercosuru počas neformálneho dialógu na technickej úrovni o otázkach, ako napríklad obchodovanie
s tovarom, verejné obstarávanie alebo niektoré odvetvia služieb.

Dovoľte mi dodať, že okamžite potom, ako kolégium prijalo rozhodnutie, som prišiel do Výboru pre
medzinárodný obchod a dôkladne sme diskutovali o opätovnom otvorení rokovaní. Mohol by som ešte
dodať, že Rada zastáva názor, že som s Európskym parlamentom zaobchádzal lepšie ako s nimi, čo ich vôbec
netešilo. Urobili sme tak na základe mandátu, ktorý máme, takže sme nepotrebovali nový. Bolo to riadne
rozhodnutie kolégia a Parlament bol podrobne informovaný okamžite potom.

Musí však byť, samozrejme, jasné, že nápomocný prístup našich partnerov zo zoskupenia Mercosur nám
nepochybne umožňuje opätovné otvorenie rokovaní, ale, prirodzene, nepredstavuje žiadnu záruku úspešného
záveru. To je niečo celkom iné. Aby sme rokovania uzatvorili, budeme musieť dosiahnuť ambicióznu dohodu

23Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



najmä v odvetviach ako obchodovanie s tovarom a službami alebo duševné vlastníctvo vrátane zemepisných
označení.

Prvé stretnutie s krajinami Mercosuru sa konalo minulý týždeň v Buenos Aires. Bolo to skôr technické kolo
na obnovenie komunikácie po viac ako piatich rokoch prerušenia, zistili sme, kde rokovania v roku 2004
skončili, prebrali sme procedurálne otázky a postupy, aby mohli rokovania napredovať. Európsky parlament
a Radu budeme o vývoji rokovaní, samozrejme, podrobne informovať.

Pokiaľ ide o vaše konkrétne otázky, Komisia pracuje na základe pokynov k rokovaniu, ktoré Rada prijala
v roku 1999. Tieto pokyny poverujú Komisiu dohodnúť so zoskupením Mercosur vyváženú a komplexnú
dohodu s cieľom podstatne liberalizovať všetky obchodné odvetvia v súlade so záväzkami EÚ v organizácii
WTO. Platí to pre všetky oblasti, ktoré dohoda pokryje, aj pre poľnohospodárstvo.

Komisia si je veľmi dobre vedomá citlivej povahy poľnohospodárstva v týchto rokovaniach a pri rokovaní
so zoskupením Mercosur to zoberie do úvahy. Nezabudnime, že v krajinách Mercosuru máme taktiež
významné ofenzívne poľnohospodárske záujmy, ako napríklad víno, syr, ovocie a zelenina a zemepisné
označenia. V tejto súvislosti sme si vedomí toho, že pre najcitlivejšie odvetvia môžu byť potrebné sprievodné
opatrenia. Teraz je však ešte trochu priskoro diskutovať o tom, čoho sa tieto opatrenia budú týkať. Rokovania
sme len začali a ešte sme nezačali diskutovať o podstatných veciach.

V tejto chvíli sme ešte nespísali návrhy v oblasti poľnohospodárstva a odznela otázka – neviem od koho –
o postoji komisára pre poľnohospodárstvo v súvislosti s touto vecou. O tom, aké návrhy v oblasti
poľnohospodárstva budú predložené, nerozhoduje komisár pre obchod. Musím to dohodnúť ja s komisárom
pre poľnohospodárstvo, a ak sa nedohodneme, pôjde to do kolégia komisárov a to potom prijme rozhodnutie.
Takýmto spôsobom to prebieha, takže Dacian Cioloş je plnou súčasťou diskusií.

Taktiež vieme, že budeme musieť vziať do úvahy predchádzajúce návrhy v oblasti poľnohospodárstva
predložené zo strany EÚ v kole rokovaní v Dauhe, o ktorých sa predpokladá, že zoskupenie Mercosur z nich
bude mať jeden z najväčších prínosov. Dovoľte mi v tejto súvislosti vysvetliť, že opätovné otvorenie rokovaní
s krajinami Mercosuru žiadnym spôsobom nepodrýva náš záväzok úspešne uzatvoriť rokovania o rozvojom
programe z Dauhy (DDA). Zásadne dohodujeme len dohody o voľnom obchode, ktoré sú v súlade s pravidlami
WTO a ktorých rozsah podľa acquis WTO zachádza omnoho ďalej ako kolo v Dauhe. Myslím si, že ak sa
správne rozhodneme, je možné úspešne ukončiť obidve rokovania.

Pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, je samozrejmé, že dovozy budú musieť plne spĺňať požiadavky EÚ na
bezpečnosť potravín. Aby bolo úplne jasné, nie je žiaden úmysel poľaviť v rokovaniach z našich zdravotných
a bezpečnostných požiadaviek; ani v rokovaniach s krajinami Mercosuru, ani s nikým iným. Postoj EÚ vo
všetkých obchodných rokovaniach určite nie je znížiť úroveň ochrany EÚ. Pravidlá WTO nám dávajú právo
stanoviť našu vlastnú úroveň ochrany, pokiaľ bude založená na uznávaných vedeckých dôkazoch – toto je
nedotknuteľné právo.

Na záver, pokiaľ ide o vplyv možnej dohody, už sa vykonalo obhájiteľné posúdenie vplyvov obchodnej
dohody medzi EÚ a krajinami Mercosuru a od marca 2009 je verejne prístupné. Komisia toto posúdenie
vplyvov v nadchádzajúcich mesiacoch navyše doplní zameranejšou hospodárskou štúdiou.

Teraz sa budem venovať samitu EÚ – Brazília a začnem krátkym prehľadom našich vzťahov. Brazília má
nesporný medzinárodný význam v súlade s veľkosťou svojho územia, obyvateľstva a s hospodárskou
výkonnosťou. Podporuje multilateralizmus, je členom skupiny G20 a je kľúčovým aktérom v celosvetových
diskusiách o zmene klímy, hospodárskom riadení, reforme OSN, obchodných otázkach a odstránení chudoby.
Brazília okrem toho často pôsobí ako neformálny most medzi Západom a rýchlo sa rozvíjajúcimi
a rozvojovými krajinami. Brazília je jednou z deviatich krajín, s ktorými EÚ uzavrela strategické partnerstvo.
Partnerstvo vzniklo v roku 2007 a spoločný akčný plán, ktorý partnerstvo premieňa na konkrétne činy,
v roku 2008.

Množstvo spoločných iniciatív, úroveň vzájomného porozumenia a prehlbovanie vzťahu, ktorý zahŕňa 18
pokračujúcich dialógov, svedčia o našej spokojnosti s uskutočňovaním spoločného akčného plánu. Bude
to štvrtý samit EÚ – Brazília, na ktorom sa budeme snažiť preskúmať pokrok našich vzťahov a diskutovať
o hlavných globálnych problémoch. Čas pre takéto posúdenie je mimoriadne príhodný, lebo funkčné obdobie
prezidenta Lulu sa blíži ku koncu.

Pokiaľ ide o otázky životného prostredia, na treťom samite v Štokholme sme naplánovali spoluprácu so
zreteľom na posledný decembrový samit v Kodani a iniciatívu v oblasti bioenergie s účasťou Brazílie, EÚ
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a Africkej únie. Blížiace sa konferencie v Cancúne a Nagoji o zmene klímy a biodiverzite majú v programe
samitu popredné miesto, keďže intenzívnejšia spolupráca s Brazíliou je pre úspešný výsledok nevyhnutná.

Ďalej prejdem k návrhu prezidenta Lulu na samite EÚ – Mercosur v Madride, posudzujeme spoločnú pozíciu
s Brazíliou pre Cancún. Komisia Africkej únie dostala náš spoločný návrh na trojstrannú spoluprácu v oblasti
bioenergie a dúfame, že o nej budeme čoskoro počuť.

Pokiaľ ide o spoluprácu na multilaterálnych fórach, pred samitom G20 v Soule sa usilujeme o spoluprácu
na dosiahnutie podpory Brazílie, aby sme získali dostatočné zastúpenie EÚ v systéme OSN a odhodlane
pracovali na ukončení kola rokovaní v Dauhe. Brazília sa snaží posilniť svoj vplyv v globálnom systéme
riadenia a potrebuje našu podporu pre stále miesto v Bezpečnostnej rade OSN. Ako vyspelé, rýchlo sa
rozvíjajúce hospodárstvo zaujíma k reforme Svetovej banky a MMF postoj veľmi odlišný od EÚ.

Celkovo je jasné, že ako globálne dôležití partneri máme spoločný program a musíme nájsť spôsoby, ako
vyriešiť naše nezhody, a snažiť sa o konvergenciu. Na samite potvrdíme náš záväzok sprísniť nešírenie zbraní
a podporovať užšiu spoluprácu. Brazília bola proti sankciám pre Irán, ktoré Bezpečnostná rada OSN prijala
minulý rok v júni. EÚ však uvítala snahy vynaložené Brazíliou a Tureckom, ktoré viedli k vyhláseniu
z Teheránu, upozornila na jeho nedokonalosti, ale zdôraznila jeho hodnotu potenciálneho nástroja na
budovanie dôvery a vyzvanie Iránu, aby sa chopil šance pokračovať v rokovaniach. Hoci sa takticky
rozchádzame, spoločnú pôdu nachádzame v princípoch zachytených v Zmluve o nešírení jadrových zbraní
a v potrebe, aby Irán preukázal mierový charakter jadrového programu.

V prvej časti svojho vystúpenia som sa zoširoka zaoberal rokovaniami s krajinami Mercosuru, ale tieto sa,
samozrejme, objavia v diskusiách o samite. Bohužiaľ, nebudem v Brazílii, ale vzhľadom na to, že sme sa len
nedávno stretli, aby sme po dlhej prestávke viedli prvé technické diskusie, je nepravdepodobné, že samit
v súvislosti s týmto rokovaním prijme pevné rozhodnutia. Samit sa bude venovať taktiež regionálnym
otázkam: Kube, Hondurasu, Paraguaju a Venezuele. Na programe sú: úloha Brazílie pri podpore stabilizácie
Paraguaju, jej odmietnutie uznať novú vládu Hondurasu, jej angažovanie sa s Kubou a Venezuelou.

Nakoniec, stále sa dokončuje usilovná práca na niektorých otázkach, u ktorých od samitu očakávame, že
uspeje. Po prvé, podpis horizontálnej dohody o civilnom letectve a dohody o bezpečnosti leteckej dopravy.
Po druhé, oznámenie o spoločnom pracovnom programe o trojstrannej spolupráci s rozvojovými krajinami.
Po tretie, predbežná dohoda medzi Komisiou a brazílskou národnou radou pre spravodlivosť na podporu
trojstrannej spolupráce pri reforme volebnej podpory a spravodlivosti bude podpísaná v Bruseli 14. júla.

Náš vzťah s Brazíliou samitom nekončí; súbežne máme ďalšie iniciatívy, ktoré pomáhajú dodať našej
dvojstrannej, regionálnej a globálnej angažovanosti plnší rozmer, ale už som prečerpal svoj rečnícky čas.
V odpovedi na vaše otázky sa vynasnažím poskytnúť ďalšie príklady.

Georgios Papastamkos, v mene poslaneckého klubu PPE. – (EL) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o krajiny
Mercosuru, chcel by som zdôrazniť veľký deficit obchodnej bilancie voči Európskej únii v odvetví
poľnohospodárskej výroby. Argentína napriek tomu blokuje dovozy potravín z tretích krajín, čím vážne
škodí vývozom európskych agropotravinárskych výrobkov vrátane gréckeho broskyňového džemu. Chcel
by som sa pána komisára opýtať, či minulý týždeň na prvom kole rokovaní v Buenos Aires na túto
problematiku upozornil. Taktiež, vynárajú sa v súvislosti s postojom Argentíny otázky nezlučiteľnosti ich
opatrení s pravidlami a záväzkami Svetovej obchodnej organizácie?

Krátke odbočenie od témy: pán komisár, rokovania s krajinami Ánd a Strednej Ameriky sa ukončili. Aby
som bol úprimný, ústupky Európy v poľnohospodárskom odvetví spôsobujú pochopiteľné obavy a vyvolávajú
konkrétne otázky: Aké je odôvodnenie pre kvóty poskytnuté Európou v odvetví spracovania ryže a cukru,
ktoré presiahli výrobné kapacity týchto krajín? Obsahujú dohody klauzulu o netto vývozcovi, aby sa zabránilo
vzniku obchodných trojuholníkov? Môže nás Komisia uistiť, že dovozné ceny v odvetví ovocia a zeleniny
zostanú na rovnakej úrovni?

Pán komisár, aj ja by som sa chcel pridať k hlasom našich kolegov, ktorí hovorili o potrebe užšej
medziinštitucionálnej spolupráce medzi Komisiou a Európskym parlamentom. Komisia si musí uvedomiť,
že podmienky spolupráce medzi inštitúciami a taktiež medziinštitucionálna kultúra sa podľa Lisabonskej
zmluvy zmenili. Čím rýchlejšie sa tým smerom pohnete, tým bude spolupráca medzi týmito dvoma
inštitúciami plodnejšia a korektnejšia.
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Edite Estrela, v mene skupiny S&D. – (PT) Vážený pán predsedajúci, prvý samit EÚ – Brazília, ktorý presadilo
portugalské predsedníctvo v roku 2007, napravilo nevysvetliteľnú chybu. Brazília bola jedinou z krajín BRIC
(Brazília, Rusko, India, Čína), s ktorou Európa nemala strategické partnerstvo.

Zintenzívnenie dialógu medzi EÚ a Brazíliou má veľký význam, pretože nám to umožňuje prehĺbiť spoluprácu
v takých kľúčových oblastiach, ako sú energetická bezpečnosť, udržateľný rozvoj, biodiverzita, zmena klímy
atď.

Veľkosť obyvateľstva Brazílie a jej hospodársky rozvoj a politická stabilita spôsobujú, že je na medzinárodnej
scéne kľúčovým hráčom.

Teraz, keď sa bude konať 4. samit EÚ – Brazília, je dôležité nájsť rovnováhu medzi oslavovaním dosiahnutého
pokroku a skúmaním toho, ako môžeme toto partnerstvo rozvíjať, aby sme mohli čeliť spoločným problémom
a zosúladiť stanoviská napríklad v súvislosti s konferenciou OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať na
konci tohto roka v Mexiku. Tento samit predstavuje taktiež príležitosť napredovať v rokovaniach s krajinami
Mercosuru s cieľom dosiahnuť uzatvorenie asociačnej dohody a prekonať súčasné nezhody.

Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, práve sme v tejto rokovacej sále
viedli rozpravu o spoločnej poľnohospodárskej politike, v ktorej sme zdôraznili význam podpory európskeho
modelu, ktorý je vo svete jedinečný.

Komisia však zároveň bez akejkoľvek predchádzajúcej verejnej diskusie rozhodla o opätovnom otvorení
rokovaní s krajinami Mercosuru, dôsledky čoho hrozia byť pre naše poľnohospodárstvo a najmä pre náš
európsky chov hospodárskych zvierat, ktorý už teraz zápasí s ťažkosťami, katastrofálne. Dovoz hovädzieho
sa zvýši o 70 %, dovoz hydiny o 25 %. Európu zahltia s nižšími nákladmi, pretože ich výroba nespĺňa rovnakú
úroveň zdravotných, ekologických a sociálnych požiadaviek.

Pán komisár, preto by som vám chcela vyjadriť svoje obavy. Naše poľnohospodárstvo je vo veľkých
problémoch. Ďalšie narušenie stability bude mať vážne dôsledky. Nemôžeme rozvíjať európsku obchodnú
politiku bez toho, aby sme nezohľadňovali a nechránili naše hlavné aktíva. Komisia musí tomuto posolstvu
a tejto požiadavke venovať pozornosť.

Elie Hoarau, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážený pán predsedajúci, mnoho kolegov sa znepokojuje pre
dôsledky, ktoré by opätovné otvorenie rokovaní o asociačnej dohode s krajinami Mercosuru mohlo mať na
európske poľnohospodárstvo.

Naša skupina a ja sa s týmito obavami stotožňujeme. V skutočnosti existujú obavy – a ako poslanec EP za
najvzdialenejší región mám skúsenosti s banánovými dohodami –, že dohoda s krajinami Mercosuru by
mnohým európskym poľnohospodárskym odvetviam mohla uštedriť vážny úder. Preto je posúdenie vplyvov
absolútne nevyhnutné. Existujú taktiež obavy, že poľnohospodárstvo krajín Mercosuru by sa touto dohodou
viac zameralo na výrobu – trochu príliš zameralo na výrobu – na úkor malých fariem v týchto krajinách.
Preto sa musí nájsť rovnováha, aby táto dohoda nezmenila kontinenty Latinskej Ameriky a Európy na
superveľmoci definované zásadne obchodnou dogmou.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, zásahy Číny v Strednej a Latinskej Amerike vniesli
do rokovaní EÚ nový stimul. S viac ako 200 miliónmi spotrebiteľov sú krajiny Mercosuru, ktoré sa, ako
vieme, stotožňujú s mnohými našimi hodnotami a záujmami, najdôležitejším trhom pre naše domáce
výrobky v Latinskej Amerike. Zameriavame sa na svetovo najväčšiu zónu voľného obchodu s celkovým
počtom 700 miliónov obyvateľov a objemom obchodu 100 miliárd EUR.

To je, prirodzene, hlavný argument v prospech dohody o voľnom obchode, je to niečo, čo by sa v zásade
malo podporiť. Zostáva však otázka, prečo máme samostatné dohody s Mexikom, Čile, zoskupením
Mercosuru, Peru a Kolumbiou, a nie jednu spoločnú dohodu. Okrem toho, ak sa majú uzavrieť jednotlivé
dohody, musia sa zahrnúť menšie štáty, a to nielen prostredníctvom obchodných združení. Je tu jasný
nedostatok konzistentnosti.

Zo zreteľa nesmieme spustiť ani obavy odvetvia poľnohospodárstva v súvislosti s lacnými dovozmi mäsa.
Napokon, zatiaľ čo našich vlastných poľnohospodárov kontrolujeme prostredníctvom byrokratických
pravidiel a predpisov pre normy kvality, životného prostredia a ochrany zvierat, pre mäso vyrobené v krajinách
Mercosuru to neplatí. Nesmieme ďalej ničiť sebestačnosť EÚ, ktorá už aj tak nie je úplná, a musíme sa vyhnúť
tomu, aby sme zvyšovali počet európskych poľnohospodárov odchádzajúcich z krajiny.
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José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, všetkých nás teší oslobodenie
politických väzňov na Kube. Avšak v súvislosti s blahoželaniami som nepočul žiadne určené katolíckej cirkvi
a najmä Parlamentu za úlohu, ktorú zohral, ktorá bola kľúčová, keď odhodlane obraňoval všetkých ľudí
bojujúcich za svoju slobodu a dôstojnosť na Kube.

Pokiaľ ide o tému Mercosuru, potrebné je podať viacero vysvetlení. Ako pán komisár De Gucht vysvetlil,
Komisia predložila niekoľko pokynov k rokovaniu pre uzatvorenie asociačnej dohody medzi Európskou
úniou a krajinami Mercosuru, ktoré Rada a Parlament prijali. Rokovania boli šesť rokov na mŕtvom bode
a je jasné, že sa opätovne otvorili v rámci samitu predstaviteľov štátov a vlád Európskej únie, Latinskej
Ameriky a Karibiku aj s podporou Parlamentu.

V tejto chvíli je cieľom dosiahnuť vyváženú dohodu, ktorá všeobecne zohľadní záujmy všetkých odvetví
v Európskej únii. Nerozumiem, prečo by niektoré odvetvia alebo záujmové skupiny mali z týchto rokovaní
vyjsť nevýhodne. Nebolo to tak 10 rokov a nie je žiadny dôvod, prečo by to tak malo byť v budúcnosti. Bude
to závisieť od pevnosti našich vyjednávačov. Každopádne, ak by takáto situácia nastala, je jasné, že Komisia
by musela predložiť kompenzačné opatrenia pre postihnuté odvetvia.

Tak sa to urobilo s tretími krajinami, s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria a v prípade posledných
dohôd s Andským spoločenstvom. Hlavný dôvod, prečo sa to s týmito krajinami urobilo, je potreba chrániť
výrobcov Európskej únie, v tomto prípade výrobcov banánov.

PREDSEDÁ: Libor ROUČEK
podpredseda

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolégium komisárov počas svojej
schôdze 4. mája 2010 rozhodlo o opätovnom otvorení rokovaní o asociačnej dohode medzi Európskou
úniou a krajinami Mercosuru. Všetko nás privádza k tomu, aby sme si mysleli, že ak tieto rokovania povedú
k dohode, európski poľnohospodárski výrobcovia budú čeliť značným problémom najmä v odvetviach
výroby a spracovania hovädzieho mäsa, hydiny, obilnín, ovocia a zeleniny. Katastrofálne reťazové účinky
by mohli zasiahnuť aj ďalšie odvetvia, napríklad odvetvie chovu a spracovania bravčoviny. Tu vás musím
varovať pred nespravodlivou hospodárskou súťažou, ktorú by tento svetovo tretí integrovaný trh mohol
privodiť.

Zatiaľ čo Európa chce byť vnímaná ako priekopník, pokiaľ ide o zdravotné požiadavky, hygienu,
sledovateľnosť, dodržiavanie environmentálnych a najmä tiež sociálnych noriem tak, že svojim výrobcom
nariaďuje veľmi reštriktívny systém krížového dodržiavania, výroba hovädzieho – a konkrétnejšie brazílska
výroba hovädzieho – stále úplne nespĺňa veterinárne a zdravotné normy.

Akceptovaním dovozov z krajín Mercosuru, ktoré nespĺňajú európske normy, riskujeme, že budeme musieť
pri ochrane záujmov našich spotrebiteľov na seba vziať ťažkú úlohu, a uplatňovaním dvojitých noriem
riskujeme, že budeme trestať európskych výrobcov.

Pán komisár, chcel by som vás požiadať, aby ste v tomto boli osobitne opatrný.

Liam Aylward (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, zvýšený prístup na trh EÚ pre krajiny Mercosuru by
zničil národné priemysly, čo ma – v mojom prípade – najviac trápi: odvetvie výroby a spracovania hovädzieho
mäsa v Írsku a ďalších regiónoch. Toto nie je panikárenie. Írsko vyváža približne 90 % svojej výroby
hovädzieho mäsa a kvóta na hovädzie, o ktorú sa zoskupenie Mercosur usiluje, bude priamo konkurovať
írskemu odvetviu výroby a spracovania hovädzieho.

Európski poľnohospodári pracujú podľa prísnych zdravotných a bezpečnostných kritérií. Dodržiavajú
všetky normy pre nich určené a pre spotrebiteľov zabezpečujú veľmi kvalitnú, bezpečnú poľnohospodársku
výrobu.

Komisia európskych spotrebiteľov a poslancov tohto Parlamentu v minulosti neustále uisťovala o kvalite
dovozov do Európskej únie. Poľnohospodárske organizácie a poslanci EP však ukázali, že postoj Komisie
vo veci rovnocennosti kvality a noriem medzi dovozmi a výrobkami EÚ bol nesprávny, čo viedlo k tomu,
že počet vyvážajúcich subjektov v Brazílii sa znížil z 3 000 na menej ako 1 000.

Takže, pán komisár, moja otázka je: ako môže Komisia vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a súčasnú
sporadickú povahu misií Potravinárskeho a veterinárneho úradu (FVO) spotrebiteľom zaručiť, že všetky
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dovozy prichádzajúce do Európskej únie budú mať vyrovnanú kvalitu a budú spĺňať normy Európskej únie?
Pán komisár, chcel by som len povedať, že história mi nedáva veľkú nádej ani veľkú dôveru v budúcnosť.

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rokovania s krajinami Mercosuru boli
opätovne otvorené, a ak dnešnú kritiku správne interpretujem, hlavný problém je, že Výbor pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka nebol informovaný. Súhlasím s tým, že v Európskom parlamente
musíme všetky tieto oblasti lepšie koordinovať.

Otvorenie rokovaní s krajinami Mercosuru je pre našich kolegov vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka, prirodzene, mimoriadne dôležitou záležitosťou. Avšak takisto, ako sa vo Výbore pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyskytol informačný deficit v súvislosti s touto záležitosťou, naši
kolegovia z Výboru pre medzinárodný obchod neboli informovaní o predložení dnešnej otázky na ústne
zodpovedanie. Myslím si, že my, predsedníctvo a poslanecké kluby v Parlamente, musíme dávať väčší pozor,
aby sme naozaj uskutočňovali koherentné politiky a aby sa k účasti pravidelne prizývali všetky príslušné
výbory.

Osobitne by som chcel zdôrazniť jednu vec. V skutočnosti som vďačný, že Komisia opätovne otvorila
rokovania. Parlament 5. mája tohto roku v správe pána Salafrancu podporil opätovné otvorenie rokovaní.
Inými slovami, Komisia robí presne to, o čom Parlament veľkou väčšinou rozhodol. Predsa len však poviem,
že nechceme dohodu za každú cenu. Samozrejme, musia sa zohľadniť záujmy poľnohospodárstva, priemyslu
a odvetvia služieb ako celku. Skutočnosť, že pri zohľadňovaní záujmov odvetvia poľnohospodárstva
v dohodách o voľnom obchode môžeme mať úspech, dokazuje napríklad dohoda o voľnom obchode
s Južnou Kóreou, kde bola reakcia odvetvia poľnohospodárstva veľmi pozitívna a kde sa otvorili nové trhové
príležitosti.

V súvislosti s obchodnou dohodou so Strednou Amerikou, kde sa taktiež otvárajú nové trhy napríklad
v mliekarenskom odvetví, sme tiež zaznamenali pozitívny ohlas. Bol by som vďačný, ak by Komisia
v nasledujúcich týždňoch zvýšila svoje úsilie, aby zohľadnila všetky záujmy, záujmy priemyslu a odvetvia
služieb a taktiež záujmy poľnohospodárstva.

Iratxe García Pérez (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, opätovné otvorenie rokovaní medzi Európskou
úniou a krajinami Mercosuru prichádza v pozitívnom kontexte, ktorý umožní obnovenie dialógu týkajúceho
sa obchodných vzťahov.

Zatiaľ sa obnovili len rozhovory a je dobré, že dnešná diskusia Komisiu primäla, aby náležite zobrala do
úvahy to, čo si myslíme.

Hoci Európska únia očakáva, že získa v odvetviach zaoberajúcimi sa vínom, olivovým olejom, mäsovými
špecialitami, konzervovaným ovocím a konzervovanou zeleninou, je logické domnievať sa, že tieto prínosy
v žiadnom prípade nevyvážia dosah, ktorý možno predvídať na hospodárske zvieratá a poľnohospodársku
výrobu, ako napríklad na cukor alebo obilniny.

Chcela by som Komisiu požiadať, aby pracovala na dosiahnutí dohody, ktorá bude celkovo vyvážená a ktorá
zohľadní citlivú povahu niektorých výrobkov. Mala by obsahovať potrebné mechanizmy na zamedzenie
nedostatkov, ako napríklad prísne kontroly zdravotnej a fytosanitárnej úrovne kvality dovážaných výrobkov.

Ďalšou dôležitou vecou je zamedziť, aby sa výsledky neprekrývali s Dauhou a aby Európska únia nezdvojovala
svoje príspevky v oblasti poľnohospodárstva. V tejto súvislosti sa pridávam ku kritike reštriktívnych opatrení,
ktoré Argentína prijala proti určitým európskym výrobkom, a dúfam, že Komisia bude usilovne pracovať
na skorom vyriešení tejto situácie.

Albert Deß (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, krajiny Mercosuru sú pre
nás, evidentne, dôležití obchodní partneri. Pán komisár, nesmieme však dovoliť, aby sa tento obchod
s krajinami Mercosuru stal jednostranne výhodným. Časté tvrdenia na verejnosti, že Európa sa na
poľnohospodárskych trhoch uzatvára, sú nesprávne. Nakupujeme viac ako 90 % poľnohospodárskych
vývozov Afriky a 45 % poľnohospodárskych vývozov Strednej a Južnej Ameriky. Európa sa pred zahraničným
obchodom určite neuzatvára.

Pán komisár, chcel by som skritizovať uskutočňovanú informačnú politiku. Nie je dobrá. Ako politik pôsobiaci
v oblasti poľnohospodárstva som sa prvýkrát dozvedel, že tieto rokovania začali, keď som otvoril noviny.
V budúcnosti by sme sa v našom informovaní nemali spoliehať na tlač. Naliehavo vás žiadam, aby ste odvetvie
poľnohospodárstva zastúpené tu v Parlamente informovali o vývoji rokovaní.
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Ďalej by som chcel skritizovať skutočnosť, že sa tu usiluje o voľný obchod, ktorý nie je založený na normách.
Ako môžeme v Európe požadovať vysoké normy na ochranu spotrebiteľa, ochranu zvierat a ochranu
životného prostredia, ale od vývozov nepožadujeme tie isté normy? Dovolím si k tejto problematike uviesť
len jeden príklad. Parlament minulý rok schválil najprísnejšie právne predpisy pre výrobu prípravkov na
ochranu rastlín na svete. Mnohé účinné látky sú v Európe zakázané. Pán komisár, nemôžeme mať v budúcnosti
situáciu, že sa do Európy budú dodávať potraviny z krajín, v ktorých sú použité účinné látky, ktoré sú v Európe
z dôvodu ochrany spotrebiteľa zakázané. Ochrana spotrebiteľa je nedotknuteľná a na to by sme v týchto
rokovaniach mali pamätať. Potom sa nemáme čoho obávať ani od našich konkurentov a my európski farmári
sa proti tejto hospodárskej súťaži udržíme.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Pán komisár, existuje maďarské príslovie, že čím je vysvetlenie dlhšie,
tým je väčšia pravdepodobnosť, že vysvetľujúci klame. Nehovoríte pravdu. Európska komisia mala len
jedného úprimného komisára, pána Daciana Cioloşa, ktorý povedal, že si musíme vybrať medzi organizáciou
WTO a zoskupením Mercosur, inak zničíme európske poľnohospodárstvo. To je pravda, pán De Gucht.
Pokiaľ ide o vás, španielske predsedníctvo a Komisia porušili Lisabonskú zmluvu, pretože Európsky parlament
bol vynechaný. Pán Gaspari môže povedať, že Výbor pre zahraničné veci udelil poverenie, ale Parlament
mandát nedostal. To je ďalší dôvod mojej otázky. Mimochodom, chcel by som dodať, že nové členské štáty
môžu v tomto len stratiť. Podporujeme liberalizáciu, ale ak majú Španielsko a Portugalsko osobitné záujmy,
mali by z toho Európsku úniu vynechať. Mali by si to vyriešiť sami. Nie je na to žiadna potreba rámca EÚ.

Béla Glattfelder (PPE). – (HU) Európska komisia definovala mandáty na rokovania pred približne 11 rokmi.
Svet sa za posledných 11 rokov zmenil. Ochrana životného prostredia a klímy sa stali dôležitými otázkami
a Európska únia ako taká sa zmenila, keďže sa počet jej členských štátov zvýšil z 15 na 27. Európska komisia
tieto udalosti nezohľadnila. Nepožiadala o nový mandát. To je vážna chyba. Rokovania založené na
11-ročných mandátoch nemôžu pokračovať, musia sa ukončiť. Musí sa vytvoriť nový mandát, ktorý zohľadní
záujmy 12 členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili v posledných rokoch, a taktiež globálne faktory ochrany
klímy, ochrany životného prostredia a životných podmienok zvierat. Bez náležitého mandátu môžeme
dosiahnuť len neprijateľné dohody.

Mairead McGuinness, autorka. − Vážený pán predsedajúci, múdro som sa rozhodla zadržať svoj príspevok,
kým si nevypočujem, čo som dúfala, že budú odpovede. Všimla som si dĺžku času, ktorý Komisia využila –
viac ako ostatní z nás tu v Parlamente –, a je mi ľúto, že som nedostala konkrétne odpovede na päť veľmi
priamych otázok.

K téme mandátu si dovolím povedať, že mandát z roku 1999 je úplne zastaraný a vlastne tu okolo roku
1999 väčšina súčasného Parlamentu nebola. Musí sa prepracovať. Posledný rečník sa venoval niekoľkým
z bodov, ktorými som sa chcela zaoberať.

Keďže ste sa nevenovali posúdeniu vplyvov okrem toho, že ste nám povedali, že ste ho vykonali, dovoľte
mi porozprávať vám o niekoľkých dosahoch na našich poľnohospodárskych výrobcov. Mäsové fórum
zoskupenia Mercosur (Foro Mercosur de la Carne), ktoré zastupuje Brazíliu, Argentínu, Uruguaj a Paraguaj,
vyjednávačov žiada, aby pre nich nepremárnili mimoriadnu šancu. Porovnajte to s radosťou alebo skôr
strachom, nepokojom a hnevom výrobcov EÚ.

Stane sa to, že vo vidieckej Európe príde k stratám pracovných miest a k zníženiu našej kapacity výroby
potravín. Pozrite sa na vplyv toho na životné prostredie, oblasť, v ktorej sa Európa považuje za vodcu, pokiaľ
ide o zmenu klímy, problémy s držbou pôdy v týchto krajinách, stínanie lesov, dosah na pôvodné obyvateľstvo
a nútenú prácu a predovšetkým vplyv na hovädzie mäso.

Pre tých z vás, ktorí si to neuvedomujú, toto je útok na segment nášho trhu s hovädzím kategórie vyššej
kvality. Ak zničíme túto časť nášho trhu, zničíme v Európskej únii výrobu hovädzieho mäsa a trh s ním.
USA a Japonsko dohodu neuzatvoria, pretože ochraňujú svojich výrobcov a prísne normy, ktoré si vážia.

Tento Parlament predpisuje našim výrobcom prísne normy na výrobu potravín. V minulosti sa nám nepodarilo
ich obhájiť. Zistilo sa, že Komisia nemala pravdu, a nemôžeme pripustiť vznik takejto dohody na úkor výroby
EÚ v čase, keď reformujeme našu poľnohospodársku politiku. Medzi poľnohospodárskou a obchodnou
politikou nie je žiadna konzistentnosť. Tento Parlament musí vyžadovať, aby bola.

Christophe Béchu (PPE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som len povedať, že je možné, že sme
dnes náš program nepripravili veľmi dobre.
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Ak dohody o voľnom obchode znamenajú, že povolíme vstup do EÚ výrobkom, ktoré nedodržiavajú naše
sociálne a ani naše environmentálne normy, reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky bude zbytočná.

Samozrejme, nemôžeme pokračovať v takomto pokryteckom prístupe, keď na jednej strane našim
poľnohospodárom nariaďujeme environmentálne obmedzenia týkajúce sa zdravotnej a bezpečnostnej
sledovateľnosti na základe toho, že musíme chrániť spotrebiteľov, a na druhej strane povolíme, aby výrobky,
ktoré tieto normy nespĺňajú, voľne prenikli na náš kontinent.

Presne o tomto sa diskutuje v zákulisí rokovaní s krajinami Mercosuru. Hoci nám hovoria, že Parlament bol
veľmi dobre informovaný a že veci boli maximálne transparentné a prehľadné, spôsob, akým sa veci začali,
na nás nerobí dobrý dojem z rokovaní, ktoré sa vedú súbežne s ďalšími rokovaniami vo WTO. V záujme
konzistentnosti a ochrany spotrebiteľov a našich poľnohospodárov si myslím, že touto cestou nemôžeme
pokračovať.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Vážený pán predsedajúci, hoci uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami
Mercosuru bude vzájomným prínosom pre obidve strany, na odvetvie poľnohospodárstva to bude mať
obrovský dosah. Dokonca aj predseda Komisie pán Barroso uznal tento aspekt, keď oznámil zámer Komisie
prijať špecifické opatrenia na boj proti negatívnemu dosahu, ktorý zasiahne najmä poľnohospodárstvo.

Budem úprimný, niektorým odvetviam poľnohospodárstva už teraz škodia dvojstranné dohody a okrem
toho prísnejšie špecifikácie týkajúce sa poľnohospodárskej výroby v Európskej únii v porovnaní s lacnejšou
výrobou z tretích krajín nezaručujú jej vyššiu kvalitu.

Pán komisár, ako plánujete riešiť túto problematiku a aké objektívne kritériá zamýšľa Komisia používať, aby
zabezpečila, že sa táto diskriminácia viacerých odvetví poľnohospodárstva nezhorší?

Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, ako viete, dnes dopoludnia sme diskutovali o spoločnej
poľnohospodárskej politike po roku 2013, avšak opätovné otvorenie rokovaní s krajinami Mercosuru
podrýva veľkú časť našej diskusie. Pýtam sa, kde je konzistentnosť?

Pred pár týždňami, po oznámení, že opätovne otvárate rokovania s krajinami Mercosuru, som sa s vami
krátko stretla. Na tomto stretnutí ste povedali, že ak máme dosiahnuť ambicióznu dohodu, je pravdepodobné,
že budeme musieť v poľnohospodárstve urobiť ústupky. Preto som mimoriadne znepokojená. Už teraz
hovoríme o možných ústupkoch v poľnohospodárstve, a bola by som rada, keby ste nám to vysvetlili.

Vo svojej odpovedi ste hovorili o blížiacich sa samitoch o zmene klímy. Vykonávate nejaké posudzovanie
problematík, ako sú únik uhlíka, odlesňovanie, strata biodiverzity, v súvislosti s ďalšími dovozmi
poľnohospodárskych výrobkov z krajín Mercosuru? Pochádzam z Írska a vyvážame 90 % nášho hovädzieho
mäsa. Posledný výskum ukázal, že brazílske emisie sú trikrát až osemkrát vyššie ako tie írske. Zohľadníte
niečo z toho vo vašom posúdení vplyvov?

Giancarlo Scottà (EFD). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, španielske predsedníctvo sa rozhodlo
podpísať túto dohodu. Ako sme už počuli, toto rozhodnutie vyvolalo viaceré obavy, a predložením tejto
otázky požadujú naši kolegovia vysvetlenie, pokiaľ ide o vplyv, ktoré by rokovania mohli mať na európskych
výrobcov a výrobky.

Chcel by som upozorniť na to, že vytvorenie vzťahu založenom na voľnom obchode medzi dvoma stranami
umožňuje do Európy dovoz živočíšnych výrobkov obsahujúcich antibiotické aktivátory rastu, ktoré neboli
dostatočne testované, a geneticky modifikovaných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť potravín poľnohospodárov. Preto vyzývam Komisiu, aby kvôli zabezpečeniu európskej kvalitnej
výroby zaujala autoritatívny postoj. Komisia musí taktiež zabezpečiť, aby boli prísne európske výrobné
normy uznávané na medzinárodnej úrovni a aby tieto rovnaké normy boli požadované od všetkých
dovážaných výrobkov.

Napokon, myslím si, že Komisia by mala zohľadniť obavy vyjadrené rôznymi združeniami v tomto odvetví,
aby sa zaistili transparentné a spravodlivé rokovania, ktoré európskemu hospodárstvu neuškodia.

Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, som veľmi znepokojená, že Komisia chce neoblomne
pokračovať v obchodných rokovaniach na základe mandátu z roku 1999, čo bude mať nepochybne negatívny
dosah na poľnohospodárstvo v celej EÚ.

Obetovať poľnohospodárstvo kvôli ziskom v iných oblastiach je jednoducho neprijateľné. Odvetvie výroby
a spracovania hovädzieho mäsa v Spojenom kráľovstve v súčasnosti pociťuje pokles výrobných cien

08-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK30



poľnohospodárov. Ak sa dovozy pre tieto rokovania zvýšia, myslím si, že zažijeme hromadný odchod
poľnohospodárov z tohto odvetvia. Ako sa Európa o týchto ľudí postará? Nie je to nespravodlivé, že naši
poľnohospodári musia súťažiť s krajinami, ktorých výrobcovia nemusia spĺňať rovnaké kritériá kvality,
bezpečnosti a sledovateľnosti ako poľnohospodári v Európskej únii? Komisia, ktorá tvrdí, že koná v najlepšom
záujme občanov, tak musí robiť. Musíme ukončiť tieto rokovania a postarať sa o našich poľnohospodárov.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Rokovania s krajinami Mercosuru boli prerušené v roku 2004.
Tento rok sa opätovne otvorili a vedú sa na základe mandátu z roku 1999. Takémuto dôležitému rozhodnutiu
mala predchádzať diskusia o taktike v Európskom parlamente a v Rade. Chápem, že stávky v týchto
rokovaniach sú vysoké, keďže krajiny Mercosuru predstavujú obrovský trh, trh pre priemyselné výrobky
a služby EÚ. Mali by sme však taktiež chrániť záujmy našich poľnohospodárov, poľnohospodárstva
a potravinárskeho odvetvia.

Ak by sa s krajinami Mercosuru uzatvorila dvojstranná preferenčná obchodná dohoda, mohlo by to mať
veľmi škodlivé účinky aj na odvetvia výroby a spracovania hydiny, hovädzieho a bravčoviny, na cukrovarnícke
a mliekarské odvetvie a taktiež na odvetvie výroby etanolu. Ak by k tomu prišlo, bolo by potrebné navrhnúť
určité formy kompenzácie pre poľnohospodárov. Odborníci odhadujú, že uzatvorenie takejto dohody by
mohlo mať za následok veľké straty príjmov poľnohospodárov. Tie by boli ešte vyššie, ak by bola dohoda
dvojstranná a zároveň uzatvorená na úrovni WTO.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ako signatárka aktuálnej otázky
by som sa chcela vrátiť ku konkrétnej veci, a to k bezpečnosti potravín.

Vo svojej dnešnej úvodnej reči ste nám povedali, že výrobky dovážané do EÚ musia spĺňať naše požiadavky
a že organizácia WTO nám dáva právo presadzovať naše nariadenia pod podmienkou, že tieto nariadenia
sú založené na vedeckých dôkazoch. Keď sa však zamyslím nad našou poľnohospodárskou výrobou
a samotnými výrobkami, nie všetko je možné vedecky dokázať. Dôležité sú taktiež všeobecné podmienky,
za akých sa napríklad chovajú zvieratá, a taktiež celkové podmienky práce poľnohospodárstva.

V Európe máme niekoľko vynikajúcich právnych predpisov súvisiacich s budúcnosťou biodiverzity. Radi
by sme od vás počuli nejaké odpovede o tom, ako chcete v tejto obchodnej dohode dodržať tieto zásady
bezpečnosti potravín, ochrany spotrebiteľa, ochrany zvierat a ochrany životného prostredia. Politici musia
byť schopní rozhodovať aj vtedy, keď nie sú k dispozícii vedecké dôkazy. Nechceme klonované mäso z krajín
Mercosuru.

Jean-Pierre Audy (PPE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, jeden francúzsky socialistický politik
raz povedal, že keď patríte k politickej menšine, právne nemáte pravdu. Pochopili ste, že si myslíme, že
mandát už nie je platný. Pán komisár, tento mandát musíme obnoviť a je poľutovaniahodné, že tu nie je
Rada, ktorá by mala dať potrebné pokyny.

Taktiež by som chcel upozorniť na politické aspekty zoskupenia Mercosur. V obchode je dôvera kľúčovým
prvkom. Ako je Mercosur z politického hľadiska oprávnený rokovať s Európskou úniou? Na svete sú tri
regióny: Európska únia, ktorá chce integrovaný obchod, Severoamerická dohoda o voľnom obchode
a zoskupenie Mercosur. Zoskupenie Mercosur sa na samite v roku 2007 takmer rozpadlo. Krajiny Mercosuru
nemajú rovnaký názor na vstup ďalších krajín. Venezuela do zoskupenia Mercosur takmer nevstúpila.

Ako môžeme rokovať v takej politicky nestabilnej oblasti? Najprv overte politickú stabilitu zoskupenia
Mercosur a potom uzatvoríme obchodné dohody.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sme veľa hovorili o udržateľnosti.
Diskutovali sme o nej dve hodiny, ale jedna vec je úplne určite neudržateľná, a zrejme má každé predsedníctvo
presne rovnaký problém: skutočnosť, že nevieme, kedy máme žiadať o slovo, aby bolo našej požiadavke
vyhovené.

Druhýkrát som bol prehliadnutý, napriek tomu, že som o slovo žiadal v dostatočnom predstihu. Považujem
to za škandalózne. Očividne je potrebné poprosiť každého predsedu – aj toho predchádzajúceho – o to, aby
sa stanovili jasné pravidlá a aby nás predseda zohľadnil, keď sa o slovo musíme hlásiť prostredníctvom
postupu „catch the eye“.

Je neprijateľné, že hneď po rozprave, po predchádzajúcom bode programu idem a veľmi slušne požiadam
o poskytnutie možnosti hovoriť, len na to, aby ma ignorovali. Prosím, povedzte nám, keď budete ľudí
ignorovať. Dajte nám, prosím, vedieť, keď očividne nie je vôľa umožniť niekomu hovoriť o takej dôležitej
téme, akou je udržateľnosť. Tu jednoznačne neexistuje žiadna udržateľnosť, ak musíme každého predsedu
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žiadať, aby nám priznal naše parlamentné právo a umožnil nám hovoriť. Chcel by som naliehavo požiadať
o podanie vysvetlenia v tejto veci, pretože tu ide o nespravodlivý postup.

Predsedajúci. − Vážení kolegovia, aby som to vysvetlil, na zozname mám približne 18 ľudí. Chápem, že
každý by chcel prehovoriť, ale na postup „catch the eye“ máme päť minút – jednu minútu pre každého –,
takže môžem zobrať len piatich rečníkov. Dnes som zobral ôsmich. Snažil som sa to rozdeliť rovnomerne
podľa sily poslaneckých klubov, takže ak ste si všimli, vystúpili traja rečníci z poslaneckého klubu PPE, dvaja
rečníci zo skupiny PSE, jeden rečník zo skupiny ALDE, jeden zo skupiny EFD a jeden z nezávislých poslancov.
Myslím si, že som urobil maximum, čo bolo možné.

Karel De Gucht, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, pokúsim sa odpovedať na niekoľko otázok, pretože
odzneli mnohé, ale na veľa z nich som odpovedal už vo svojom úvodnom vystúpení.

Najprv k mandátu. Viacero poslancov kritizovalo skutočnosť, že pracujeme na základe mandátu z roku
1999. Pokyny z roku 1999 nám dávajú za úlohu – a citujem – „v rokovaniach so zoskupením Mercosur
dohodnúť vyváženú a komplexnú dohodu s cieľom podstatne liberalizovať všetky obchodné odvetvia v súlade
so záväzkami EÚ v organizácii WTO. Platí to pre všetky oblasti, ktoré dohoda pokryje, aj pre
poľnohospodárstvo.“ To je stále pravda. To je stále to, čo musíme urobiť, preto už k mandátu nie je potrebné
nič dodať.

Medzitým nastal problém zmeny klímy a svet sa odvtedy zmenil. Áno, taktiež sme si to všimli a v rokovaniach
to zoberieme do úvahy. To nie je dôvod na zmenu mandátu.

Ďalší poslanec povedal, že by tu mala byť Rada a že Rada by nám mala dať pokyny. Rada nám nemusí dávať
pokyny. Máme mandát na rokovanie a keď sa rokovanie skončí a nakoniec dosiahneme výsledok, my
parafujeme, Rada podpíše a Parlament ratifikuje. Rada nám nedáva pokyny. A to je dobre, pretože toto je
záležitosť Spoločenstva a je vo výhradnej kompetencii Európskej únie, podľa ktorej má Komisia veľmi jasné
právomoci. Budeme sa toho držať.

Som ochotný podrobne prebrať všetky prvky. Urobil som tak vo Výbore pre medzinárodný obchod a som
ochotný vrátiť sa do tohto výboru. Budete informovaní, o čom sa rokuje, čo sa predkladá a tak ďalej, ale
každý má svoju úlohu a my budeme zohrávať úlohu, ktorá Komisii v tejto veci prináleží.

Pokiaľ ide o problém protekcionistických opatrení, ktoré Argentína nedávno prijala, tieto opatrenia a postupy
EÚ, samozrejme, znepokojujú a Argentínu sme okamžite požiadali o vysvetlenie. Generálny riaditeľ pre
obchod zaslal argentínskej strane 12. mája list ohľadom tejto záležitosti. Delegácia EÚ v Buenos Aires podala
oficiálny protest a uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s argentínskou misiou a jej ambasádorom v Bruseli, kde
sme vyjadrili naše silné znepokojenie. Trvali sme taktiež na tom, aby sa povinnosť odmietnuť protekcionizmus
vo všetkých jeho podobách priamo zahrnula do spoločného komuniké EÚ – Mercosur.

Minulý týždeň sme v Buenos Aires na túto tému dvojstranne upozornili príslušné argentínske orgány, v tlači
a v kontexte prvého kola rokovaní EÚ – Mercosur. Naše posolstvo bolo veľmi silné a veľmi jasné. Dali sme
najavo, že tieto opatrenia bez ohľadu na to, či majú písaný právny základ, alebo nie, idú proti myšlienke
rokovaní o dohode o voľnom obchode s EÚ a riskujú jasný negatívny dosah na proces rokovania.

Ďalej sme o tejto problematike chceli s Argentínou rokovať 6. júla v spoločnom výbore, ale Argentína
oznámila minulý týždeň jeho odklad. Budeme trvať na tom, aby sa toto stretnutie konalo čo najskôr.

Navyše sa na prvý pohľad zdá, že tieto opatrenia a postupy sú v rozpore so záväzkami Argentíny v rámci
G20 a možno so záväzkami v rámci WTO. Budeme túto záležitosť naďalej veľmi pozorne sledovať. Ak budú
tieto opatrenia a postupy pretrvávať, starostlivo ich preskúmame, kým rozhodneme o najlepšom riešení
tohto problému.

Komisia zastáva naďalej postoj, že protekcionistickým opatreniam sa treba vyhnúť najmä v súčasnom
globálnom hospodárskom prostredí, a jeden zo spomenutých faktorov, deficit s Argentínou, je rozhodne
veľmi dobrý.

K téme cukru:

(FR) Komisia si je veľmi dobre vedomá citlivej povahy otázky cukru, a preto sa ponuka pre Kolumbiu a Peru
pri colných kvótach s nulovým clom obmedzila na malé množstvo a bez zníženia colnej sadzby pre cukor
mimo kvóty. Podobné kvóty sú stanovené v rámci rokovaní so Strednou Amerikou. Celkové množstvá cukru
z Kolumbie, Peru a Strednej Ameriky predstavuje menej ako 2 % európskej spotreby.
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Pokiaľ ide o opatrenia na ochranu zdravia rastlín a životného prostredia a ďalšie opatrenia...

Vo svojich vystúpeniach som veľmi jasne vysvetlil, že sa budeme držať požiadaviek na bezpečnosť potravín
a tie je možné vymôcť v rámci WTO. Urobíme to. Keď sa pozriete na dovozy hovädzieho – a toto je čiastočne
odpoveď pánovi Tarabellovi, ktorý medzičasom z pléna odišiel – môže si všimnúť, že dovozy sa značne
znížili. Takže stanovujeme požiadavky: sledujeme ich a stanovujeme ich a budeme v tom pokračovať.

V tomto Európskom parlamente by sme si však mali taktiež uvedomiť, že interne sa rozhodlo o určitom
množstve európskych požiadaviek, ktoré sú výsledkom politického procesu, do ktorého sa Európsky
parlament veľmi intenzívne zapájal a ktoré nemôžeme stanoviť prostredníctvom WTO.

Musíme sa držať takých požiadaviek, ktoré môžeme zaviesť a ktoré bude WTO rešpektovať: určite tak
urobíme v prípade bezpečnosti potravín. V prípade ostatných si Európska únia musí premyslieť, čo chce
skutočne urobiť. Mali by si uvedomiť, že keď pre naše poľnohospodárstvo zavedú takéto požiadavky, má
to hospodárske a finančné dôsledky. Ale takéto požiadavky nemôžeme predpísať ostatným krajinám.

Snažil som sa odpovedať na väčšinu otázok, ktoré sa v otázkach položených poslancami opakovali, ale,
samozrejme, som ochotný ďalej diskutovať. Predpokladám, že to nie je poslednýkrát, čo v tomto pléne
diskutujeme o krajinách Mercosuru.

Predsedajúci. − Pán komisár, taktiež som si istý, že to nie je poslednýkrát, čo tak robíme.

Spoločná rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Luís Paulo Alves (S&D), písomne. – (PT) Obnovenie rokovaní medzi krajinami Mercosuru a EÚ v septembri
má pre EÚ mimoriadny význam. Na jednej strane je v multipolárnom svete, kde krajiny BRIC získajú čoraz
väčší vplyv, nevyhnutné, aby si EÚ s krajinami Latinskej Ameriky, kde má väčší objem investícií ako Rusko,
India a Čína spolu, vybudovala privilegovaný vzťah. V kombinácii so špeciálnym obchodným vzťahom by
to zabezpečilo upevnenie obrovskej hospodárskej výhody v celosvetovom meradle. Na druhej stráne máme
úroveň otvorenosti obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a určenie zdravotných predpisov a predpisov
týkajúcich sa zdravia rastlín, ktoré sú potrebné na výmenu medzi blokmi. Konkurencieschopnosť krajín
Mercosuru na poľnohospodárskych trhoch sa v posledných rokoch posilnila a zvýšila, preto je potrebná
štúdia o vplyve o dôsledkoch dohody na európsku poľnohospodársku činnosť, ktorá v súčasnosti nie je
v stave utŕžiť viac úderov. Znamená to, že by sme sa nemali vrhnúť do procesu, ktorý svoje zakončenie
dosiahne príliš rýchlo, bez toho, aby sme zobrali do úvahy potenciálne negatívne účinky na európske
poľnohospodárstvo alebo neprimeraný protekcionizmus, ktorý by kompromitoval dôležité postavenie EÚ
v tejto oblasti sveta.

Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. – (PL) Opätovné otvorenie rokovaní s krajinami Mercosuru bez porady
s členskými štátmi bolo veľmi špinavou hrou. Rokovania boli prerušené v roku 2004, keď sa pochopilo, že
obchod medzi EÚ a členmi Mercosuru by mohol mať na naše poľnohospodárstvo nepriaznivé účinky.
Odvetvia, ktorým hrozia najväčšie straty, sú: odvetvia výroby a spracovania hovädzieho, bravčoviny a hydiny,
mliekarské odvetvie, odvetvia ovocia a zeleniny, cukrovarnícke odvetvie a odvetvie výroby bioetanolu.
Odhaduje sa, že podpísanie dohody by spôsobilo straty siahajúce od niekoľkých miliárd eur až po
niekoľkonásobok tejto sumy. Liberalizácii obchodu medzi Úniou a krajinami Mercosuru musí predchádzať
dôkladná analýza vplyvu takejto dohody na trh Spoločenstva a dôkladné konzultácie so zástupcami
zúčastnených strán. Otvorenie nášho trhu pre dovozy nie je úplne zlou iniciatívou, ale len ak budú rovnaké
normy platiť vo všetkých krajinách. Inak budú náklady na ústupky v rámci WTO znášať naši poľnohospodári.

Alan Kelly (S&D), písomne. – Tieto rokovania s krajinami Mercosuru predstavujú potenciálne hrozivý vývoj
pre budúcnosť európskeho poľnohospodárstva. Musím povedať, že prístup Komisie k tejto záležitosti bol
otrasný. Mohlo by to vyzerať, ako keby pripravovali dohodu a poľnohospodárske normy budú používať
ako menu na kúpu dohody s krajinami Mercosuru. Tento prístup považujem za otrasný. Vyzerá to, akoby
poľnohospodári boli prvé obete obchodných dohôd, ale aj prví vinníci, keď obchodné dohody nefungujú.
Od Komisie by som si želal konzistentnejší a starostlivejší prístup k budúcnosti odvetvia rodinných
poľnohospodárskych podnikov. Je povzbudivé vidieť tu taký počet poľnohospodárskych poslancov EP zo
všetkých poslaneckých klubov, ako podporujú ochranu poľnohospodárstva. Pán komisár De Gucht, rozptýliť
obavy Parlamentu sa nepodarí, a chcel by som vás naliehavo požiadať, aby ste s nami viac konzultovali, ak
si želáte, aby Parlament potenciálnu dohodu odobril.
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Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. – (DE) Zdá sa, že rokovania s krajinami Mercosuru majú jediný cieľ:
vydať bezbranné európske poľnohospodárstvo. Nechcem vedieť, aký nekonečne vysoký bude zisk pre
priemysel a odvetvie služieb – chcem vedieť, aké vysoké budú škody pre poľnohospodárstvo. Nikto teraz
nevie odhadnúť škody, ktoré potenciálna dohoda s krajinami Mercosuru môže spôsobiť domácim
poľnohospodárskym výrobcom. Citlivé odvetvie poľnohospodárstva nesmie byť v týchto rokovaniach
vydané. To isté platí o európskych spotrebiteľoch, ktorí sú konfrontovaní s potravinami, ktoré nie sú vyrobené
podľa prísnych výrobných noriem EÚ. Na jednej strane to ohrozuje zdravie občanov EÚ, pretože podmienky,
za akých sú dovážané potraviny vyrábané, nie sú jasné, a na druhej strane zažíva európske poľnohospodárstvo
nerovnaké zaobchádzanie, pretože normy výroby a spracovania EÚ neplatia pre poľnohospodárske dovozy
z krajín Mercosuru. Ak je niekto ochotný zahodiť všetko kvôli zisku alebo osohu, máme jednu vetu, ktorá
ich popisuje: „Zapredali by aj svoju matku.“ Pán komisár, zapredajte svoju matku, ale nerozdávajte naše
európske poľnohospodárstvo.

Tokia Saïfi (PPE), písomne. – (FR) Obnovenie rokovaní s krajinami Mercosuru, o ktorom jednostranne
rozhodla Európska komisia, neveští nič dobré pre európske poľnohospodárstvo, ktoré zažíva nebývalú
krízu. Okrem skutočnosti, že pred opätovným otvorení týchto rokovaní sa neviedla žiadna politická diskusia,
táto dohoda jednoznačne dáva do stávky európske poľnohospodárske záujmy. Nemôže byť ani reči o nových
poľnohospodárskych ústupkoch po ponukách predložených v júli 2008 v rámci kola rokovaní v Dauhe.

Vtedy sme už dosiahli „konečnú hranicu“ a jej prekročenie by znamenalo usmrtenie nášho poľnohospodárstva.
Hoci Komisia nemusí mať takýto morbídny zámer, predsa len sa divím jej schopnosti uisťovať, že EÚ neplatí
dvakrát. Samozrejme, keď stojíme pred pokusom o protekcionizmus, najlepšou odpoveďou na hospodársku
krízu je otvorenie obchodu, ale nie za akúkoľvek cenu a nie na úkor EÚ. Ako členka Výboru pre medzinárodný
obchod, ktorá je v pozícii schváliť alebo odmietnuť dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami
Mercosuru, budem proti lacnej dvojstrannej dohode, ktorá by obetovala európske poľnohospodárstvo
a zvyšku európskeho hospodárstva by priniesla málo uspokojivého pokroku.

5. Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy
spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozprava)

Predsedajúci. − Ďalším bodom programu je správa Alaina Cadeca v mene Výboru pre rybné hospodárstvo
o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného
hospodárstva (SPRH) (2009/2238(INI)) (A7-0207/2010).

Alain Cadec, spravodajca. − (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán komisár, dámy a páni, jednou
z nosných myšlienok tejto správy je potreba vytvoriť veľmi dôležité prepojenie medzi spoločnou obchodnou
politikou a spoločnou politikou rybného hospodárstva.

Vzhľadom na to môžeme len privítať to, že komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo pani
Damanakiová, s ktorou sme v pravidelnom kontakte, a komisár pre obchod pán De Gucht, sa stretli na mieste
vyhradenom pre Komisiu. Dvaja komisári na jednu správu, aká česť! Musím povedať, že toto dvojité zastúpenie
Komisie je prekvapivé, lichotivé a okrem toho aj dosť nezvyčajné.

Vráťme sa však k samotnej správe. Dovoz produktov rybolovu a akvakultúry z tretích krajín predstavuje
viac ako 60 % spotreby EÚ. Táto znepokojivá úroveň závislosti EÚ od dovozu je výsledkom dvoch vecí: po
prvé, produkcia v EÚ poklesla a po druhé, trh EÚ je čoraz otvorenejší dovozu v dôsledku obchodných politík
vykonávaných Komisiou v poslednom desaťročí.

Tento vývoj komplikuje život rybárom v EÚ, ktorí paradoxne majú ťažkosti s predajom úlovku za dostatočne
výnosné ceny, hoci dopyt po väčšine druhov prevyšuje ponuku. Európski rybári akceptujú environmentálne,
sociálne a zdravotné obmedzenia, ktoré im boli uložené, ale zle znášajú to, že tieto obmedzenia sa rovnakým
spôsobom neuplatňujú na produkty dovážané v obrovskom množstve z tretích krajín.

V stávke je jednoducho prežitie hospodársky životaschopného európskeho odvetvia rybného hospodárstva,
ktoré poskytuje pracovné miesta vo všetkých oblastiach priemyslu, ako aj bezpečné a kvalitné potraviny,
pričom prispieva k ochrane kultúrnej identity našich pobrežných regiónov.

Dámy a páni, o prežití európskeho rybného hospodárstva nebudeme vyjednávať. V podstate požadujeme
toto: po prvé, Európska únia by mala zachovať významnú colnú ochranu produktov rybolovu a akvakultúry,
aby preferencie udelené niektorým tretím krajinám, predovšetkým rozvojových krajinám, mali naďalej
význam a aby mechanizmy WTO naďalej účinne zabezpečovali dodávky pre náš spracovateľský priemysel.
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Tieto produkty musíme chrániť pred colným mínovým poľom prostredníctvom tzv. švajčiarskeho vzorca
a musíme požadovať, aby sa k nim pristupovalo ako k citlivým produktom.

Po druhé, obchodné preferencie udelené niektorým tretím krajinám musia závisieť prinajmenšom od toho,
ako dodržiavajú prísne environmentálne, sociálne a zdravotné normy.

Po tretie, žiadame, aby sa zodpovednosť za vedenie obchodných rokovaní o produktoch rybolovu
a akvakultúry preniesla z komisára zodpovedného za obchod na komisárku zodpovednú za námorné
záležitosti a rybné hospodárstvo. To bude znamenať, že sa lepšie zohľadnia špecifické vlastnosti produktov
rybolovu a akvakultúry. Myslím si, že je výborný čas na preskúmanie podmienok tejto zásadnej rozpravy.
Naozaj stojíme pred dôležitou reformou SPRH.

Okrem toho sme si všimli, že kolo rokovaní WTO v Dauhe uviazlo na mŕtvom bode, a to nám dáva príležitosť
prehodnotiť niektoré zle načasované ústupky, ktoré sa Komisia chystala urobiť v mene Európskej únie.
Európska komisia navyše z iniciatívy komisára De Guchta, ktorý je tu s nami, začala verejné konzultačné
obdobie so zámerom vytvoriť nové usmernenia pre spoločnú obchodnú politiku v rámci stratégie Európa
2020. Európsky parlament má odteraz spolurozhodovaciu právomoc vo vzťahu k obchodnej politike aj
k politike rybného hospodárstva a má pevný zámer nechať sa počuť a zabezpečiť, že jeho stanovisko sa bude
v týchto záležitostiach rešpektovať.

Podľa môjho názoru by malo byť prvým dôkazom to, že Komisia a Rada skutočne vezmú do úvahy
odporúčania, ktoré obsahuje táto správa. V každom prípade budeme v nadchádzajúcich mesiacoch
mimoriadne ostražití a ja osobne sa chystám pokračovať v práci na týchto veciach.

Maria Damanaki, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela poďakovať pánovi
Cadecovi a výborom EP, ktoré podporovali túto správu z vlastnej iniciatívy. Vyslovili ste poľutovanie, že
zelená kniha o reforme SPRH nevenuje patričnú pozornosť otázkam, na ktoré tu upozorňujete. Mojím
dnešným cieľom je ubezpečiť vás, že Komisii na tejto práci záleží a berie do úvahy všetky politiky, ktoré by
mohli mať vplyv na reformu SPRH. Ako som už povedala, účelom reformy je zvrátiť negatívnu špirálu,
v ktorej sa nachádzame. Máme odvetvie rybného hospodárstva, ktoré nie je ani ekologicky udržateľné, ani
sa mu hospodársky nedarí. Potrebujeme silné rybné hospodárstvo, ktoré zabezpečí udržateľné využívanie
zdrojov, pričom našim rybárom, ich rodinám a dotknutým spoločenstvám umožní z ich činností slušne žiť.

Potrebujeme rybné hospodárstvo, ktoré bude pripravené prijať výzvy trhu: vnútroštátneho a medzinárodného,
v súčasnosti aj v budúcnosti. Počujem vaše obavy v súvislosti s nespravodlivou hospodárskou súťažou zo
strany tretích krajín a s absenciou rovnakých pravidiel hry, pokiaľ ide o sociálne podmienky, požiadavky
životného prostredia a udržateľnosti a právne predpisy o ochrane zdravia. Dovoľte mi povedať, že tú istú
obavu vyjadrili všetky členské štáty, ktoré vystúpili na poslednom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo
a rybné hospodárstvo. Takže tu potrebujeme odpoveď.

Zatiaľ čo budeme meniť pravidlá pre európske rybné hospodárstvo v súvislosti s našou reformou SPRH,
jednou z našich najväčších úloh bude práve vynaložiť maximálne úsilie, aby sme zabezpečili rovnaké
podmienky pre všetky produkty umiestnené na trhu EÚ. V tejto súvislosti by sme napríklad mali všetci
spolupracovať, aby sme úplne a účinne vykonávali naše právne predpisy proti nezákonnému, neregulovanému
a nehlásenému rybolovu.

Chcela by som tiež povedať, že nám naďalej bude záležať na presadzovaní dodržiavania všetkých
medzinárodných zásad a opatrení dobrého riadenia námorných záležitostí a rybného hospodárstva zo strany
našich partnerov, ako aj na ich zodpovednom správaní, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a sociálne
podmienky.

Rozhodne podporujem vašu výzvu na vyššiu súdržnosť našich politík. Musíme spolupracovať s globálnou
a integrovanou víziou. Ako sme už spomínali, dve tretiny rýb skonzumovaných v Európe sa dovážajú, aby
sa zabezpečili stabilné dodávky surovín pre náš spracovateľský priemysel a spravodlivé ceny pre spotrebiteľov.
Aj tak však jednu tretinu trhu EÚ zásobuje odvetvie EÚ, ktoré predstavuje pracovné miesta tvoriace sociálny
systém mnohých regiónov Európy. Takže kým sme uprostred závažnej reformy našej spoločnej politiky
rybného hospodárstva, obchodná politika EÚ by mala naďalej zohľadňovať komplexnú povahu odvetvia
rybného hospodárstva EÚ a jeho hospodársku a sociálnu situáciu. Teším sa na úzku spoluprácu s kolegom
pánom De Guchtom s cieľom zabezpečiť potrebný čas na nutné úpravy, pričom zohľadníme tempo
prebiehajúcej reformy SPRH.

S ohľadom na rokovania WTO venujeme osobitnú pozornosť prebiehajúcej diskusii o dotáciách. Domnievame
sa, že by sme stále mali mať možnosť podporovať iniciatívy našich členských štátov šetrné k životnému
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prostrediu a zamerané na inovácie. Pokiaľ ide o revíziu trhovej politiky, súhlasím s návrhom správy, že nová
trhová politika SPRH by mala prehodnotiť nástroje súčasnej organizácie spoločného trhu. Táto revízia by
sa mala zamerať na posilnenie schopnosti organizácií producentov lepšie prepojiť ponuku a dopyt z hľadiska
kvality a objemu. Podporí tiež ponuku na trhu a stabilitu a prehodnotí podmienky marketingových noriem
a informácií pre spotrebiteľov.

To nás vedie k označovaniu. Spotrebitelia chcú vedieť viac o plodoch mora, ktoré kupujú. Chcú vedieť, kde
boli ryby chytené alebo chované; chcú tiež vedieť, či produkty berú ohľad na životné prostredie a či boli
ulovené udržateľným spôsobom. Komisia je pripravená pracovať na legislatívnych iniciatívach zameraných
na to, aby spotrebitelia dostali informácie, ktoré potrebujú.

Na záver pár slov o akvakultúre. Komisii veľmi záleží na dosiahnutí cieľov stratégie pre udržateľný rozvoj
akvakultúry, ako sme to už uviedli v správe EP. Stotožňujeme sa tiež s názorom, že rozvoj akvakultúry v EÚ
môže viesť k menšej závislosti od dovozu a lepšie reagovať na neustále rastúci dopyt spotrebiteľov.

Predtým než skončím, by som chcela zdôrazniť, že dnešná rozprava bude dôležitým príspevkom k príprave
reformy SPRH. Vyšle tiež dôležitý politický signál – pozitívny signál – mužom a ženám v európskom odvetví
rybného hospodárstva, ktorí sú pripravení na prísnejšiu disciplínu, ale ktorí tiež očakávajú posolstvo nádeje
do budúcnosti.

Karel De Gucht, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, Komisia víta rozhodnutie Európskeho parlamentu
pripraviť správu z vlastnej iniciatívy o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry. Diskusia, ktorú
otvoril Európsky parlament, poskytuje dobrý základ na začatie uvažovania o tom, ako riešiť obchodné
rokovania v súvislosti s reformovanou spoločnou politikou rybného hospodárstva.

Chcel by som poslancov Európskeho parlamentu vyzvať, aby vzali do úvahy nasledujúce poznámky k otázkam
nastoleným v návrhu správy EP.

Komisia si uvedomuje osobitnú povahu odvetvia rybného hospodárstva a jeho význam predovšetkým pre
pobrežné spoločenstvá. Táto citlivá otázka sa zohľadňuje pri vykonávaní spoločnej obchodnej politiky.

Chcel by som zdôrazniť, že obchodná politika EÚ musí zosúladiť rôznorodé záujmy rozličných častí odvetvia
rybného hospodárstva ovplyvnené touto politikou vrátane producentov, spracovateľov a spotrebiteľov.
Cieľom Komisie pri vykonávaní svojej obchodnej politiky pre produkty rybolovu a akvakultúry je dosiahnuť
rovnováhu okrem iného medzi primeranou dodávateľskou politikou, situáciou a záujmami producentov
EÚ a požiadavkami spotrebiteľov, pričom berie do úvahy potenciálne ciele rozvojovej politiky.

Všetci uznávame, že EÚ je veľmi závislá od dovážaných produktov rybolovu a akvakultúry, aby mohla
uspokojiť požiadavky svojho trhu, ktorý nepredstavujú len spotrebitelia, ale aj spracovateľský priemysel.
Vzhľadom na súčasné trendy a potenciálne zvýšenie závislosti je táto reforma spoločnej politiky rybného
hospodárstva pre EÚ dobrou príležitosťou na posilnenie hospodárskej výkonnosti tohto odvetvia a jeho
globálnej konkurencieschopnosti.

Nemali by sme zabúdať na to, že širšia globalizácia bude pravdepodobne v budúcnosti pokračovať vzhľadom
na celosvetové trendy v medzinárodnom obchode na mnohostrannej aj dvojstrannej či regionálnej úrovni.
V súvislosti s rokovaniami o dohode o voľnom obchode Komisia zohľadnila, zohľadňuje a mala by
zohľadňovať celkový charakter odvetvia rybného hospodárstva EÚ v priebehu rokovaní o prístupe na trh
a zabezpečiť vyváženosť medzi rôznorodými záujmami ovplyvnenými obchodnou politikou, ktorú som
práve spomenul. V rámci celosvetových trendov v medzinárodnom obchode sa Komisia bude snažiť zabezpečiť
čas potrebný na úpravy, ktoré sa budú musieť uskutočniť, a zohľadniť pritom tempo prebiehajúcej reformy
spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Dovoľte mi stručne sa zmieniť o jednom z hlavných návrhov uvedených v správe, ktorým je možnosť vyčleniť
produkty rybného hospodárstva z pravidiel prístupu na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami (NAMA)
v rámci kola rokovaní v Dauhe. V tejto veci k vám budem veľmi otvorený. V tejto etape rokovaní okrem
toho, že je veľmi zložité vyčleniť výrobky rybného hospodárstva z pravidiel NAMA, by iné prístupy ako
vytvorenie osobitnej rokovacej skupiny mohli spôsobiť to, že na EÚ sa bude vyvíjať nadmerný tlak s cieľom
ďalšej liberalizácie tohto trhu.

Komisia náležite zohľadňuje výzvu uvedenú v návrhu správy, aby sa zodpovednosť za vedenie rokovaní
o produktoch rybolovu a akvakultúry preniesla z komisára zodpovedného za obchod na komisárku
zodpovednú za rybné hospodárstvo. Podľa zásady kolegiality, ktorou sa riadi práca Komisie, všetci členovia
Komisie spoločne zodpovedajú za prijaté rozhodnutia a opatrenia. Znamená to tiež, že komisár zodpovedný
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za obchod a Generálne riaditeľstvo pre obchod, ktorí sú zodpovední za rokovania o produktoch rybolovu
a akvakultúry, nekonajú samostatne, ale v spolupráci s komisárkou zodpovednou za námorné záležitosti
a rybné hospodárstvo a s Generálnym riaditeľstvom pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, ktorí sú
priamo zapojení do všetkých etáp rokovaní.

Komisia chce EP ubezpečiť, že v priebehu obchodných rokovaní sa primerane zohľadnia osobitné potreby
odvetvia rybného hospodárstva. Komisia v obchodných rokovaniach skutočne obhajuje záujmy odvetvia
rybného hospodárstva EÚ a čo najviac zohľadňuje citlivosť tohto odvetvia aj vtedy, keď musí čeliť silnému
tlaku zo strany našich partnerov.

Komisia sa pri obrane záujmov odvetvia rybného hospodárstva EÚ v obchodných rokovaniach snaží odstrániť
všetky obchodné prekážky, ktoré udržiavajú naši obchodní partneri a ktoré by mohli ohroziť vývozný
potenciál tohto odvetvia EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v dvojstrannom a mnohostrannom
obchode s produktmi rybného hospodárstva.

A nakoniec, správa vyjadruje obavy zúčastnených strán týkajúce sa zabezpečenia rovnakých podmienok
pre produkty EÚ a dovoz z tretích krajín. EÚ je v rámci obchodných rokovaní s tretími krajinami pevne
odhodlaná podporovať pracovné aj environmentálne normy súčasne s otvorením trhu – napríklad v rámci
kapitoly udržateľného rozvoja zahrnutej do našich obchodných dohôd alebo na medzinárodných fórach,
ako sú OSN, FAO a regionálne organizácie pre riadenie rybolovu, na ktorých sa riešia tieto otázky a na
ktorých sa EÚ aktívne zúčastňuje.

Na záver by som chcel povedať, že som ochotný a pripravený ďalej diskutovať s váženými poslancami
Európskeho parlamentu o úlohe Komisie v obchodných rokovaniach, pokiaľ ide o produkty rybolovu
a akvakultúry.

Yannick Jadot, spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. − (FR) Vážený pán
predsedajúci, pani komisárka, pán komisár, myslím si, že musíme vziať na vedomie konvergenciu Výboru
pre rybné hospodárstvo a Výboru pre medzinárodný obchod Európskeho parlamentu týkajúcu sa tejto veci,
ako aj návrhov, ktoré boli v súvislosti s tým predložené.

Bolo povedané, že rybárstvo je mimoriadne dôležité odvetvie z hľadiska územného plánovania, zamestnanosti
a kultúrnej identity v Európe. Toto odvetvie má tiež mimoriadne silný vplyv na zdroje rybného hospodárstva
a dnes je väčšina populácie rýb ohrozená nadmerným výlovom. Ľudia by nás chceli príliš často presvedčiť,
že hlavným cieľom spoločnej európskej politiky rybného hospodárstva je prispôsobenie odvetvia rybolovu
globalizovanému obchodu s produktmi rybolovu, ktorého mimoriadne nepriaznivé účinky, či už sociálne,
hospodárske, alebo environmentálne, dnes môžeme vidieť.

Preto sa aktívne zasadzujeme za oveľa výraznejšie začlenenie sociálnych a environmentálnych kritérií do
obchodných zmlúv v súvislosti s produktmi rybolovu. Podporujeme myšlienku, aby produkty rybolovu už
nepodliehali pravidlám prístupu na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami (NAMA), pretože ryby nie sú
ponožky alebo práčky; je to absolútne nevyhnutné pre bezpečnosť potravín a biodiverzitu. Musíme sa však
jasne vyjadriť. Keďže túto vec predkladáme na medzinárodných rokovaniach, naša európska politika musí
byť príkladná a musíme sa posunúť tak, aby sme mali viac a lepšie platených rybárov, od ktorých populáciám
rýb nehrozí nadmerný výlov, či už v našich teritoriálnych vodách, alebo vo vodách, v ktorých si práva na
rybolov musíme kupovať.

Antonello Antinoro, v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem
poďakovať pánovi Cadecovi za prácu – vynikajúcu prácu –, ktorú vykonal v súvislosti s takou významnou
otázkou, ako je režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ.

Pripravil som si prejav o potrebe zamerať sa napríklad na zabezpečenie toho, aby boli dovážané výrobky
v súlade s rovnakými zdravotnými predpismi a rovnakými požiadavkami, ale zistil som, že ostatní už o tom
hovorili, a preto by nemalo zmysel, aby sme strácali čas a znovu sa tým zaoberali. Musím však spomenúť
základný aspekt, ktorý som, zdá sa, pochopil z prejavu pána komisára De Guchta a o ktorom hovorili poslanci
predo mnou; konkrétne to, že dnes sú určité menšie konflikty medzi právomocami dvoch komisárov alebo
medzi právomocami, ktoré by títo dvaja komisári mali mať.

Bez akéhokoľvek pokrytectva verím, že je dôležité to zdôrazniť, lebo, ako už bolo povedané, odvetvie
rybolovu musí zohrávať zásadnú úlohu, ak chceme zabezpečiť, aby naši rybári neznižovali svoje úlovky,
pretože sme ich prinútili urobiť to v záujme našich morí. Ak chceme zabezpečiť, aby ľudia viac nepovažovali
našich rybárov za takpovediac popolušky Európy, potom musíme venovať tejto veci viac pozornosti.
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Komisárka Damanakiová a komisár De Gucht vyjadrili svoj zámer plne sa venovať celej tejto otázke, ale ja
sa domnievam, že je dôležité mať len jeden zosúladený prístup. Takisto sa domnievam, že aspekt týkajúci
sa komisárky zodpovednej za rybné hospodárstvo so všetkým, čo to bude následne znamenať v rámci
Parlamentu, je veľmi dôležitý, aby sa zabezpečilo vyriešenie tohto problému a aby sa táto správa stala
dôležitou budúcou perspektívou.

Luis Manuel Capoulas Santos, v mene skupiny S&D. – (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán
komisár, dámy a páni, ako všetci vieme, produkty rybolovu a akvakultúry sú dôležitou súčasťou európskej
stravy, čo znamená, ako správne povedala pani komisárka Damanakiová, že na uspokojenie našich potrieb
potrebujeme doviezť viac ako 60 % týchto produktov. Tento jednoduchý fakt dokazuje význam správy
predloženej pánom Cadecom, s ktorým som ako tieňový spravodajca mal česť pracovať na hľadaní čo
najširšieho konsenzu týkajúceho sa ochrany tohto odvetvia, pracovných príležitostí, ktoré poskytuje,
a predovšetkým európskych spotrebiteľov.

Preto Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente podporuje kľúčové
predpoklady a hlavné závery správy, a to najmä vzhľadom na obavy a odporúčania týkajúce sa potreby
zaručiť zdravotné a bezpečnostné normy dovážaných produktov rybolovu a akvakultúry, ako aj
environmentálne kritériá, ktorých splnenie musí byť požiadavkou na výlov, produkciu a spracovanie týchto
produktov.

Správa sa správne zaoberá aj inými otázkami, ktoré si taktiež vyžadujú podporu, ale pre nedostatok času
ich tu nemôžem vysvetliť. Z týchto dôvodov naša skupina bude, samozrejme, hlasovať za správu. Okrem
toho chcem poďakovať pánovi Cadecovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal.

Pat the Cope Gallagher, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, najskôr chcem zablahoželať
pánovi Cadecovi k vypracovaniu tejto správy. Zníženie cien rýb v posledných rokoch priamo a výrazne
ovplyvnila konkurencia dovozu voľne žijúcich a chovaných druhov rýb. Producenti týchto produktov
nepodliehajú náročným režimom, ktoré musia dodržiavať hospodárske subjekty EÚ v takých oblastiach,
ako sú ochrana druhov a hygienické normy. Vstupujú na európsky trh s cenami, ktoré nie sú pre európskych
producentov ekonomicky výhodné.

Táto otázka sa musí riešiť v rámci reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva a som presvedčený, že
pani komisárka Damanakiová sa tým bude zaberať. Ako zdôraznili pani komisárka aj pán komisár, veľmi
sa spoliehame na dovoz tovaru, ale keď sa pozriem na našu krajinu, v ktorej dovoz predstavuje ročne 46 000
ton v hodnote 181 miliónov EUR, zdá sa, že spotrebitelia nemajú dostatočné povedomie o tom, koľko rýb
je dovezených a koľko ich je voľne žijúcich.

Ak máme vyriešiť tento problém, musíme sa zamerať na náhradu dovozu, aby sme ho povedzme za 10
rokov znížili zo 66 % na 50 %. Aby sme to však mohli urobiť, musíme zabezpečiť zjednodušenie byrokracie,
ktorá v súčasnosti brzdí toto odvetvie, ako aj to, aby všetky generálne riaditeľstvá, ministerstvá a jednotlivé
členské štáty skutočne úzko spolupracovali v najlepšom záujme tohto odvetvia.

Isabella Lövin, v mene skupiny Verts/ALE. – (SV) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vítam správu pána
Cadeca o dovoze rýb do EÚ. Vlastné výlovy v Európe sa alarmujúco znížili – len od roku 1997 klesli o 26 %.
Dnes sa dováža viac ako 60 % všetkých rýb spotrebovaných v Európe. Nemalo by to však tak byť. Ak sa nám
podarí dosiahnuť, aby naše zdroje rybolovu mali úroveň, ktorá by bola aspoň zlučiteľná s maximálnym
udržateľným výnosom, výlov v Európe by sa mohol dvojnásobne zvýšiť v porovnaní so súčasnou úrovňou,
pričom by sme zároveň mali silné a životaschopné zásoby.

S ohľadom na tento cieľ musíme teraz zabezpečiť, aby sme svoje problémy s nadmerným rybolovom
neprenášali na iné krajiny. V správe pána Cadeca je uvedených niekoľko dôležitých nástrojov, ktoré EÚ môže
použiť. Prvým z nich je nariadenie týkajúce sa neregulovaného, nezákonného a nehláseného rybolovu.
Všetky ryby, ktoré sa dostanú na trh EÚ, musia mať schválené doklady, v ktorých je uvedené, kde, kedy a kým
boli ryby ulovené. To je prvý krok, ale nestačí to. V mnohých častiach sveta nemajú chudobné krajiny zdroje
na riešenie problémov nezákonného rybolovu. V krajinách s rozšírenou korupciou nie je pre vývozcu rýb
ťažké získať príslušné doklady. EÚ ako najväčší svetový dovozca rýb musí preto niesť zodpovednosť za
poskytnutie konkrétnej technickej a finančnej podpory a prispieť zdrojmi, ktoré sú potrebné na uľahčenie
dodržiavania právnych predpisov a kontroly v rozvojových krajinách.

Druhý nástroj je už zavedený v Organizácii Spojených národov. Máme dobré medzinárodné dohody, ale
musíme ich aj vykonávať. EÚ sa v roku 2006 v OSN zaoberala otázkou týkajúcou sa okrem iného vykonávania
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dohody o Kódexe správania pre zodpovedný rybolov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO). Musíme sa tým naďalej zaoberať.

Marek Józef Gróbarczyk, v mene skupiny ECR. – (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som úprimne
poďakovať pánovi Cadecovi za túto odvážnu správu, ktorá je nesmierne dôležitá pre spoločnú politiku
rybného hospodárstva, ktorá sa v súčasnosti vytvára. Aj počas prípravy tejto správy bolo možné zistiť, že
mnohé oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva sa z nášho pohľadu významne líšia od názoru
Komisie, a to, bohužiaľ, znamená, že aj od konečnej podoby správy. Podľa názoru rybárov by táto veľmi
dôležitá správa mala obrovský vplyv na štruktúru budúcej spoločnej politiky rybného hospodárstva z hľadiska
organizácie trhu.

Pani Damanakiová, na rôznych stretnutiach ste zopakovali, že namiesto kritiky diskusie o jednotlivých
prevoditeľných kvótach by sme mali predložiť návrhy riešení v rámci budúcej politiky. Som presvedčený,
že využitie predstáv uvedených v tejto správe je alternatívou koncepcie, ktorú nám nanucuje Komisia.

Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán komisár, v prvom rade chcem poďakovať
spravodajcovi za správu. Rada pre rybné hospodárstvo EÚ na svojom zasadnutí 24. júla 2008 v reakcii na
hospodársku krízu, ktorej čelila európska rybárska flotila, schválila prechodné a konkrétne opatrenia zamerané
na podporu a reštrukturalizáciu flotily. Práve vtedy, keď sa mnohí rybári snažili využiť tieto opatrenia, boli
zasiahnutí dôsledkami globálnej recesie. Hodnota homárov či langúst, ktoré predávajú naši rybári v Severnom
Írsku do iných častí Európy, prudko poklesla. A to v tom istom čase, keď sa dovoz mäkkýšov a rýb stáva
stále dostupnejším.

Európa ryby potrebuje. Musíme ryby dovážať, ale som presvedčená, že nie za každú cenu. Na jednej strane
moji kolegovia chcú zrušiť všetky dotácie pre našich rybárov. Vyplýva však z toho rozpor, že tým, že sa
snažíme zrušiť dotácie, európska politika umožní dovoz produktov rybolovu a akvakultúry, ktorý oslabí
udržateľný a hospodársky životaschopný rybársky priemysel, ktorý sa snažíme dosiahnuť.

Európa nemôže mať naraz obidve veci. Je tu nedostatočná súdržnosť a podporím správu pána Cadeca, aby
sa to zmenilo.

Carmen Fraga Estévez (PPE). – (ES) Vážený pán predsedajúci, táto správa vznikla ako reakcia na frustráciu
a nedostatočnú ochranu odvetvia rybárstva EÚ.

Pán komisár, toto odvetvie nežiada o protekcionizmus; vzhľadom na dlhodobú ignoranciu zo strany vedenia
Generálneho riaditeľstva pre obchod v tejto etape požaduje, aby už viac nebolo ignorované.

V tejto súvislosti podporujeme najmä požiadavku v správe pána Cadeca, aby boli rokovania o kapitolách
týkajúcich sa rybolovu presunuté z pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre obchod do pôsobnosti
Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo tak ako poľnohospodárstvo, pretože
tu sa tiež zaoberáme produktmi, ktoré sú osobitne citlivé, a klasickým prípadom je tuniak.

V prípade tuniakov máme škandalózny príklad porušovania predpisov označovania pôvodu bez toho, aby
sa zohľadnili podmienky uvedené v dohodách s krajinami ako Papua-Nová Guinea a Fidži, ktoré sú iba
v prospech našich hlavných konkurentov: Thajska a Filipín.

Pán komisár, uvedomujete si, že vďaka vašej politike sa Papua-Nová Guinea okrem utlmovania odvetvia EÚ
dostáva do etapy vytvárania pracovných príležitostí s veľmi nízkou kvalitou a nulovým udržateľným
rozvojom? Ste informovaný o správach mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti, ktoré sa týkajú
detskej práce, nezdravých podmienok a nedostatočnej hygieny v továrňach, katastrofálneho vplyvu na
životné prostredie na pobreží v Madangu a nezákonného rybolovu? Nie je vašou povinnosťou tomu zabrániť?

Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, dnešné správanie poslancov tohto Parlamentu
je nehanebné. V žiadnom inom parlamente na svete by sa to nestalo. Ak sa nerešpektuje predsedníčka Výboru
pre rybné hospodárstvo a rybné hospodárstvo vo všeobecnosti, navrhujem, aby ste prerušili zasadnutie
dovtedy, kým ľudia začnú rešpektovať tento Parlament a nebudú pokračovať v takýchto stretnutiach.

(potlesk)

Predsedajúci. − Pán Gallagher, musíme pokračovať. Chcel by som požiadať všetkých kolegov o zachovanie
ticha, aby sme mohli pracovať ešte 10 minút a dokončiť túto dôležitú správu a dôležitú prácu.

39Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani Damanakiová, európska politika rybného
hospodárstva má obrovské problémy. Naši rybári sa musia vyrovnať s problémom znižujúcej sa populácie
rýb a zároveň musia obstáť v hospodárskej súťaži na celosvetovom trhu, ktorá nie je vždy spravodlivá.
Okamžite musíme zaviesť radikálne reformy, aby sme zabránili nadmernému výlovu v európskych vodách
a zabezpečili prežitie európskeho rybného hospodárstva.

Súhlasím s pani komisárkou Damanakiovou, že by sme nemali priveľa žiadať od našich rybárov tým, že na
jednej strane požadujeme, aby zaviedli radikálne reformy, pričom na druhej strane liberalizujeme obchod.
Súčasné zavádzanie týchto dvoch vecí spôsobí našim rybárom príliš vysoké zaťaženie. Najlepší spôsob, ako
zvýšiť konkurencieschopnosť, je umožniť obnovu populácie rýb. Ďalším spôsobom, ako umožniť prežitie
európskych rybárov, by bolo zlepšenie marketingu. Za určitých okolností sú európski spotrebitelia pripravení
zaplatiť za európske ryby viac, ak budú lepšie informovaní o ich pôvode.

Britta Reimers (ALDE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, pán komisár, chcela by som
zablahoželať pánovi Cadecovi k úspešnej a vyváženej správe. Chcela by som mu tiež poďakovať za jeho
spoluprácu.

S reguláciou dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ súvisia náročné úlohy. Obchod EÚ s produktmi
rybného hospodárstva s objemom 12 miliónov ton a hodnotou 55 miliárd EUR je najväčší na svete. Tento
trh rýchlo rastie a stále sa zvyšuje jeho závislosť od dovozu z tretích krajín. Preto je dôležité, aby sme
kontrolovali, za akých podmienok sa produkty z tretích krajín vyrábajú a dovážajú.

Na schôdzi sme teraz predložili dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Týkajú sa potreby uznať osobitnú
hospodársku situáciu v okrajových regiónoch Európy. Zodpovednosť za tieto ťažkosti však nepripisujeme
jedine liberalizácii trhu. Ani uvedenie veľkého množstva produktov z rýb na trh EÚ, ktoré bolo opísané ako
nespravodlivé, nemá priamy účinok na…

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, nemám veľa času, preto by som chcel len
zdôrazniť jednu z tém správy pána Cadeca. Ryby by sa nemali považovať za priemyselné výrobky, ale mali
by podliehať pravidlám obchodu WTO, ktoré sa uplatňujú na citlivé produkty. Obchodná politika EÚ venuje
málo pozornosti špecifickému charakteru tohto citlivého odvetvia a záujmom producentov EÚ. Preto by
bolo dobré zhodnotiť vhodnosť návrhu, aby produkty rybolovu nepodliehali pravidlám prístupu na trh
s priemyselnými nepoľnohospodárskymi výrobkami, s cieľom zjednodušiť zosúladenie obchodu s produktmi
rybolovu s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na potraviny a citlivé produkty.

Catherine Trautmann (S&D). – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať kolegovi poslancovi
pánovi Cadecovi za vynikajúcu prácu.

Text, o ktorom sa má dnes hlasovať, naznačuje určitú zmenu v spôsobe, akým sa na koncepciu voľného
obchodu pozerá naša inštitúcia. Bez toho, aby som bola zástancom protekcionizmu, smer, ktorý sa tu dnes
obhajuje, by sa mohol označiť za menej naivný.

Všetci súhlasíme s tým, že európska produkcia nestačí, a skôr, než sa ihneď uchýlime k dovozu, musíme
zintenzívniť úsilie o ochranu a obnovu populácie rýb vrátane využitia akvakultúry na zabezpečenie
udržateľnosti tohto odvetvia a jeho pracovných miest v Únii, ako aj európskeho rybného hospodárstva,
ktoré bude menej závislé od tretích krajín.

Pokiaľ ide o dovoz, musíme zabezpečiť, aby európsky trh s produktmi rybolovu a akvakultúry negatívne
neovplyvnila nespravodlivá hospodárska súťaž v dôsledku menej prísnych zdravotných a sociálnych
podmienok a absurdne nízkeho cla. Preto v súlade s našimi environmentálnymi aj sociálnymi normami
podporujem európsku značku.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE). – (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, Európa je v súčasnosti
najväčším trhom s produktmi rybolovu a akvakultúry a dováža približne 60 % rýb na spotrebu. Produkcia
rýb v Spoločenstve nie je a ani nemôže byť v blízkej budúcnosti dostatočná na uspokojenie dopytu po tomto
druhu produktov a ich dovoz sa stal nevyhnutnosťou.

V tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť dva základné aspekty: po prvé, vytvoriť podmienky potrebné na
zabezpečenie toho, aby spotrebitelia EÚ mali prístup ku kvalitným dovážaným produktom rybolovu
a akvakultúry; a po druhé, zaviesť rámec spravodlivej súťaže ako pre dovážané produkty, tak aj pre tie, ktoré
sú vylovené a vyprodukované v rámci odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry v Európe.
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Preto je potrebné, aby produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré Európska únia dováža, spĺňali tie isté
environmentálne, sociálne, zdravotné normy a normy kvality, ktoré sú zavedené pre produkty EÚ. Potrebná
je tiež reforma spoločného trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, najmä revízia mechanizmov používaných
v odstraňovaní takých javov, ako sú postupné rušenie ciel a zvyšujúca sa konkurencieschopnosť dovozu.

Táto správa Parlamentu pod obdivuhodným vedením pána Cadeca bola vypracovaná včas a berie do úvahy
veľa dôležitých návrhov na udržateľný rozvoj odvetvia rybolovu, ako aj odvetví, ktoré s ním súvisia, vrátane
marketingu.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, pán komisár
de Gucht, ďakujem, že ste sa zúčastnili na tejto rozprave o veľmi dôležitej správe týkajúcej sa režimu dovozu.

Rybolov je veľmi dôležitá otázka a v súvislosti s ňou treba zdôrazniť dve podstatné veci: skutočnosť, že nie
sme sebestační, a skutočnosť, že sa dlho uskutočňuje nespravodlivá hospodárska súťaž, v dôsledku čoho
musíme zabezpečiť rybolov v Európe a zabrániť nespravodlivej súťaži.

Komisárovi zodpovednému za obchod by som chcela povedať toto: Nemôžete ďalej považovať rybolov za
„necitlivý produkt“; nemal by sa ďalej riadiť pravidlami pre vstup na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami;
nemôže sa považovať za priemyselný výrobok; musí to byť „citlivý produkt“ a musí sa riadiť pravidlami
Svetovej obchodnej organizácie a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

Preto ak nebudeme považovať ryby za „citlivý produkt“, nemôžeme postupovať udržateľným spôsobom,
nemôžeme zabezpečiť zachovanie druhov a nemôžeme sa zapojiť do skutočnej trhovej činnosti.

Robert Atkins (ECR). - Vážený pán predsedajúci, ešte raz chcem prostredníctvom vás odkázať Konferencii
predsedov, že je potrebné, aby niekto zladil ich postup. Pôvodne nám povedali, že hlasovanie sa uskutoční
o 12.00 hod. To sa každých päť minút o päť minút posunulo. Ľudia musia stihnúť lietadlá; spôsobuje to
komplikácie a je to výsmech Parlamentu. Niekto by to mal dať do poriadku!

(potlesk)

Predsedajúci. − Oznámili sme, že hlasovanie sa posunie na 12.15 hod. alebo 12.20 hod., takže dovoľte,
aby sme pokračovali s odpoveďami od našich komisárov. Som si istý, že sa nám podarí začať hlasovanie
o 12.20 hod.

Maria Damanaki, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, ja to nemôžem vyriešiť, ale čo môžem urobiť,
je, že budem veľmi stručná.

Chcela by som povedať, že sa zaoberáme všetkými problémami, ktoré uviedli poslanci. Ako sme už s pánom
De Guchtom povedali, snažíme sa dosiahnuť vyváženosť. Potrebujeme životaschopné rybné hospodárstvo
a máme určité záväzky voči WTO a iným medzinárodným organizáciám. Chcela by som každého ubezpečiť,
že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k tomu, aby naša reforma SPP bola čo najviac
v prospech budúcnosti našich rybárov.

Alain Cadec, spravodajca. − (FR) Vážený pán predsedajúci, považujem správanie našich kolegov poslancov
za absolútne neslušné a neprijateľné v parlamente, ako je ten náš. To, čo tu robíte, je škandalózne. Musím
sa za to hanbiť. Jediné, čo vás znepokojuje, je, aby ste odhlasovali a išli domov. Pracujeme na dôležitej správe,
tak majte aspoň toľko slušnosti, aby ste ľudí počúvali, alebo opustite rokovaciu sálu.

Dámy a páni, napriek svojej menšej emotívnej reakcii nepochybujem, že o pár minút budete väčšinou hlasovať
v prospech tejto správy, a keďže mám túto príležitosť, musím poďakovať našim kolegom vo Výbore pre
rybné hospodárstvo, predovšetkým pani predsedníčke Fragovej Estévezovej, ktorá súhlasila, aby sme sa
zaoberali touto záležitosťou, a poverila ma vypracovaním tejto správy.

Rád by som tiež poďakoval tieňovým spravodajcom pánovi Capoulasovi Santosovi, pani Reimersovej, pánovi
Gróbarczykovi a pani Lövinovej za príspevky do všetkých diskusií a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Tiež by som rád poďakoval všetkým, ktorí prispeli k tejto správe, ako aj zástupcom jednotlivých odvetví,
ktorí mi umožnili vykonať výskumnú prácu. Osobitne ďakujem pracovníkom Generálneho riaditeľstva pre
obchod (GR pre obchod) a Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo (GR pre
námorné záležitosti a rybné hospodárstvo). Mám na mysli Zoltána Somoguya a Miriam Garciovú Ferrerovú
z GR pre obchod a pánov Pierra Amilhata, Christiana Rambeaua a Juana Ranca z GR pre námorné záležitosti
a rybné hospodárstvo a chcel by som poďakovať vám, pani Damanakiová, za to, že ste tu boli, ako aj vám,
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pán De Gucht, hoci nie som celkom spokojný s vašimi odpoveďami – ktoré nie sú v skutočnosti odpoveďami,
keďže predchádzali môjmu prejavu.

V každom prípade by som chcel poďakovať aj pánovi Maurovi Belardinellimu z našej skupiny, pánovi
Ollivierovi Gimenezovi, svojim asistentom pani Emilie Herrbachovej a pánovi Vincentovi Guerrovi a osobitne
chcem spomenúť pána Philippeho Musquara, ktorý mi veľmi pomohol s touto správou a ktorý mi tiež
pomáhal pri príprave jej koncepcie.

Na záver svojho prejavu sa vám chcem vopred poďakovať za hlasovanie.

Predsedajúci. − Na vysvetlenie dodávam, že pán De Gucht neodpovedal, pretože v miestnosti bol hluk;
takže by som sa chcel obidvom členom Komisie ospravedlniť za hluk.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

6. Hlasovanie

Predseda. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

***

Chcel by som predniesť oznámenie. Napravo odo mňa sedí pani Eva Dudzinska. V Európskom parlamente
strávila takmer 35 rokov a počas posledných desiatich rokov bola jej činnosť úzko prepojená s plénom.
Teraz odchádza do dôchodku a ja sa jej chcem poďakovať a zaželať jej do budúcnosti všetko najlepšie.

(potlesk)

6.1. Dohoda medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní
údajov obsiahnutých vo finančných správach z EÚ do Spojených štátov na účely
Programu na sledovanie financovania terorizmu (A7-0224/2010, Alexander Alvaro)
(hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Alexander Alvaro, spravodajca. – (DE) Vážený pán predseda, kolegovia poslanci určite pochopia, že po tom,
ako Európsky parlament vo februári zamietol túto dohodu, je teraz potrebné objasniť, že sa nám medzitým
v spolupráci s Komisiou podarilo tento text podstatne vylepšiť.

Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som poďakoval kolegom poslancom z Poslaneckého klubu Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov), zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente, Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a z Konfederatívnej skupiny
európskej zjednotenej ľavice – Nordickej ľavice, ktorí sa na tomto dokumente podieľali, za ich pomoc pri
dosahovaní dohody za zložitých okolností, dohody, ktorá ochráni právo našich občanov na súkromie a aj
ich právo na bezpečnosť. Chcel by som pripomenúť, že toto bola naša prvá príležitosť vdýchnuť život
Lisabonskej zmluve, ktorá bola doteraz iba neživým textom.

– Po ukončení hlasovania:

Predseda. – Chcem poďakovať a zablahoželať pánovi Alvarovi a aj predchádzajúcej spravodajkyni pani
Hennisovej-Plasschaertovej a všetkým kolegom poslancom, ktorí vykonali množstvo práce na dosiahnutí
tejto dohody. Ďakujem veľmi pekne.

Rui Tavares (GUE/NGL). – Vážený pán predseda, chcel by som vás upozorniť na pozmeňujúci a doplňujúci
návrh k správe, ktorý žiada, aby Rada a Komisia v spolupráci s Parlamentom vymenovali úradníka EÚ, ktorý
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bude vyslaný do Washingtonu, kde bude riadiť výber údajov. Chcel by som vás pekne poprosiť, aby ste sa
osobne čo najskôr spojili s Radou a Komisiou, aby sme to urobili s riadnym parlamentným dohľadom.

Predseda. – Ďakujem, že ste mi to pripomenuli. Spojím sa s nimi v tejto veci.

6.2. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A7-0228/2010) (hlasovanie)

Predseda. – Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi Brokovi a aj našim vyjednávačom pánovi
Brokovi, pánovi Verhofstadtovi a pánovi Gualtierimu. Bol to veľký kus práce, ku ktorému prispeli aj mnohé
výbory Európskeho parlamentu. Dosiahli sme široký konsenzus. Chcel by som sa všetkým poďakovať.
Chcem tiež zdôrazniť, že v blízkej budúcnosti budú pani Gräßleová a pán Rapkay pracovať na dvoch dôležitých
správach, takže budeme v tejto práci pokračovať.

6.3. Kosovo (B7-0409/2010) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Jelko Kacin (ALDE). – Vážený pán predseda, v pondelok ráno došlo k pokusu o zavraždenie nášho kolegu
Petra Miletiča, poslanca kosovského parlamentu a vedúceho predstaviteľa liberálnej strany srbskej menšiny
Samostalna Liberalna Stranka. Bol dvakrát postrelený a zranený.

Je jedným z nás – je poslancom parlamentu. Útok na poslanca parlamentu, nech sa odohrá kdekoľvek,
predstavuje útok na demokraciu. Tento útok bol namierený proti úsiliu o dosiahnutie trvalej stability v regióne
západného Balkánu. Teraz sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti v Mitrovici. Zaželajme mu
rýchle a úspešné uzdravenie a vyjadrime mu plnú politickú a ľudskú podporu.

(potlesk)

Predseda. – Všetci sa stotožňujeme s tým, čo ste povedali.

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 11:

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, žiadam, aby bol výraz „všetci ľudia“
vymazaný, keď sa výslovne hovorí o dialógu. Posledná veta by teda mala znieť: „si myslí, že by obe strany
mali k dialógu zaujať pragmatický prístup v prospech Kosova a Srbska.“

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o odseku 4:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (DE) Chcela by som, aby tu bol uvedený aj oficiálny názov poradného
stanoviska Medzinárodného súdneho dvora.

Prečítam ho v angličtine. Oficiálny názov znie: „Súlad jednostranného vyhlásenia nezávislosti dočasnými
orgánmi kosovskej samosprávy s medzinárodným právom.“

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 5:

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Vážený pán predseda, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka
nedávnych násilností v Kosove, ktoré náš kolega pán Kacin už spomínal a pri ktorých bol v pondelok
postrelený etnický Srb a poslanec kosovského parlamentu Petar Miletič. Spoločne s naším Parlamentom mu
želám veľmi rýchle uzdravenie.

Odohral sa aj ďalší incident a nevedela som sa k nemu vyjadriť pred ukončením hlasovania o pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhoch, takže teraz prečítam tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh: „vyjadruje
hlboké znepokojenie z krvavého výbuchu, ku ktorému došlo v Severnej Mitrovici 2. júla 2010 počas protestov
proti otvoreniu kancelárie orgánov štátnej správy a pri ktorom prišla o život jedna osoba a desať bolo
zranených, ako aj z útoku na etnického Srba, ktorý je poslancom Kosovského zhromaždenia, ku ktorému
došlo 5. júla 2010; ostro odsudzuje všetky násilné akty a vyzýva zúčastnené strany, aby konali zodpovedne;
vyzýva misiu EULEX, aby vyvinula všetko úsilie na upokojenie napätia a na zabránenie ďalším násilnostiam,
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a žiada kosovskú políciu, aby v spolupráci s misiou EULEX okamžite začala dôkladné a nestranné vyšetrovanie
uvedených činov s cieľom postaviť ich páchateľov pred súd.“

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

6.4. Albánsko (B7-0408/2010) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 2:

Libor Rouček (S&D). – Vážený pán predseda, meníme jeden výraz: „všetky volebné materiály“ by mali byť
nahradené výrazom „volebné materiály“, takže v angličtine nahrádzame slovo „všetky“ určitým členom.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

6.5. Situácia v Kirgizsku (B7-0419/2010) (hlasovanie)

6.6. AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň,
18. – 23. júla 2010) (B7-0412/2010) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predseda, vzhľadom na význam tohto hlasovania pred konaním
konferencie vo Viedni žiadam pri záverečnom hlasovaní hlasovanie podľa mien.

Francesco Enrico Speroni, v mene skupiny EFD. – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, naša skupina
s týmto nesúhlasí.

(Žiadosť bola zamietnutá.)

Astrid Lulling (PPE). – (FR) Musíme sa upokojiť. Keďže Luxemburčania ovládajú francúzštinu aj nemčinu
slovom aj písmom, chcem vás pred začiatkom hlasovania o tomto veľmi chúlostivom uznesení upozorniť
na obrovský rozdiel medzi francúzskou a nemeckou verziou odseku 17.

V nemeckej verzii sa uvádza, že „vyzýva všetky členské štáty a Komisiu...

(DE) aby podporili opatrenia v oblasti bezpečného umelého prerušenia tehotenstva.“

(FR) ... aby podporili opatrenia v záujme bezpečného umelého prerušenia tehotenstva.“ Bolo mi povedané,
že táto časť vety sa nenachádza ani vo francúzskej, ani v anglickej verzii.

Vážený pán predseda, mohli by ste, prosím, zistiť, či je francúzsky text správny? Určite by to mnohým
poslancom pomohlo rozhodnúť sa pri hlasovaní.

Predseda. – Opravíme všetky preklady tak, aby boli v súlade s pôvodnými textami. Preveríme túto vec.
Ďakujem vám.

Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predseda, keďže sme práve dohlasovali, rád by som vedel, či by
istá politická strana bola ochotná odvolať svoj nesúhlas a umožniť nám teraz v záverečnom hlasovaní hlasovať
podľa mien.

Francesco Enrico Speroni, v mene skupiny EFD. – (IT) Vážený pán predseda, dámy a páni, potvrdzujem náš
nesúhlas.

(Žiadosť bola zamietnutá.)

– Po ukončení hlasovania:

Gay Mitchell (PPE). – Vážený pán predseda, nechcem zdržiavať, ale teší ma, že pán Cashman dnes hovorí
tak rozumne. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme v Parlamente mali pri záležitostiach takéhoto charakteru
slobodu hlasovania. Mohli by totiž rozhodnúť o skutočnom názore Parlamentu. Jedna strana používa na
Parlament bič a iba jedna strana žiada slobodu hlasovania. Ak skutočne chceme rozhodnúť o názore
Parlamentu o veciach takéhoto charakteru, mali by sme mať slobodu hlasovania v celom Parlamente.

08-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK44



(potlesk)

– Po ukončení hlasovania:

Michael Cashman (S&D). – Vážený pán predseda, ak sa v tomto Parlamente vysloví niekoho meno, má
právo odpovedať. Moje meno bolo vyslovené. Preto chcem pánovi Mitchellovi a ostatným povedať, že nech
sa už ktorákoľvek strana rozhodne hlasovať, každý z nás má slobodu hlasovania a Parlament hlasoval
demokraticky.

(potlesk)

6.7. Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii (DKM) 1. augusta 2010
a úloha EÚ (B7-0413/2010) (hlasovanie)

6.8. Budúcnosť SPP po roku 2013 (A7-0204/2010, George Lyon) (hlasovanie)

− Pred začiatkom hlasovania:

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Vážený pán predseda, nepožiadala som o slovo preto, aby som vzniesla
procedurálnu námietku, ale preto, že by som vás, pán predseda, a našich kolegov poslancov chcela upozorniť
na problém v preklade. Predložila som pozmeňujúci a doplňujúci návrh k správe pána Lyona v odôvodnení
AE: „keďže SPP sa musí zameriavať na udržanie a rozvoj multifunkčného a trvalo udržateľného
poľnohospodárstva v Európe“. V prekladoch sa, žiaľ, použil výraz „extensive“ (rozsiahly). Výraz
„flächendeckend“ v nemeckom preklade má však úplne iný význam a znamená „vo všetkých regiónoch
Európy“. Poľnohospodárstvo (poľnohospodárstvo vo všetkých oblastiach) by malo byť aj v horských
regiónoch. Slovo „rozsiahly“ znamená niečo úplne iné.

Predseda. – Ďakujem vám za upozornenie. – Opravíme texty a zosúladíme ich s originálom.

– Po ukončení hlasovania o odseku 44:

George Lyon, spravodajca. – Vážený pán predseda, podľa všetkého vznikol zmätok v tom, o čom sme vlastne
hlasovali. Podľa tlmočníkov sme hlasovali o odseku 44, vy ste však ohlásili, že bol prijatý odsek 45. Tento
zmätok musíte vyriešiť, aby bolo hlasovanie v poriadku a aby ste ho nazývali správne.

Predseda. – Ako som povedal, hlasovali sme o odseku 44. Opakujem: pozmeňujúci a doplňujúci návrh
prepadol a odsek 44 bol prijatý. Taký je výsledok hlasovania.

Pablo Arias Echeverría (PPE). – (ES) Vážený pán predseda, práve som hlasoval za odsek 44, a napriek
tomu, že som bol za, hlasoval som proti, lebo sme tu mali malý zmätok. Bolo nám povedané, že hlasujeme
o odseku 45, aj keď sme v skutočnosti hlasovali o odseku 44.

Predseda. – Dámy a páni, keďže máme toľko protestov – počúvajte ma, prosím – opäť hlasujeme o odseku
44. Hlasujeme o odseku 44. Ani mne nebolo hlasovanie jasné, keďže ste nezdvihli ruky.

– Pred hlasovaním o odseku 59:

Elizabeth Lynne (ALDE). – Vážený pán predseda, potrebujeme objasnenie. Neviem, či ste to vy oznámili
nesprávne alebo či ide o chybu v tlmočení, ale po anglicky nám zase oznámili odsek 52. Nedostali sme výzvu
na hlasovanie o odseku 59, takže teraz nevieme, čo ďalej.

Predseda. – Teraz hlasujeme o odseku 59. Teraz máte na obrazovke odsek 59. Toto je oddelené hlasovanie.

Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení C:

Elizabeth Lynne (ALDE). – Vážený pán predseda, chcela by som len povedať, že odôvodnenie AE je pred
odôvodnením C. Ešte sme nehlasovali o odôvodnení AE.

Predseda. – Máme úplne rozdielne informácie. Teraz musíme hlasovať o odôvodnení C.

– Pred začiatkom hlasovania o odôvodnení AE:
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Albert Deß (PPE). – (DE) Vážený pán predseda, keďže bolo na začiatku hlasovania vysvetlené, že pôvodným
textom je nemecká verzia, Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) nebude
požadovať hlasovanie po častiach. Naša skupina bude môcť hlasovať za odôvodnenie AE.

Predseda. – Pán Deß, vysvetlím vám to. Nežiadal to iba Poslanecký klub Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov), ale aj iná politická skupina, takže budeme pokračovať podľa plánu a hlasovať
po častiach, pretože to žiadala aj iná skupina.

Albert Deß (PPE). – (DE) V tom prípade požiadam našu skupinu, aby hlasovala dvakrát za. Keďže je
pôvodným textom nemecká verzia, nemusíme pri druhom hlasovaní hlasovať proti.

Predseda. – Dámy a páni, predsedovia, prosím vás, počúvajte pozorne.

6.9. Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy
spoločnej politiky rybného hospodárstva (A7-0207/2010, Alain Cadec) (hlasovanie)

7. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

PREDSEDÁ: László TŐKÉS
podpredseda

8. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za dohodu medzi Európskou
úniou a Spojenými štátmi o poskytovaní finančných údajov na účely sledovania financovania terorizmu.

Veľmi dobre si uvedomujeme hrozbu, ktorú terorizmus predstavuje pre našu vlastnú bezpečnosť, ako aj pre
bezpečnosť našich partnerov na druhej strane Atlantiku. Nemusím vám pripomínať všetky teroristické útoky,
ku ktorým došlo na európskej pôde v priebehu posledného desaťročia. Zároveň je očividné, že naši americkí
partneri predstavujú veľmi dôležitého strategického spojenca, a to nielen v oblasti celosvetovej bezpečnosti,
ale aj z hospodárskeho hľadiska a tiež v iných oblastiach.

Viceprezident Joe Biden len pred pár mesiacmi v tomto Parlamente jasne vyjadril záväzok uzavrieť takéto
strategické partnerstvo. Mali by sme byť preto hrdí, že sme napokon odsúhlasili dohodu, ktorá je taká dôležitá
pre úsilie zamerané na sledovanie teroristickej činnosti, a to najmä preto, lebo nová dohoda obsahuje
podstatné vylepšenia, pričom sa do značnej miery vzali do úvahy aj vysvetlenia zo strany Európskeho
parlamentu.

Gerard Batten (EFD). – Vážený pán predsedajúci, existuje veľa dôvodov, prečo hlasovať proti tomuto
uzneseniu, ale je ich priveľa na to, aby ich bolo možné obsiahnuť len za 60 sekúnd. Samozrejme, že sa
musíme postaviť proti terorizmu, ale vlády to nesmú využívať ako ospravedlnenie špehovania svojich
občanov. Príslušné dôverné informácie patria občanovi, a nie Európskej únii, Parlamentu či národnému
štátu.

Medzi zvrchovanými národnými štátmi, ktoré sa zodpovedajú svojmu ľudu prostredníctvom demokratického
procesu, by nemala byť uzavretá žiadna dohoda takéhoto druhu. V každom prípade ide o jednostrannú
dohodu a nemáme žiadny dôvod myslieť si, že Spojené štáty si ju budú vážiť. Táto dohoda porušuje zákon
Spojeného kráľovstva o ochrane údajov, ktorý zakazuje výmenu informácií medzi zahraničnými tretími
stranami bez udelenia súhlasu. Britská vláda má v tomto prípade doložku o výnimke typu „opt-out“ a ja
dúfam, že prekoná svoje obvyklé slabošstvo, postaví sa na odpor a bude hlasovať proti, rovnako ako som
to urobil ja.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Podporil som správu pána Alvara. Ak chceme byť efektívni, musíme mať
funkčné nástroje na boj proti terorizmu. Veľmi dôležitým preventívnym nástrojom je monitorovanie
a obmedzovanie finančných prostriedkov, ktoré sa dostávajú k teroristom a patria im. Peniaze v podstate
veľmi často podporujú teroristickú činnosť. Nedostatok peňazí brzdí teroristickú činnosť, čo je, samozrejme,
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cieľom nášho úsilia. Lepšie monitorovanie toku peňazí môže byť základnou prekážkou teroristickej činnosti
a príprav teroristických činov, takže som veľmi rád, že sa nám podarilo dosiahnuť porozumenie a že sme
prijali dohodu, ako aj správu.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu pána Alvara. Myslím
si, že je veľmi dôležité, že môžeme bojovať proti terorizmu spoločne. Za dôležité pokladám aj to, že krajiny,
ktoré majú rovnaké hodnoty, môžu spolupracovať. Treba posilniť transatlantické vzťahy medzi Európskou
úniou a Spojenými štátmi americkými, pretože, ako vieme, máme rovnaké hodnoty.

Samozrejme, treba dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov, ale musí tu existovať istá hranica:
v prípadoch terorizmu sa nemôžeme skrývať za ochranu údajov. Z tohto hľadiska v tom treba mať celkom
jasno. Verím a dúfam, že týmto spôsobom môžeme pokračovať v boji proti terorizmu a nastoliť tak vo svete
mier.

Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, medzi občianskymi slobodami a bezpečnosťou treba
vždy vytvoriť citlivú rovnováhu. Od útokov na budovy dvojičiek, ku ktorým došlo pred deviatimi rokmi,
sme podľa mňa túto rovnováhu niekoľkokrát nastavili zle.

Nastavili sme ju zle pre nesprávnu rovnicu v rámci politiky, na základe ktorej si politici myslia, že ich konanie
musí byť úmerné skôr miere verejného rozhorčenia než potrebe vyriešiť zistený problém. Tento Parlament
urobil túto chybu, ale nebol jediný. Národné parlamenty na oboch stranách Atlantiku urobili to isté.

V tomto prípade som však presvedčený, že sme rovnováhu nastavili správne. Dali sme si načas, zapracovali
sme rozumné bezpečnostné opatrenia a myslím si, že dávame bezpečnostným silám na svete možnosť
efektívne spolupracovať v boji proti teroru, a to bez ceny, ktorá je z hľadiska občianskych slobôd neprijateľná.
Práve na to by sa mala Európska únia zamerať: na cezhraničnú otázku, ktorú nemožno nechať na členské
štáty. Keby to robila vždy, nemali by sme my ostatní taký problém.

Správa: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (GA) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe o Európskej službe
pre vonkajšiu činnosť. Služba pre vonkajšiu činnosť musí byť zasadená do kontextu spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky a zmien, ktorými táto spoločná politika prešla na základe Lisabonskej zmluvy.

Lisabonská zmluva poskytuje viac prostriedkov na posilnenie zbrojárskeho priemyslu v Európe a vďaka
tejto zmluve bude pre veľké európske krajiny, ktoré sú vojenskými mocnosťami, ľahšie zorganizovať vojenskú
misiu. Niet pochýb o tom, že v budúcnosti budú najsilnejšie mocnosti v Únii ochotné zapojiť sa do vojenských
operácií mimo Európy, keď si budú myslieť, že je to v ich hospodárskych záujmoch, rovnako ako to robia
Spojené štáty.

Služba pre vonkajšiu činnosť bude nástrojom podpory hospodárskych, politických a vojenských záujmov
európskeho kapitalizmu, čo neprispeje k svetovému mieru, ale práve naopak.

Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, podporil som správu Elmara Broka. Jednotné stanovisko
Európskeho parlamentu maximálne využilo nové príležitosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva. Podporujem
najmä politický a finančný dohľad Európskeho parlamentu nad Európskou službou pre vonkajšiu činnosť.
Som spokojný, že pani vysoká predstaviteľka súhlasila s vytvorením takej špeciálnej štruktúry zameranej
na ľudské práva a demokraciu, ako je sídlo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Čo je však
najdôležitejšie, naďalej podporujeme praktické uplatňovanie primeranej geografickej rovnováhy, keďže
medzi zamestnancov ESVČ patria zástupcovia zo všetkých 27 členských štátov. Tento proces sa len začal.
Myslím si, že je dôležité, aby túto otázku rovnocenného zastúpenia zahŕňalo aj preskúmanie v roku 2013.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za túto správu,
pretože som presvedčený, že vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je základným
a historickým krokom v rozvíjaní a vývine zahraničnej politiky EÚ.

Vítam najmä tú časť správy, ktorá zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť väčšiu súdržnosť politiky vonkajšej
služby EÚ ako celku, a to prostredníctvom konzultácií medzi ESVČ a diplomatickými službami členských
štátov. Tým by sme sa vyhli duplicite práce a zároveň by sme zaistili dlhodobú dôslednosť v rámci podpory
strategických záujmov a základných hodnôt EÚ v zahraničí.

Diane Dodds (NI). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som proti tejto správe. Zatiaľ čo mnohí prítomní
sú nepochybne nadšení vytvorením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ako ďalšieho medzníka
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na ceste k Únii, voliči zo Spojeného kráľovstva sú čoraz viac nahnevaní z dôvodu narušovania národnej
zvrchovanosti a mätie ich myšlienka, že zahraničná politika Spojeného kráľovstva by mala – alebo by mohla
– byť podriadená niekomu, koho si britský ľud nezvolil.

Náš minister zahraničných vecí teraz sľubuje, že bude úzko spolupracovať s vysokou predstaviteľkou, pretože
ESVČ bude mať značný vplyv na budúci úspech celosvetovej úlohy Európy. Daňoví poplatníci v Spojenom
kráľovstve si uvedomia iróniu, že tá istá vláda, ktorá žiada ministerstvá, aby preukázali výsledky 40 % zníženia
svojich výdavkov, podporuje službu, ktorá bude britských daňových poplatníkov stáť odhadom 900 miliónov
EUR. Tí ju pritom ani nepotrebujú, ani nechcú. Tí z nás, ktorí boli zo zásady proti vytvoreniu ESVČ v roku
2008, sú stále proti.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, v rámci hlasovania o založení Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť som podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú na zapojenie
národných parlamentov do dohľadu nad touto službou. Inak som hlasovala v súlade so stanoviskom, ktoré
náš poslanecký klub zaujal k tejto záležitosti. Potreba je jasná: je načase, že EÚ bola očividnejšie uznaná
nielen za globálneho platcu, ale aj za globálneho aktéra. Vzhľadom na našu úlohu najväčšieho poskytovateľa
finančných prostriedkov OSN, ktorá zostáva do značnej miery nepovšimnutá, je zmena nevyhnutná.

Okrem toho dúfam, že zmena tejto úlohy sa odrazí aj na štruktúre Bezpečnostnej rady OSN. Treba dúfať,
že medzinárodné organizácie, ako je táto, budú schopné zrevidovať svoje koncepcie vzhľadom na súčasné
globálne štruktúry.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Európska služba pre vonkajšiu činnosť ponúka
možnosť urobiť zahraničnú politiku Európskej únie efektívnejšou, jednotnejšou a strategicky
koordinovanejšou. Je najvyšší čas, aby sme dokázali, že dokážeme pracovať koordinovane a že náš vplyv vo
svete sa neoslabil. Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude zastupovať spoločné stanovisko celej Európskej
únie. Bez toho, aby sme vzali do úvahy a zosúladili záujmy a chúlostivé otázky jednotlivých členských štátov,
však služba nebude môcť fungovať efektívne. Tento postup sa musí stať prioritou zahraničnej politiky
Európskej únie. Primerané geografické zastúpenie musí byť jednoznačnou a základnou zásadou pri vytváraní
služby. Už od samého začiatku jej činnosti musíme zabezpečiť profesionálne a zároveň pomerné zastúpenie
diplomatických zborov členských štátov v tejto službe. Uvedený kompromis, teda primerané zastúpenie,
prenáša na založenie tejto služby mimoriadnu zodpovednosť. Cieľom je, aby boli v novovytvorenej službe
náležite zastúpené všetky členské štáty. Som pánovi Brokovi vďačná za vynikajúcu prácu, ktorú urobil
v súvislosti s touto správou. Ďakujem vám.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes sme prijali rozhodnutie, ktoré
urýchli vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Chcem upozorniť na niektoré závažné
problémy, ktoré by sme mali vziať do úvahy.

Po prvé, zahraničná politika si vyžaduje koordináciu s mnohými ďalšími oblasťami a je ťažké oddeliť ju od
práce napríklad v oblasti rozvojovej politiky, obchodnej politiky, fungovania svetových finančných inštitúcií
alebo hospodárskych záležitostí v globalizovanom svete. Po druhé, diplomatická služba EÚ by mala odrážať
charakter Únie. Zodpovednosť za dôležité regulačné, dozorné a rozpočtové funkcie nesie Európsky parlament.
Po tretie, nejasná situácia týkajúca sa toho, kto má kontrolu nad ESVČ, vyvoláva veľké obavy. To môže viesť
k založeniu ďalšej inštitúcie Únie. Po štvrté, chýbajú jasne definované právomoci v oblasti foriem spolupráce
s diplomatickými službami členských štátov. Po piate a na záver, pamätajme na to, že dobrá diplomacia sa
buduje mnoho rokov. ESVČ by mala stavať na hodnotách a identite Európskej únie.

Nakoniec by som chcel povedať, že na svetovej úrovni by mala byť Únia lepšie pripravená na krízový
manažment a civilné a vojenské schopnosti v oblasti...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu o Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť, pretože viem, že je výsledkom Lisabonskej zmluvy, teda reformnej zmluvy. Napriek tomu
mám zopár otázok a pochybností, pokiaľ ide o túto novú službu. V počiatočných dňoch, keď sa táto služba
začala vytvárať, bolo povedané, že jej zriadenie bude nákladovo neutrálne. Teraz však všetci vieme, že
daňových poplatníkov bude stáť veľkú kopu peňazí.

Je zrejmé, že vysoká predstaviteľka potrebuje finančné prostriedky. No aj napriek tomu, keď zakladáme
nové inštitúcie a vytvárame nové systémy, vždy stojí za to povedať rovno na začiatku, o čo v nich vlastne
ide, aby sme sa vyhli dojmu, že sa posúvame vpred na základe niečoho, čo možno považovať za nevinné lži.
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Znepokojuje ma na tom to, že vďaka tejto službe budú mať veľké členské štáty ešte väčšie slovo v rôznych
záležitostiach. Dúfam preto, že keď sa budú vyberať ľudia na rôzne pozície v tejto službe, mohla by byť
spravodlivo zastúpená celá Európa. Zároveň dúfam, že v nej môžu zohrávať svoju úlohu aj európske národné
parlamenty. Takto by sme mohli zaistiť, aby služba fungovala objektívnejším spôsobom.

David Martin (S&D). – Vážený pán predsedajúci, vítam hlasovanie o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť,
ale teraz, keď sme už o nej hlasovali, si myslím, že je dôležité, aby sme sa pohli od postupu a štruktúr
a skutočne pokračovali v práci týkajúcej sa tejto služby. Teraz, keď má Catherine Ashtonová k dispozícii
tím, je dôležité, aby začala presadzovať kľúčové európske hodnoty.

Jej prvoradým záujmom musia byť ľudské práva. Predovšetkým sľúbila, že v každom externom úrade bude
administratívny pracovník pre ľudské práva. Musí tento sľub splniť. Potrebujeme však aj štruktúru,
prostredníctvom ktorej budú administratívni pracovníci podávať správy do centra, aby sme sa uistili, že
máme isté spoločné riadenie, pokiaľ ide o spôsob, akým Európska únia rieši otázku ľudských práv.

V tejto chvíli vedieme s mnohými krajinami, v neposlednom rade aj s Čínou, dialóg o ľudských právach,
ktorý nemá vôbec žiadny význam. Ak má Európska služba pre vonkajšiu činnosť stáť za tie peniaze a úsilie,
ktoré do nej vkladáme, musí začať presadzovať európske hodnoty a najmä ľudské práva.

Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, je niečo zvláštne, priam dojemné, na týchto diskusiách
o vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Akoby Európska únia už nemala kompletný systém
diplomatických služieb. Choďte do ktorejkoľvek tretej krajiny a nájdete v nej zastupiteľstvo EÚ, ktoré sa týči
nad všetkými veľvyslanectvami členských štátov. Diplomatické zbory Európskej únie už vytlačili služby
jednotlivých štátov. Pani barónka Ashtonová má približne dvakrát taký vysoký plat ako britský minister
zahraničných vecí William Hague a spravuje rozpočet, ktorý je asi dvadsaťkrát väčší ako rozpočet Ministerstva
zahraničných vecí Veľkej Británie.

Istým spôsobom by to nebolo až také zlé, keby bola spoločná zahraničná politika Európskej únie
preukázateľne na vyššej úrovni ako tá, ktorú vedú členské štáty, ale nie je. Čo robí? Izoluje Taiwan a snaží
sa získať priazeň tyranov v Pekingu, odmieta diskutovať s oponentmi Castrovho režimu na Kube, pochlebuje
ajatolláhom v Teheráne a financuje hnutie Hamas. Myslím si, že by sme to dokázali urobiť aj lepšie. Sme
štvrtá najväčšia vojenská mocnosť na planéte a piate najväčšie hospodárstvo. Myslím si, že môžeme svoju
vlastnú zahraničnú politiku viesť tak, aby vyhovovala našim vlastným záujmom!

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som proti správe pána Broka, a to zo
štyroch dôvodov. Štruktúra tejto služby má početné nedostatky, ktorých detaily nám stále spôsobujú veľké
starosti.

Po druhé, veľvyslanec Európskej únie bude v budúcnosti spravovať finančné prostriedky Komisie. To vystavuje
tieto finančné prostriedky mnohým rizikám, pričom bezpečnostné opatrenia proti týmto rizikám sú stále
mimoriadne nejasné.

Tretím dôvodom je zrieknutie sa práv tohto Parlamentu v nariadení Rady. V rámci tohto postupu sme vlastne
subjekty, ktoré majú spoločné rozhodovacie právomoci, a predsa sme nariadeniu Rady umožnili, aby
uplatnilo práva, ktoré patria Parlamentu. Pokiaľ teda ide o moju dokumentáciu – nariadenie o rozpočtových
pravidlách –, chcela by som povedať, že sa nepovažujem za viazanú dnešnými rozhodnutiami.

Po štvrté ide o to, ako sa k sebe v skutočnosti v Parlamente správame. Počas posledného parlamentného
obdobia sme prijali parlamentnú reformu, ako aj postupy, po ktorých teraz úplne šliapeme, a to dokonca
so súhlasom predsedníctva a pána predsedu. Načo sme uskutočnili parlamentnú reformu, ktorá stanovuje
určité postupy, ak tieto postupy porušujeme a nedodržiavame ich, keď je to dôležité?

Pre tieto dôvody som nemohla hlasovať za túto správu.

Návrh uznesenia: Kosovo (B7-0409/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) O uznesení o Kosove som hlasoval inak ako Poslanecký klub Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov). Bohužiaľ, nemal som inú možnosť, ako hlasovať proti tomuto
textu.

V tomto uznesení sa uvádza niekoľko základných otázok, s ktorými súhlasím, a myslím si, že ich môžeme
všetky podporiť. Obyvatelia Kosova musia mať životaschopnú demokraciu, spravodlivý a nestranný súdny
systém a spoločnosť, ktorá je oslobodená od korupcie a v ktorej sa rešpektujú ľudské práva a najmä práva
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menšín. Stručne povedané, rád by som bol svedkom trvalej stability a hospodárskeho rozvoja provincie
Kosovo ako súčasti európskych vyhliadok západného Balkánu.

Pochádzam však z krajiny, ktorá neuznala nezávislosť Kosova. Z tohto hľadiska považujem početné zmienky
v tomto texte týkajúce sa znakov štátu, ako sú krajina, vláda, občania, hranice a tak ďalej, za neprijateľné.

Je mi ľúto, že sa do väčšej miery nezvážilo stanovisko štátov, ktoré neuznávajú nezávislosť Kosova.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Vážený pán predsedajúci, ako sme už naznačili pri iných
príležitostiach, žiadne hlasovanie španielskej socialistickej delegácie nemožno interpretovať ako súhlas
s medzinárodným uznaním, či už nepriamym alebo priamym, jednostranného vyhlásenia nezávislosti
Kosova.

Prostredníctvom nášho hlasovania proti tomuto uzneseniu by sme takisto chceli vyjadriť, že sme proti tomu,
aby Parlament od členských štátov Európskej únie žiadal, aby medzinárodne uznali územie, ktorého odtrhnutie
nepodporuje ani rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ani žiadna dohoda medzi
stranami. Tvrdíme, že medzinárodné právo, ktoré platí, je určené tým, čo je stanovené v rezolúcii č. 1244/99
Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Nespochybňujeme však európske vyhliadky pre Balkán a jeho obyvateľov a sme presvedčení, že dialóg medzi
regiónmi môže byť efektívnou cestou k tomuto cieľu, čo podporovalo aj španielske predsedníctvo Rady na
konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa konala 2. júna v Sarajeve.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za uznesenie. Chcela by som
sa pochvalne vyjadriť o skutočnosti, že Európsky parlament sa zapája do diskusie s Komisiou a Radou o veľmi
dôležitej otázke budúcnosti Kosova.

Kosovo možno považovať za posledný kúsok zložitej politickej skladačky na Balkáne. Je preto mimoriadne
dôležité, aby sme tento kúsok položili na správne miesto a zvládli tento postup harmonicky a pokojne.
Nezávislosť Kosova uznalo už 69 krajín vrátane 22 členských štátov EÚ. Je dôležité poznamenať, že vyhliadky
na integráciu do EÚ slúžia ako najsilnejší podnet pre balkánske krajiny, aby uskutočnili nevyhnutné reformy,
a zároveň slúžia ako faktor stability v regióne.

Kosovo nie je výnimkou. Ak teda chceme Kosovo ukotviť v Európe a zaistiť stabilitu v balkánskom regióne,
je mimoriadne dôležité, aby sme navrhli spoločný prístup k celému regiónu a predovšetkým ku Kosovu.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca Poslaneckého klubu Európskej
ľudovej strany (kresťanských demokratov) by som chcel poďakovať pani Lunacekovej za vynikajúcu
spoluprácu. Text, ktorý sme dnes prijali, je oveľa lepší ako ten, ktorý vypracoval výbor, pretože sme v texte
stanovili, že rozdelenie Kosova nie je možné. Toto je rozhodujúci bod. Žiadali sme – ako to bolo už aj
v prípade návrhu, ktorý vypracoval výbor –, aby zostávajúcich päť členských štátov uznalo Kosovo. Je logické,
aby sme to urobili, pretože už v rokoch 2005 a 2007 Európsky parlament trojštvrtinovou väčšinou žiadal,
aby bolo Kosovo uznané. Väčšina členských štátov to teraz urobila.

Do situácie preto musíme vniesť svetlo, lebo potrebujeme vyjasniť, že nebudú prebiehať žiadne nové rokovania
o štatúte Kosova. Pána Panzeriho, ktorého si hlboko vážim, dnes médiá citovali, že podporuje obnovenie
rokovaní o tomto štatúte. To by bolo veľmi nebezpečné, a preto je nevyhnutné, aby sa táto vec vyjasnila
a aby táto správa posilnila nedeliteľnosť a uznanie Kosova, ako aj zapojenie Kosova do procesu skúmania,
inými slovami do predvstupovej stratégie.

Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, už od samého začiatku platnosti Parížskej zmluvy
a Rímskej zmluvy európsky projekt povyšoval cieľ nadnárodnosti nad cieľ slobody alebo demokracie a treba
priznať, že svoju ideológiu šíri aj inde. V Kosove účinne udržiavame protektorát, podobne ako to robíme
v Bosne, a to len pre to, aby sme umelo držali pokope mnohonárodnostný štát.

Patril som medzi prvých zástancov nezávislosti Kosova. Zdalo sa mi úplne jasné, že ak viac ako 90 % ľudí
hlasovalo v referende za vlastnú vládu, mali by ju dostať. Túto zásadu by sme však určite mali rozšíriť na
národnostné menšiny na tomto území, pričom by sme sa mali zamerať na etnografické hranice – inými
slovami, mali by sme umožniť srbskému obyvateľstvu, ktoré je primerane sústredené blízko samotného
Srbska, aby robilo de iure to, čo robí de facto, a aby malo vládu, ktorú budú riadiť jeho vlastní krajania.
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Existuje tu konflikt medzi nadnárodnosťou a demokraciou. Mnohonárodnostný štát – ako bola Federatívna
republika Juhoslávia, ale aj Osmanská ríša, Habsburská monarchia a Sovietsky zväz – môžete držať pokope,
ale len čo dáte ľuďom možnosť hlasovať, vyberú si demokratické sebaurčenie. Mali by sme to uznať.

Návrh uznesenia: Albánsko (B7-0408/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože
si myslím, že by sme v rámci procesu stabilizácie a pridruženia mali opätovne podporiť ašpirácie krajín
v balkánskom regióne na európsku integráciu.

Albánsko je určite krajinou, ktorá v súvislosti s reformným procesom urobila hmatateľný pokrok. Zároveň
je však krajinou, ktorá musí urobiť ešte viac, aby sa priblížila k normám a prístupovým kritériám EÚ. Je
potrebné vyvinúť väčšie úsilie na posilnenie demokracie a princípov právneho štátu, ako aj na zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja krajiny. Politická kríza, ktorá nasledovala po parlamentných voľbách v júni
2009, je poľutovaniahodná. Musíme našim albánskym partnerom vysvetliť, že plne fungujúce zastupujúce
inštitúcie – z ktorých najdôležitejšou je parlament – sú hlavnou oporou konsolidovaného demokratického
systému a hádam najdôležitejším politickým kritériom pre integráciu do EÚ.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, bývalí komunistickí socialisti v Albánsku sa snažia
destabilizovať tamojšiu úspešnú vládu. To odmietame, ale, bohužiaľ, presne o to isté sa práve teraz pokúšajú
v Macedónsku. Pred dvomi dňami bol socialistický vedúci predstaviteľ opozície pán Crvenkovski tu
v Parlamente. Viedol dôverné rozhovory s pánom komisárom Fülem a neskôr – čo je proti všetkým predpisom
EÚ – bola z týchto interných rozhovorov vydaná tlačová správa, podľa ktorej pán komisár súhlasil s tým,
že pán Crvenkovski robí správne, keď vedie svoju internú politickú polemiku. Nie je to pravda a včera som
to povedal aj pánovi Fülemu. Komisár EÚ nesmie byť zneužívaný na účel socialistickej propagandy a na
vnútorné politické ciele.

Macedónska vláda má demokratickú legitimitu. Vykonáva prvotriednu prácu a vedie krajinu cestou k členstvu
v Európskej únii. Opozícia má právo oponovať, ale nemá právo zneužívať na tento účel Európsku úniu.

Návrh uznesenia: Situácia v Kirgizsku (B7-0419/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za uznesenie, pretože by som
sa chcela pridať k svojim kolegom a odsúdiť násilie, ktoré v Kirgizsku prepuklo minulý mesiac.

Je poľutovaniahodné, že stovky ozbrojených Kirgizov vtrhli do ulíc mesta, strieľali do civilistov a vypaľovali
obchody, pričom si svoje ciele vyberali čisto na základe etnickej príslušnosti. Chcela by som vyjadriť úprimnú
sústrasť rodinám približne 300 mŕtvych a 2 000 zranených alebo hospitalizovaných. Je dôležité, aby EÚ
naďalej vyvíjala tlak na kirgizské orgány, aby vykonali dôveryhodné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie
týchto násilných činov.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Následkom etnickej agresie v južnom Kirgizsku, ku ktorej došlo v júni, prišli
stovky ľudí o život, tisícky sa zranili a desaťtisíce ľudí boli nútené opustiť svoje domovy. To svedčí o tom,
že Európska únia sa musí aktívnejšie zapájať do riešenia tohto diania v Strednej Ázii. Pomoc Kirgizsku by sa
mala zamerať na ľudí, a nie na konkrétnu vládu. Až do stretnutia delegácie Strednej Ázie 22. júna trval
veľvyslanec Kirgizska pán Azilov na tom, že násilie nebolo aktom etnických čistiek a že zahraničné médiá
neprezentovali situáciu objektívne. Uzbekistan má na túto otázku iný názor. Ako uvádza správa, niekoľko
aktivistov za ľudské práva bolo v Kirgizsku zatknutých bez zjavnej príčiny. Tieto fakty musíme mať na
pamäti, keď budeme zhodnocovať stratégiu Európskej únie voči súčasnej politickej moci v Kirgizsku. Súbežne
treba viesť rokovania s ďalšími štátmi v regióne, a to najmä so susedmi Kirgizska, teda s Ruskom a Čínou.
Tieto krajiny majú tiež značný vplyv v tomto regióne. Správa vyzýva kirgizskú vládu, aby uskutočnila
dôveryhodné a zodpovedné vyšetrovanie konfliktu, podľa možnosti za prítomnosti zahraničných
pozorovateľov. Z toho dôvodu túto správu podporujem, pretože toto vyšetrovanie je zúfalo potrebné.
Ďakujem.

Návrh uznesenia: AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18.
– 23. júla 2010) (RC-B7-0412/2010)

Anna Záborská (PPE). - (SK) Po takmer tridsiatich rokoch aktívnej politiky Európskej únie, najmä v afrických
štátoch, dnes predložená správa konštatuje nárast počtu ľudí s ochorením HIV/AIDS. Uvádza, že len
v samotnom roku 2008 pribudlo 2,7 milióna infikovaných ľudí. Európska únia investovala miliardy eur
a počet nakazených rastie.
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Pýtam sa, nie je to dôvod na zamyslenie, či náhodou nerobíme niečo zle? A to už 30 rokov? Ukazuje sa, že
proti šíreniu HIV/AIDS nepomáha rozdávanie prezervatívov, ale skôr partnerská vernosť.

Rovnako nie je riešením ani právo na potrat, veď medicína už dnes dokáže zabezpečiť, aby aj žena nakazená
vírusom HIV mohla mať zdravé dieťa. Naši africkí priatelia nám často hovoria: „Nielenže sme chudobní, ale
chcete, aby nás bolo málo.“

Politika sexuálnych a reprodukčných práv Afrike nepomôže. Preto budem žiadať Európsku komisiu, aby
vyhodnotila efektivitu vynakladania finančných prostriedkov na boj proti HIV/AIDS.

Návrh uznesenia: Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii 1. augusta 2010 a úloha
EÚ (RC-B7-0413/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Radšej som sa zdržal hlasovania o tomto uznesení, keďže konečný termín
stanovený v článku 2 tohto textu, ktorý sa týka aj Rumunska, môže byť príliš obmedzujúci v súvislosti
s rokovaniami v Ženeve o dohovore o zákaze niektorých typov konvenčných zbraní.

Myslím si, že mechanizmus OSN poskytuje primeraný multilaterálny rámec pre preskúmanie a prerokovanie
medzinárodného právneho nástroja, ktorý bude regulovať režim kazetovej munície, a to v čase, keď sa do
rokovaní zapojilo 110 štátov.

Správa: George Lyon (A7-0204/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, spoločná poľnohospodárska politika je úspešná. Potešilo
ma preto, že Parlament vyjadril širokú podporu, keďže sme už toho dosiahli veľa: po prvé, stabilné dodávky
potravín pre obyvateľstvo, po druhé, zachovanie a udržanie kultúrnej krajiny a po tretie, obnovu dôležitých
zdrojov a ochranu životného prostredia a fauny a flóry.

Samozrejme, sú tu aj nové úlohy, ktoré treba riešiť v budúcnosti. Patria medzi ne ekologický rast, obnoviteľné
zdroje energie a boj proti hladu vo svete. Prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky do istej
miery vytvárame zdroj pracovných miest v celej EÚ, ktorý nezávisí od veľkosti alebo formy podniku. Správa
pána Lyona definuje tieto úlohy spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky mimoriadne dobre a otvorene
uznáva dvojpilierovú štruktúru spoločnej poľnohospodárskej politiky. Teraz musíme spoločne pracovať na
tom, aby sme zabezpečili primerané finančné prostriedky na splnenie týchto politických úloh.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za Lyonovu správu,
pretože súhlasím s pánom spravodajcom, že je potrebné vypracovať spoločnú poľnohospodársku politiku,
ktorá, po prvé, pokračuje v rozsiahlom procese reforiem, ktorý prebieha v posledných rokoch, a po druhé,
ktorá môže ponúknuť konkrétne a inovatívne riešenia mnohých problémov, ktorým budeme čeliť
v nasledujúcich rokoch.

Skutočne som presvedčený, že päť základných prvkov, ktoré sú opísané v správe – konkrétne potravinová
bezpečnosť, udržateľnosť, poľnohospodárstvo v celej Európe, ochrana biodiverzity a životného prostredia
a napokon ekologický rast – sú vynikajúcim východiskovým bodom pre zaručenie budúcej spoločnej
poľnohospodárskej politiky, ktorá zohľadňuje neustály a rýchly vývoj nielen v Európe, ale vyslovene na
celom svete.

Christa Klaß (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, prostredníctvom správy pána Lyona o budúcnosti
európskej poľnohospodárskej politiky sme umožnili, aby bolo sformulované jasné stanovisko, a Komisii
sme poskytli jasné a uplatniteľné normy.

Hlasovala som za túto správu a teší ma, že v tomto Parlamente si získala širokú podporu. Popri rastúcich
požiadavkách na zdravé životné prostredie, zdravé potraviny a prezieravosť a udržateľnosť v rámci
poľnohospodárskej výroby musí byť Európska únia pripravená aj na dotovanie a podporovanie týchto
základných oblastí.

Európa je povinná zaručiť potravinovú bezpečnosť pre svojich občanov. Ako oblasť s prirodzene priaznivým
podnebím je Európa zodpovedná aj za to, aby zabezpečila dodávky potravín pre ľudí na celom svete. Pri
plnení tejto úlohy však Európska únia musí pracovať usilovnejšie a koordinovanejšie aj so zvyškom sveta.
Európa musí zaistiť primerané živobytie pre vidiecke komunity. Jedno musíme mať na pamäti: v prípade
potreby by sme mohli potraviny aj dovážať, avšak nie spôsobom, ktorý spĺňa naše podmienky. Musíme tu
vytvárať a udržiavať zdravé životné prostredie. Naši poľnohospodári potrebujú spravodlivú mzdu.
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Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Podporil som túto správu. Chcel by som však povedať, že som za
zachovanie čiastočného zasahovania do poľnohospodárskych trhov v zložitých situáciách. Nie je to v rozpore
so zásadami voľného trhu.

Musíme venovať väčšiu pozornosť rozvoju vidieckych oblastí, rozširovaniu infraštruktúry, otázkam
vzdelávania a demografickej situácii. Počet mladých poľnohospodárov stále klesá, pričom počet starších
poľnohospodárov sa zvyšuje. Podmienky a životná úroveň na farmách a vo vidieckych oblastiach sú podstatne
nižšie – oveľa nižšie a oveľa horšie – ako v mestských oblastiach. Okrem toho, príjmy poľnohospodárskych
rodín predstavujú okolo 60 % príjmov rodín, ktoré sa živia iným spôsobom. Poľnohospodári proti tomu
protestujú.

Aby som to zhrnul, mali by sme sa zamerať na trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych
oblastí.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Podporila som toto uznesenie, pretože
zdôrazňuje niekoľko predpokladov pre budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá si podporu
zaslúži. Zdôrazňuje, že financovanie politiky sa musí zachovať prinajmenšom počas nasledujúceho
dlhodobého finančného obdobia. Po druhé, uznesenie žiada, aby boli priame platby poľnohospodárom plne
financované z rozpočtu Európskej únie. Po tretie, vyžaduje zaistenie spravodlivej hospodárskej súťaže, ktorá
je v súčasnosti tou najpodstatnejšou vecou, ktorá dočasnej spoločnej poľnohospodárskej politike chýba.
Hoci krajina, z ktorej pochádzam, teda Lotyšsko, je členským štátom Európskej únie už značne dlhý čas,
naši poľnohospodári dostávajú v rámci dotácií približne 90 EUR na hektár, zatiaľ čo gréckym
poľnohospodárom sa vypláca približne 550 EUR a nemeckým a francúzskym poľnohospodárom okolo
300 EUR na hektár. Tieto škodlivé rozdiely narúšajú hospodársku súťaž a celý trh Európskej únie. Okrem
toho prehlbujú priepasť medzi novými a starými členskými štátmi, ignorujú zásady súdržnosti, odďaľujú
ich uplatňovanie a bránia hospodárskemu rozvoju krajín. Nová politika musí byť vytvorená spravodlivo
a musí podporovať rovnocennosť, aby sa mohli odstrániť škodlivé rozdiely a zabezpečila sa spravodlivá
hospodárska súťaž v celej Európskej únii.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že som hlasoval za správu pána
Lyona. V zopár bodoch som mal isté, takpovediac národné výhrady, alebo som hlasoval trošku inak. Musíme
si uvedomiť, že hoci je tento návrh pána Lyona vynikajúci a komplexný pre poľnohospodárstvo a jeho
reformu v Európskej únii, spoločná poľnohospodárska politika sa nie v každom ohľade priamo hodí pre
každú situáciu – hovorím ako človek, ktorý pochádza z malej krajiny, z Fínska, kde sa podmienky pre
poľnohospodárstvo veľmi líšia od tých, ktoré majú veľké členské štáty, ako sú napríklad Francúzsko
a Nemecko. Z toho dôvodu som počas svojho hlasovania uviedol zopár výnimiek.

Dúfam, že Európsky parlament a Únia budú v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť aj maloplošnému
poľnohospodárstvu a malým krajinám a ich poľnohospodárstvu, pretože poľnohospodárstvo je určitým
spôsobom politikou životného poistenia krajiny. Každý členský štát potrebuje svoje vlastné
poľnohospodárstvo a musí zaistiť jeho zachovanie.

David Martin (S&D). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti správe pána Lyona, pretože vlády
v celej Európe znižujú svoje rozpočty. V Spojenom kráľovstve sa znižujú platy a dôchodky zdravotných
sestier a učiteľov. Znižuje sa aj počet policajtov a väzňov prepúšťame, pretože si nemôžeme dovoliť držať
ich vo väzení. No tu v Európskom parlamente zástupcovia konzervatívnych a liberálnych strán, ktoré tvoria
vládu Spojeného kráľovstva, nejakým spôsobom dospeli k tomu, že budú hlasovať za zachovanie výdavkov
na poľnohospodárstvo do roku 2013 a po roku 2013 na takej úrovni, akú majú dosahovať v roku 2013.

Považujem to za úplne neprijateľné. Podľa mňa je nesprávne, aby bolo poľnohospodárske spoločenstvo
chránené spôsobom, akým nie je chránená žiadna iná časť spoločnosti. Ak je správne, že sa majú znižovať
príjmy štátnych zamestnancov, potom je správne aj to, aby aj ostatní v našej spoločnosti čelili rovnakému
znižovaniu. Vláda v Spojenom kráľovstve a vlády v celej Európe hovoria, že sme v tom všetci spoločne. Ak
sme v tom spoločne, potom musíme spoločne aj trpieť.

Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že človek dokáže pochopiť, prečo politickí
vedúci predstavitelia v Európe na konci druhej svetovej vojny chceli pri pohľade na svoje vojnou spustošené
krajiny podporiť myšlienku potravinovej bezpečnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pri pohľade na politiku o 60 rokov neskôr sa však pozrime na to, koľko to stojí občanov EÚ. Pozrime sa na
skutočnosť, že občania platia trikrát: raz v rámci dane, z ktorej sa platí za byrokraciu, raz v rámci dane na
zaplatenie dotácií a napokon aj v rámci vyšších cien, ktoré musia zaplatiť v obchodoch. Je isté, že radšej než
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hovoriť o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky by sme sa mali zamerať na jej zrušenie. Zrušenie
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by schopným poľnohospodárom umožnilo prosperovať.
Daňovým poplatníkom by to umožnilo ponechať si viac svojich vlastných peňazí a minúť ich užitočnejšie,
a to by umožnilo znížiť ceny pre spotrebiteľov.

Reforma nestačí – je načase zrušiť SPP.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pána Lyona. Je
vyvážená a zaručuje a zaisťuje, že ľudia v celej Európe sa môžu venovať poľnohospodárstvu a vyrábať
potraviny, čím sa zaručia dodávky potravín pre občanov.

V zopár bodoch som hlasovala inak ako naša skupina, pretože som presvedčená, že v niektorých situáciách
potrebujeme reguláciu trhu a intervenciu. Sú potrebné na zaručenie dodávok potravín, ako aj trvalo
udržateľného rastu.

Správa: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto správu. Obsahovala dve veci, ktoré
boli pre mňa mimoriadne dôležité. Prvou z nich je environmentálny, spoločenský a kvalitatívny charakter.
V tejto súvislosti je dôležité, aby dovážané výrobky spĺňali rovnaké požiadavky ako výrobky, ktoré boli
vyrobené v Európskej únii, pretože aký má potom význam, aby sme dobre a trvalo udržateľným spôsobom
hospodárili s našou populáciou rýb, ak ostatní obchodní partneri takmer zlikvidujú populácie rýb v svetových
oceánoch?

Druhý aspekt je hospodárskeho charakteru. Ak sebestačnosť v rámci EÚ predstavuje iba 40 % a populácia
rýb na globálnych trhoch je ohrozená, potom je jasné, že aj tu existuje mimoriadne dobrá príležitosť pre
akvakultúru. Mali by sme toto odvetvie hospodárstva rozvinúť, poskytnúť mu vedeckú podporu
a predovšetkým ho budovať trvalo udržateľným spôsobom, pretože v odvetví akvakultúry sa vytvárajú aj
pracovné miesta a koniec koncov aj pridaná hodnota pre našu Európsku úniu.

Inese Vaidere (PPE). – (LV) Ďakujem. Táto správa zdôrazňuje, že treba zachovať ekologickú a hospodársku
životaschopnosť rybného hospodárstva Európskej únie vrátane nepriemyselného rybolovu konštantného
množstva rýb v pobrežných vodách a druhu, ktoré by pomohli zachovať kultúrnu identitu príslušného
regiónu, zaistiť pracovné miesta vo všetkých fázach výroby a zásobovanie bezpečnej a vysoko kvalitnej
výroby. Skutočnosť je však, bohužiaľ, taká, že lotyšskí rybári dostávajú také úbohé kvóty a takú nedostatočnú
podporu Európskej únie, že je pre nás úspornejšie zošrotovať lode a prestať loviť ryby. Je to skutočne tragická
situácia, v ktorej sa ničí tradičné odvetvie hospodárstva v krajine s pobrežím dlhým 550 km. Škoda sa pácha
na maloobjemovom rybolove ako celku, keďže politika Európskej únie podporuje priemyselných výrobcov
s rybárskymi postupmi, ktoré často škodia životnému prostrediu. Z toho dôvodu som podporila túto správu,
ktorá žiada, aby sa súčasná situácia zmenila.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za túto kvalitnú správu Alaina Cadeca
a bol som prítomný na rozprave v Parlamente už skôr, ale nebol čas na postup „catch the eye“, takže využijem
túto príležitosť, aby som povedal zopár slov.

Po prvé, prvoradou povinnosťou Európskej únie je starať sa o našich vlastných občanov, najmä pokiaľ ide
o rybné hospodárstvo, pretože sa mu venujú už roky a ich predkovia sa mu venovali stovky a tisícky rokov
a treba ich chrániť.

Po druhé, výrobky dovážané do Európskej únie by mali podliehať rovnakým normám – alebo možno aj
vyšším – ako výrobky, ktoré sa vyrábajú v Európskej únii.

Na záver chcem povedať, že musíme urobiť oveľa viac v súvislosti s podporou akvakultúry. To by do veľkej
miery pomohlo vyriešiť tento problém.

Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať vám aj všetkým vašim
spolupracovníkom za trpezlivosť. Musím povedať, že keď som sa po prvýkrát stretol s myšlienkou CFP
(spoločnej politiky rybného hospodárstva), myslel som si, že písmeno C v tejto anglickej skratke znamená
skôr komunistická než spoločná politika rybného hospodárstva. V podstate máme pred sebou myšlienku
centrálneho plánovania, kde centrálni plánovači rozhodujú, koľko rybárov v každej krajine môže loviť,
a podobne ako v prípade komunizmu je to katastrofa. Vedie to k vyčerpaniu populácie rýb a čoraz viac
rybárov sa sťažuje na nedostatočné kvóty, ktoré im boli pridelené.
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Určite nastal čas, aby sme sa poučili z úspešného zachovania a ochrany populácie rýb. Pozrime sa na systémy
založené na vlastníckych právach, ktoré fungujú na Islande a Novom Zélande, kde, ako povedal predchádzajúci
rečník, sa o pobrežné komunity starajú, pretože im ich práva dávajú natrvalo a oni ich môžu predať, môžu
s nimi obchodovať alebo ich môžu prenechať budúcim generáciám. Je to nepochybne najlepšie riešenie,
pretože je úspešné a chráni populáciu rýb lepšie než systém spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorý
je v Európe dramatickým zlyhaním.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Alexander Alvaro (A7-0224/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasovali sme proti tejto nehanebnej dohode
o terorizme, ktorá v rámci takzvanej protiteroristickej spolupráce poskytuje osobné údaje o každom
obyvateľovi EÚ americkým tajným službám. Predstavitelia kapitálu v Európskom parlamente, ktorí hlasovali
za dohodu SWIFT, nepoznajú jej obsah, keďže len „dôveryhodní“ poslanci EP mali dovolené prečítať si
„dôverný“ text, pričom Európsky parlament ho zamietol dvakrát za posledných šesť mesiacov. Presvedčili
ich, že USA zabezpečili, že tajné služby sa postarajú o to, aby boli osobné údaje chránené.

Schválenie tejto dohody o terorizme potvrdzuje, že Európsky parlament údajne demokraticky legitimizoval
tieto hlboko reakcionárske, protiľudové, európske zjednocujúce politiky. Okrem toho hrá vedúcu úlohu
v inštitucionalizácii legislatívneho rámca štátneho terorizmu a represie, ktorý úplne kontroluje demokratické
práva a slobody ľudu. Žiadna dohoda o terorizme nerešpektuje slobody ľudu. Tieto opatrenia sa zameriavajú
na boj a odpor národov, ich prvú líniu, komunistické hnutie a radikálne sily, ktoré sa odmietajú klaňať
barbarstvu vykorisťovateľského kapitalistického systému. Čím viac budú kapitál a jeho politická tvár stupňovať
opatrenia na potlačenie a kontrolovanie práv pracovníkov a upevňovať a ochraňovať svoju suverenitu, tým
väčší bude odpor, neposlušnosť a nevyhnutný boj za zrušenie sily monopolov a ich reakcionárskych združení.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Vo februári 2010 Európsky parlament odmietol podpísať dohodu
medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o zasielaní finančných údajov a požiadal o obnovenie rokovaní.
V súčasnosti sa podmienky tejto dohody do značnej miery zlepšili, a to v záujme európskych občanov.
Tentoraz som preto hlasovala za túto dohodu, a to najmä preto, lebo v dlhodobom horizonte zabezpečí
vytvorenie čisto európskeho systému výberu údajov. Táto dohoda je preto dočasným riešením, ktoré Európskej
únii a Spojeným štátom umožňuje bojovať proti terorizmu, ale nemožno ho považovať za definitívne.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. – (FR) Rozhodol som sa zdržať sa hlasovania o dohode medzi
Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o zasielaní bankových údajov prostredníctvom systému
SWIFT na účely boja proti terorizmu. V porovnaní s predchádzajúcou verziou je táto dohoda významným
krokom vpred. Po tom, čo sa Európsky parlament hlasnejšie ozval, podarilo sa mu dosiahnuť niekoľko záruk,
ktoré posilňujú ochranu údajov a práva ľudí, ktorých sa to týka.

Podľa môjho názoru je však výber Europolu ako orgánu zodpovedajúceho za zasielanie údajov nevhodný.
Europol nie je nezávislý orgán, ale policajný úrad, o ktorom pochybujem, že dokáže nestranne monitorovať,
či americké orgány dodržiavajú požiadavky týkajúce sa zasielania údajov. Vzhľadom na vysoko citlivý
charakter zasielaných osobných údajov som nemohol hlasovať za túto dohodu.

Mara Bizzotto (EFD), písomne. − (IT) Je pravda, že po 11. septembri 2001 neberie žiadny človek svoj pocit
istoty a svoju fyzickú bezpečnosť ako samozrejmosť. Podstatou akýchkoľvek opatrení navrhnutých na
obnovenie dôvery medzi Európanmi je preto ochrana osobných údajov: je veľmi dôležité zaistiť, aby takéto
údaje ostali súkromné, ale ich spracovanie – predovšetkým pokiaľ ide o finančné údaje – je významným
prostriedkom v boji proti medzinárodnému terorizmu. Z toho dôvodu som hlasovala za správu pána Alvara
o dohode, ktorá stanovuje podmienky, za akých bude môcť mať Ministerstvo financií Spojených štátov od
1. augusta prístup k finančným údajom okolo 8 000 inštitúcií a bánk v 200 krajinách, ktoré spravuje
Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT). Vzhľadom na nevyhnutné
bezpečnostné opatrenia, ako napríklad, že európski občania budú mať možnosť podať administratívnu
sťažnosť a bude sa k nim pristupovať rovnako ako k občanom USA, a vzhľadom na zásah do dĺžky obdobia,
počas ktorého sa údaje uchovávajú, je v tomto prípade spolupráca medzi Európou a Spojenými štátmi
primeranou reakciou na negatívny dôsledky globalizácie.

Emine Bozkurt (S&D), písomne. − (NL) Delegácia PvdA (holandskej Strany práce) v Európskom parlamente
podporuje túto dohodu v nádeji, že v dohľadnej budúcnosti budeme môcť byť svedkami ukončenia
hromadného zasielania údajov týkajúcich sa európskych občanov. Dohoda uvádza, že Európa si vytvorí
vlastný systém zberu a triedenia bankových údajov. To ponúkne príležitosť individualizovať zasielanie
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údajov. Vďaka tomu, že budeme mať údaje pod svojím dohľadom, budeme vedieť lepšie chrániť práva našich
občanov. Európska komisia predloží návrh s týmto zámerom do roka a my by sme mali byť schopní
zrealizovať takýto náš vlastný systém do troch rokov. Od tej chvíle bude otázka reciprocity dôležitá. Naši
európski dozorní úradníci v USA budú schopní každodenne overovať, čo sa deje s akýmikoľvek európskymi
bankovými údajmi. Europol bude poverený úlohou overovať a schvaľovať žiadosti USA. Pod nátlakom
Európskeho parlamentu bude dohoda, ktorú sme už uzavreli, prepracovaná. Nesplnili sa všetky naše želania,
ale dosiahli sme záruku, že USA nebudú môcť strkať nos do našich údajov len tak. Nová dohoda vytvára
rovnováhu medzi ochranou súkromia a zaručením bezpečnosti. Boj proti terorizmu medzitým ostane naším
prvoradým záujmom.

Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Alvara týkajúcu sa novej dohody
SWIFT, ktorá načrtáva podmienky zasielania určitých bankových údajov, ktoré uchováva spoločnosť SWIFT,
Ministerstvu financií Spojených štátov. Toto zasielanie má byť súčasťou boja proti terorizmu. Využili sme
nové právomoci, ktoré nám boli udelené po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a prinútili sme
Komisiu, aby prerokovala vyváženejšiu dohodu so Spojenými štátmi. Aj keď je táto dohoda uspokojivá,
niektoré body by sa mohli ešte vylepšiť. Dnešné kladné hlasovanie nie je pre Američanov bianko šekom:
Parlament ostane v nasledujúcich mesiacoch mimoriadne ostražitý, najmä pokiaľ ide o postup modifikácie
právomocí Europolu, vymenovanie nezávislého orgánu so sídlom vo Washingtone a vytvorenie európskeho
Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP).

Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu o novej dohode SWIFT, keďže
sa v rámci rokovaní s Európskou radou a so Spojenými štátmi podarilo dosiahnuť zavedenie bezpečnostných
opatrení, ktoré v dohode predloženej Európskemu parlamentu pred štyrmi mesiacmi neboli. Táto dohoda
o zasielaní bankových údajov Spojeným štátom stanovuje, že EÚ musí vytvoriť systém, prostredníctvom
ktorého sa vyhneme akémukoľvek hromadnému zasielaniu údajov, čo predchádzajúca dohoda neuvádzala.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe o zasielaní bankových údajov
z Európskej únie do Ameriky z rovnakých dôvodov, z akých sme spolu s našou skupinou boli proti
predchádzajúcemu pokusu presadiť túto dohodu, a to aj napriek akýmkoľvek „technickým“ vylepšeniam,
ktoré správa priniesla. Európsky parlament by nemal schváliť dohodu Európskej komisie o poskytovaní
osobných údajov americkej vláde a tajným službám pod zámienkou boja proti terorizmu. Som proti tomu,
aby Komisia trvala na všeobecnom poskytovaní informácií o finančných transakciách Spojeným štátom,
pretože to porušuje rešpektovanie osobných údajov, pričom tajné služby USA budú tieto informácie
a materiály využívať na svoje vlastné účely, a to bez akejkoľvek zásadnej kontroly.

Derek Roland Clark (EFD), písomne. − Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva dnes hlasovala proti
správe pána Alvara, pretože nechceme dať EÚ väčšiu právomoc týkajúcu sa osobných údajov. Toto opatrenie
bude viesť k hrubému porušovaniu osobného súkromia. Dôverné a súkromné finančné údaje patria danému
jednotlivcovi, a nie EÚ alebo Európskemu parlamentu.

Sme rozhodne proti šíreniu terorizmu, ale tam, kde neexistuje žiadny predchádzajúci náznak priestupku,
musí byť dôvernosť osobných údajov chránená. Ak má Spojené kráľovstvo vstúpiť do zmluvného vzťahu
s USA, musí ísť o úplne obojstrannú dohodu, nie o takmer jednostrannú, ktorú tu podpísala EÚ. O tejto
záležitosti by mali rozhodnúť národné vlády, a nie Európsky parlament.

Carlos Coelho (PPE), písomne. – (PT) Vo februári som hlasoval proti dohode, pretože porušovala zásady
nevyhnutnosti a proporcionality, ako aj integritu a bezpečnosť európskych finančných údajov. Táto nová
dohoda je lepšia ako predchádzajúca. Sú v nej vylepšenia, ako napríklad užšia definícia terorizmu, vynechanie
údajov z jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), monitorovací mechanizmus a uznanie práv európskej
verejnosti. Táto dohoda však naďalej umožňuje hromadné zasielanie údajov. Výber Europolu je zlý. Europol
nie je ani súdnym orgánom, ani orgánom na ochranu údajov. Prideliť Europolu nové funkcie by bolo možné
iba prostredníctvom zmeny právneho základu a s prispením Európskeho parlamentu. Znenie článku 20
tejto dohody znižuje účinnosť uznania rôznych práv, ktoré boli práve zvážené na žiadosť Parlamentu. Teším
sa na to, keď Komisia predloží iniciatívu na vytvorenie európskeho Programu na sledovanie financovania
terorizmu (TFTP), a očakávam, že tento program poskytne spoľahlivejšie riešenie a získavanie údajov povolí
iba v rámci EÚ. Pre všetky uvedené dôvody som sa rozhodol zdržať sa hlasovania, pretože stále nemôžem
svedomito potvrdiť, že táto dohoda dosiahla prijateľnú úroveň.

Mário David (PPE), písomne. − (PT) Boj proti terorizmu musí byť pre Európsku úniu prioritou. Aktívna
spolupráca so Spojenými štátmi v tejto súvislosti, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií a údajov, je
veľmi dôležitá pre zvýšenie účinnosti boja proti terorizmu, zabránenie budúcim útokom a zaistenie
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bezpečnosti európskej verejnosti. Z toho dôvodu hlasujem za opatrenia navrhnuté v tejto správe. Pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy k tejto dohode nielenže odrážajú väčšinu obáv, ktoré Európsky parlament vyjadril
v čase, keď ju 11. februára zamietol, ale zároveň vyjadrujú potrebu proporcionality v zaobchádzaní s týmito
údajmi, a to konkrétne pokiaľ ide o ich spracovanie, uchovávanie a následné vymazanie. Zároveň zdôrazňujem
posilnené záruky, ktoré nová dohoda poskytuje európskym občanom, pokiaľ ide o ochranu údajov. Menovite
ide o právo odvolať sa proti súdnym a administratívnym rozhodnutiam, právo na transparentnosť
a poskytnutie informácií príslušným občanom a o definíciu oblasti využitia údajov, ktorá je obmedzená na
činnosť priamo súvisiacu s terorizmom alebo jeho financovaním.

Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. – (FR) Pred šiestimi mesiacmi sa Európsky parlament zachoval ako
ochranca základných práv, keď odmietol dohodu medzi EÚ a USA týkajúcu sa zasielania a spracovania
bankových údajov – takzvanú dohodu SWIFT. Vďaka konaniu poslancov EP a predovšetkým našej skupiny
bola vypracovaná nová verzia. Obsahuje významné a podstatné vylepšenia, ako je napríklad zrušenie
hromadného zasielania údajov. Práva jednotlivcov teda budú lepšie chránené, pričom sa zároveň uznáva,
že v rámci boja proti terorizmu je dôležité sledovať finančné údaje. Z toho dôvodu som sa rozhodla hlasovať
za novú dohodu. Naďalej však budem venovať mimoriadnu pozornosť nasledujúcim bodom: prednostným
právam európskych orgánov na ochranu údajov a výberu Europolu ako kontrolného orgánu, účinnosti
takzvaného práva na nápravu v prípade ľudí, ktorých práva na súkromie boli porušené, a monitorovaniu
a posudzovaniu dôležitosti údajov zasielaných americkým úradom.

Anne Delvaux (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za uzavretie novej Dohody medzi Európskou úniou
a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach
z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu, pretože
mám pocit, že nový návrh, ktorý predložila Komisia, ponúka občanom EÚ väčšie záruky, najmä pokiaľ ide
o ochranu údajov. Skutočne som presvedčená, že akékoľvek zasielanie európskych osobných údajov tretej
krajine na bezpečnostné účely musí rešpektovať procesné záruky a práva na obhajobu a zároveň musí byť
v súlade s platnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pred pár mesiacmi bola prvá verzia dohody príliš nejasná a neponúkala podobné záruky. Z toho dôvodu
sme ju odmietli. Dnes som rada, že sa vzali do úvahy naše návrhy na zlepšenie, medzi ktoré patria zavedenie
podobného systému výmeny informácií na európskej úrovni a záruka, že následné monitorovanie bude
zverené európskym úradníkom, ktorí musia byť schopní postaviť sa proti výberu údajov na americkej pôde.

Ioan Enciu (S&D), písomne. − Podporil som Dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov
na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu. Vďaka značnému úsiliu pána spravodajcu a členov
Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci obsahuje súčasný text dohody zásadné vylepšenia
predchádzajúcej verzie dohody. Mimoriadne dôležitý pre budúcnosť boja proti terorizmu a zároveň pre
ochranu základných práv občanov na ochranu ich osobných údajov je článok 2, ktorý sa týka navrhnutia
právneho a technického rámca pre schopnosť EÚ vyberať údaje. Komisia by mala túto úlohu splniť usilovne
a načas. Pridanie článku 2 k dohode môže do značnej miery zmenšiť veľký objem údajov, ktoré sa hromadne
zasielajú na analýzu za hranice EÚ. Články 15 a 16 zaisťujú, aby mali občania k dispozícii posilnený prístup
k náprave a väčšiu transparentnosť.

Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o dohode SWIFT týkajúcej sa zasielania
bankových údajov Spojeným štátom, keďže som presvedčená, že dohoda, ktorá sa v rámci rokovaní s Radou
a USA dosiahla, teraz obsahuje bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu údajov občanov, pričom sa
eliminuje možnosť zasielania nespracovaných údajov tretím krajinám. Táto dohoda je dôležitá v rámci boja
proti terorizmu a zároveň zaistí, aby boli základné slobody európskych občanov chránené.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Fenomén terorizmu a rastúci vplyv, ktorý má na európsku spoločnosť,
vyvíjajú tlak na základné hodnoty, ako sú rešpektovanie súkromia jednotlivcov a potreba chrániť kolektívnu
bezpečnosť.

Parlament predtým v tejto súvislosti odmietol dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
o poskytovaní údajov, pretože ju nepovažoval za dostatočnú. Nová verzia je vylepšením predchádzajúcej
dohody. Dúfam, že táto dohoda potvrdí, že dôvody na jej uzavretie boli odôvodnené, a že zmluvné strany
vedia, ako správne interpretovať jej ustanovenia, aby sme mohli brzdiť finančné aktivity teroristov a bojovať
proti nim.
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José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Pokrok v tomto procese je pozitívnym dôkazom prínosu
a výhod inštitucionálnej spolupráce v rámci úspešného posilňovania európskej integrácie. Po obavách
a odporúčaniach, ktoré vyjadril Európsky parlament, bola so Spojenými štátmi dosiahnutá vyvážená dohoda
o zasielaní a spracovaní údajov obsiahnutých vo finančných správach, pričom sa malo na pamäti hlavne to,
že ide o postup v rámci Programu na sledovanie financovania terorizmu. Chcel by som zdôrazniť, že boli
pridané bezpečnostné opatrenia na ochranu práv občanov, podmienky akéhokoľvek ďalšieho zasielania
údajov tretím krajinám a riziko neprimeraného využívania informácií a hospodárska špionáž. Zaručená
bola aj možnosť napraviť situácie, keď dôjde k prenosu údajov, ktorý môže byť následne zhodnotený ako
neodôvodnený. Táto dohoda zabezpečuje lepšiu reguláciu postupov a spoluprácu, ktorá je užitočná
a prospešná pre inštitucionálne vzťahy s USA.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Je neprijateľné, aby sa štyri mesiace po tom, čo Parlament
zamietol dohodu SWIFT, Parlament a Rada dohodli s americkými orgánmi, že uzavrú dohodu, ktorá
nezaručuje bezpečnosť ani súkromie, a to pod zámienkou boja proti terorizmu. Je poľutovaniahodné, že
väčšina v Parlamente teraz hlasovala za túto dohodu.

Okolo výmeny informácií a prístupu k databázam, či už zo strany amerických orgánov, alebo úradov EÚ,
existuje veľká neistota, čo by mohlo viesť k nezvládnuteľným rizikám. Zločinci i nevinní, podozriví i tí, ktorí
podozriví nie sú, budú všetci súčasťou procesu, ktorý, ako sa ukazuje, nijako nezaručuje svoju účinnosť.

Realizácia tejto dohody, ako sme už povedali predtým, znamená zachovanie chybných opatrení, ktoré sa
uplatňujú ako súčasť takzvaného boja proti terorizmu s cieľom potlačiť práva.

Podporujeme potrebu bojovať proti všetkým formám trestnej činnosti, no musíme to robiť predovšetkým
prostredníctvom zamerania sa na pôvod a prevenciu týchto javov, a nie sústredením sa na vágne bezpečnostné
opatrenia, ktoré porušujú občianske slobody a základné práva a záruky občanov, pričom ešte viac oslabujú
demokraciu, v ktorej žijeme.

Neprijmeme výmenu slobody za viac bezpečnosti, pretože nakoniec stratíme obe. Podporujeme skôr
bezpečnejšiu spoločnosť s rozsiahlymi demokratickými právami a slobodami.

Evelyne Gebhardt (S&D), písomne. − (DE) Boj proti terorizmu si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu
určovanú dohodami. Tie však nesmú porušovať základné práva občanov, ktoré sú stanovené v Charte
základných práv Európskej únie. Predovšetkým v dnešných časoch patrí medzi tieto práva aj ochrana údajov,
ktorú dohoda SWIFT dosiahnutá v rámci rokovaní so Spojenými štátmi dostatočne nezaručuje. Boj proti
terorizmu nesmie ospravedlňovať nedostatočnú ochranu údajov. Medzi ďalšie vážne nedostatky tejto dohody
patria napríklad skúmanie bankových údajov bez schválenia súdu, dlhá doba uchovávania údajov, čo je
podľa nemeckého ústavného práva neprípustné, ako aj nedostatočná príležitosť pre ľudí brániť sa na súde
proti nečestnému využívaniu údajov. Sú to závažné porušenia základných práv. Európska únia však nemá
dovolené nadmerne obmedzovať existujúce základné práva. Dohodu SWIFT preto stále odmietam.

Sylvie Goulard (ALDE), písomne. – (FR) Dnes som po starostlivom zvážení hlasovala za prepracovanú
dohodu SWIFT. Kompromis určite nie je dokonalý, ale musíme skombinovať požiadavky boja proti terorizmu
s rešpektovaním občianskych slobôd. Táto nová verzia tiež prináša vylepšenia, najmä čo sa týka účelu
zasielania údajov.

Pokiaľ ide o takú citlivú otázku, ako je ochrana osobných údajov, uvítala by som ešte väčšiu prísnosť, a to
najmä v nasledujúcich bodoch: nezávislý orgán – nie Europol – by mal byť poverený zodpovednosťou za
kontrolu dodržiavania požiadaviek alebo účinnosti práva na kompenzáciu pre ľudí, ktorých práva
boli porušené.

Zo solidarity s našou politickou skupinou, ktorej vďačíme za zápas z minulého februára, a z dôvodu veľkého
pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť, som sa rozhodla podporiť túto dohodu. Spolu s kolegami budeme
veľmi pozorne sledovať uplatňovanie podmienok tejto dohody zo strany USA, ale zároveň budeme veľmi
ostražití, pokiaľ ide o záväzky Rady a Komisie. Ak sa sľuby porušia, podporím ukončenie dohody, keď
nastane čas na jej zrevidovanie.

Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. – (FR) Rokovania medzi EÚ a USA o dohode SWIFT som od jej
posledného zamietnutia, ku ktorému došlo vďaka konaniu pod vedením Skupiny Aliancie liberálov
a demokratov za Európu, sledovala mimoriadne pozorne. Od februára dokázal Európsky parlament, ktorý
pevne využíva svoje nové právomoci, urobiť významný pokrok a získal dodatočné záruky: dvojitý prístup,
ktorý podporuje naša skupina, pravidelné preskúmania dohody, počiatočné zhodnotenie o šesť mesiacov,
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správu o pokroku po troch rokoch, práva na prístup k nápravám a na ich vykonanie, možnosť zablokovať
zasielanie určitých údajov, dohľad európskeho orgánu nad výberom údajov v USA a tak ďalej. Aj keď došlo
k rozsiahlemu pokroku, táto dohoda nie je dokonalá a má aj mnoho nedostatkov. Po rozsiahlom uvažovaní
som sa rozhodla hlasovať za túto novú dohodu, pretože právny rámec pre boj proti terorizmu je nevyhnutný,
a aj preto, lebo eventuálne smerujeme k budúcemu európskemu systému na kontrolu zasielania údajov,
ktorý umožní výber údajov na európskej pôde. Odteraz je na európskych inštitúciách, aby vykonávali prísnu
a ostražitú kontrolu nad plnením podmienok dohody.

Matthias Groote a Bernhard Rapkay (S&D), písomne. − (DE) Delegácia nemeckých sociálnych demokratov
(SPD) v Európskom parlamente je za boj proti medzinárodnému terorizmu a poskytovanie nepretržitej
ochrany osobných údajov s čo najväčším stupňom odhodlania a účinnosti. Vzhľadom na dôležitosť ochrany
údajov nebolo pre delegáciu SPD ľahké rozhodnúť sa. Po dlhom a starostlivom zvažovaní však teraz môžeme
hlasovať za túto dohodu: sociálnym demokratom sa podarilo zaistiť zavedenie nepretržitého európskeho
monitorovania v súvislosti s výberom údajov priamo na mieste na Ministerstve financií Spojených štátov –
vrátane možnosti zastaviť výber údajov. Našou hlavnou prioritou bolo obmedziť hromadné zasielanie údajov.
Na údaje SEPA (jednotná oblasť platieb v eurách) sa dohoda nevzťahuje. Väčšinu prípadov zasielania údajov
to vôbec neovplyvňuje. Päťročné obdobie uchovávania údajov má byť každoročne preskúmané a na základe
tohto preskúmania sa majú údaje, ktoré nie sú potrebné, vymazať skôr. Okrem toho je zaistené každoročné
preskúmanie toho, či sa dodržiavajú všetky normy na ochranu údajov, do ktorého sa zapoja aj dozorní
úradníci pre ochranu údajov. Napriek tomu by sme uprednostnili, keby bol monitorovacou úlohou
a zasielaním údajov poverený súdny orgán. Europol musí vykonávať svoj mandát na schvaľovanie zasielania
údajov, ktorý je stanovený v dohode, pod prísnym dohľadom EÚ. Hoci Europol disponuje spoľahlivým
systémom na ochranu údajov, treba ho zosúladiť s Lisabonskou zmluvou, aby si mohol plniť povinnosti
pod plne demokratickou kontrolou.

Sylvie Guillaume (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Alvara o Dohode medzi Európskou
úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach
z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu, pretože si
myslím, že táto dohoda teraz nastoľuje rovnováhu medzi cieľmi bezpečnosti v rámci boja proti terorizmu
a cieľmi slobody v rámci ochrany súkromia občanov.

Na rozdiel od dohody SWIFT, ktorá bola predložená vo februári a v prípade ktorej som hlasovala proti, táto
dohoda ochraňuje osobné údaje do väčšej miery: občania budú mať právo na prístup k informáciám, ktoré
sa ich týkajú, a na ich opravu, zaručuje sa im právo na administratívne a súdne sťažnosti a zavedených je aj
niekoľko obmedzení a reštrikcií týkajúcich sa zasielania údajov.

Napriek tomu však Parlament bude musieť zostať ostražitý, pokiaľ ide o zmenu právomocí Europolu, ktorý
je zodpovedný za kontrolu zasielania údajov, ako aj za budúce zavedenie európskeho Programu na sledovanie
financovania terorizmu.

Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne. − (SV) Skupine progresívnej aliancie socialistov
a demokratov v Európskom parlamente a španielskemu predsedníctvu sa v rámci rokovaní podarilo dosiahnuť
vylepšenia týkajúce sa dohody o výmene bankových údajov so Spojenými štátmi. Množstvo zasielaných
bankových údajov sa obmedzilo (údaje o transakciách v rámci EÚ sa zasielať nebudú) a pracovníci, ktorých
vymenovala EÚ, budú skúmať a schvaľovať zasielanie údajov v reálnom čase.

Napriek tomu, že sa v rámci rokovaní podarilo dosiahnuť určitý pokrok, základný problém s hromadným
zasielaním bankových údajov pretrváva. To znamená, že údaje nevinných občanov budú naďalej zasielané
americkým orgánom, čo my švédski sociálni demokrati považujeme za neprijateľné. Okrem toho vidíme
vážne nedostatky z právneho aj praktického hľadiska v tom, že sa umožnilo, aby sa Europol stal orgánom,
ktorý má monitorovať zasielanie údajov.

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli nehlasovať za dohodu so Spojenými štátmi o zasielaní bankových
údajov.

David Martin (S&D), písomne. − Vzhľadom na ústupky a ustanovenia, ktoré EÚ zaistila, pokiaľ ide o dohodu
SWIFT o zasielaní finančných údajov, túto dohodu teraz rád podporím. Predovšetkým som rád, že naša
skupina pomohla zabezpečiť záruky týkajúce sa zákazu náhodných prieskumov, priameho dohľadu
európskych úradníkov nad týmto programom a každoročného posudzovania období uchovávania údajov.
Veľmi dôležité však bude pokračovať v monitorovaní tejto dohody, aby sa zaistilo, že jej podmienky ostávajú
pre tento Parlament a európskych občanov prijateľné.
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Clemente Mastella (PPE), písomne. − (IT) Hlasoval som za, pretože si myslím, že podpora dohody, ktorá sa
dosiahla v rámci rokovaní medzi Európskou komisiou a Spojenými štátmi, je správnym krokom a znakom
veľkého zmyslu pre zodpovednosť.

Zasielanie osobných údajov je v Európe mimoriadne citlivou záležitosťou, keďže máme bolestné skúsenosti
z čias totalitných režimov, ktoré takéto údaje chrlili a prekrúcali. Podľa novej dohody bude možné zasielať
určité množstvo bankových údajov americkým orgánom pod podmienkou, že zasielanie bude v súlade
s prísnymi predpismi o ochrane údajov, čo sme sa my poslanci EP zaviazali monitorovať. Takéto informácie
možno preverovať iba vtedy, ak sa usúdi, že sú dôležité na účely vedenia protiteroristického vyšetrovania:
prístup k nim je podmienený tým, že americké orgány musia predložiť uspokojivý dôkaz.

Nová dohoda je víťazstvom pre všetky európske inštitúcie a predovšetkým pre náš Európsky parlament.
Skutočne boli splnené naše požiadavky týkajúce sa zvýšenej ochrany súkromia európskych občanov
a Európanom sa poskytla dvojitá záruka: po prvé, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým sa ich
údaje sprístupňujú a využívajú, a po druhé, náležité odvolacie konania, aby sa zaistila ochrana ich súkromia.
Sú to dostatočné záruky, ktoré zaistia, že tieto dve požiadavky – bezpečnosť a ochrana súkromia – sa splnia
a budú chránené.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. – (FR) Hlasoval som proti tejto správe. Rovná sa schváleniu
toho, aby Spojené štáty zasahovali do vecí Európy, a to za spoluúčasti orgánov ako je SWIFT (Spoločnosť
pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu). Podporuje možnosť zasielať do Spojených štátov
osobné údaje o každom jednom občanovi – taký obrovský je rozsah pôsobnosti, ktorý bol stanovený v zmluve
medzi Radou a Spojenými štátmi. Nevyžaduje žiadnu skutočnú záruku ochrany týchto údajov alebo možností
nápravy. Táto správa a dohoda, ktorú ratifikuje, sú symbolom zotročenia Európy americkým imperializmom.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) Boj proti terorizmu trápi EÚ, ako aj celý demokratický svet. Všetky
mechanizmy, ktoré pomáhajú odhaliť možné útoky, sú pre úspech tohto boja veľmi dôležité. Dohoda SWIFT
je veľmi silnou zbraňou v boji proti terorizmu, keďže poskytuje prístup k dôverným finančným informáciám
týkajúcim sa finančných prevodov medzi krajinami. Opätovné prerokovanie tejto dohody s USA je pre EÚ
príležitosťou efektívne prispievať k odhaľovaniu nových teroristov a potenciálnych útokov. USA majú
v súčasnosti veľký záujem o spoluprácu, čo uľahčuje dohodu, ktorá účinne chráni zasielané údaje a ktorá je
maximálne obojstranná. Plán riešenia, ktorý bol dnes schválený, je dobrým východiskovým bodom pre
zložité rokovania s USA, ktoré nás čakajú.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Opäť som hlasoval proti dohode SWIFT o spracovaní európskych
bankových údajov a ich zasielaní do Spojených štátov pod zámienkou boja proti terorizmu, pretože som
presvedčený, že požiadavka Spojených štátov je neprijateľná a predstavuje hrozbu pre slobody a práva
európskych občanov. Prostredníctvom tohto návrhu sa najkonzervatívnejšie sily pokúšajú vydať nás napospas
americkým záujmom bez toho, aby čo len pomysleli na bezpečnosť alebo súkromie občanov. Európsky
parlament nemôže dovoliť negatívne dôsledky pre občianske práva a slobody Európanov pod zámienkou
boja proti terorizmu.

Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Ochrana údajov prostredníctvom dohody SWIFT je skrátka podvod.
Uchovávanie neobmedzených balíkov údajov počas takého dlhého obdobia bez akéhokoľvek súdneho
zásahu je v rozpore s naším chápaním moderného právneho štátu. To, že za monitorovanie dodržiavania
predpisov o ochrane údajov a skutočnej existencie podozrenia z terorizmu by mal byť zodpovedný európsky
policajný úrad Europol, ktorý sa sám zaujíma o údaje na účely boja proti terorizmu, je ako spraviť capa
záhradníkom. Okrem toho, myšlienka, že komisári pre ochranu údajov, ktorí sa sami často ukazujú ako
neefektívni, môžu v USA dosiahnuť zablokovanie alebo vymazanie údajov, je vyslovene na smiech. Zvýšená
ochrana údajov je teda v nedohľadne, a preto dohode SWIFT udeľujem jasné „nie“.

Claudio Morganti (EFD), písomne. − (IT) Hlasoval som za správu pána Alvara, pretože bojovať proti terorizmu
je podľa mňa dôležité. Terorizmus predstavuje hrozbu, proti ktorej treba bojovať. Spojené štáty sú kľúčovým
partnerom v boji proti terorizmu. Musíme s nimi spolupracovať, aby sme objavili a zastavili akékoľvek
možné financovanie, pretože práve to teroristov skutočne podporuje.

Franz Obermayr (NI), písomne. − (DE) Pod zámienkou boja proti terorizmu sa bankové údaje čestných
európskych občanov hromadne zasielajú do Spojených štátov. Prepracovaná dohoda SWIFT na tejto situácii
mení len veľmi málo. Nemôžeme našim občanom sľúbiť primeranú ochranu údajov, pretože: po prvé, citlivé
údaje sa uchovávajú vo veľkom namiesto toho, aby sa uchovávali len v jednotlivých prípadoch, kde existuje
dôvodné podozrenie. Po druhé, údaje sa budú svojvoľne uchovávať počas celých piatich rokov. Po tretie,
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dodržiavanie ochrany údajov má zaručiť úrad Europol, hoci aj on sám má o tieto údaje záujem. Výkonná
moc teda kontroluje samú seba – toto má byť naozaj nezávislý kontrolný orgán? Po štvrté, občania EÚ,
ktorých práva boli porušené, nemajú de facto žiadnu šancu na úspešné súdne konanie. Občania by si najskôr
museli poradiť s nákladmi na začatie súdnych konaní v Spojených štátoch. To, čo sa vo februári najskôr
oslavovalo ako úspech Európskeho parlamentu, sa teraz stalo totálnym fiaskom. Dokonca aj pán spravodajca
priznáva, že nie je celkom spokojný. Táto dohoda neposkytuje žiadnu skutočnú a účinnú ochranu údajov,
a preto by sme ju mali zamietnuť.

Alfredo Pallone (PPE), písomne. − (IT) Konečná dohoda plní väčšinu požiadaviek Parlamentu, chráni
bezpečnosť a súkromie občanov EÚ a zároveň zaručuje právne záväzné riešenia problémov, ktorými sa
zaoberáme. Dohoda zároveň označuje novú etapu právomocí Parlamentu a zabezpečuje európsky
demokratický dohľad nad medzinárodnými dohodami. Okrem vylepšení v rámci dohody vzali na seba Rada
a Komisia právne záväznú povinnosť vytvoriť právny a technický rámec, ktorý umožní vyberanie údajov
na pôde EÚ. Tento záväzok zo strednodobého hľadiska zabezpečí ukončenie hromadného zasielania údajov
americkým úradom. Vytvorenie európskeho systému výberu údajov predstavuje veľmi dôležité vylepšenie,
keďže pokračujúce hromadné zasielanie údajov je odchýlkou od zásad, ktoré sú oporou právnych predpisov
a postupov EÚ.

Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. – (EL) Na dnešnom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu
som hlasoval za novú dohodu SWIFT. Je to veľmi dôležitá dohoda, ktorá sa snaží skoncovať s terorizmom
a organizovaným zločinom prostredníctvom boja proti nezákonnému financovaniu. Je dôležité, aby táto
nová dohoda zároveň zabezpečila rešpektovanie osobných údajov európskych občanov. Nová dohoda
uvádza, že je potrebné vytvoriť európsky TFTP (Program na sledovanie financovania terorizmu). Tento
záväzok treba zrealizovať do piatich rokov. Európsky parlament, Komisia a Rada sú preto povinné okamžite
prikročiť k realizácii tohto záväzku, aby mala Európa už v najbližšej budúcnosti ešte lepšie nástroje na
ochranu bezpečnosti svojich občanov.

Paulo Rangel (PPE), písomne. − (PT) Hlasoval som za, pretože súhlasím s dosiahnutou dohodou a chcem si
splniť povinnosť a záväzok podporiť dohodu, ktorá bola prerokovaná medzi EÚ a USA. Uvedomujeme si,
že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi rešpektovaním súkromia jednotlivcov a potrebou chrániť
kolektívnu bezpečnosť, ale fenomén terorizmu, s ktorým každodenne žije mnoho Európanov, si vyžaduje
mimoriadne opatrenia. Rád by som uviedol, že som mal v úmysle hlasovať už za predchádzajúcu dohodu,
ale nemohol som, lebo som bol zapojený do vnútorného volebného procesu našej národnej strany Partido
Social Democrata. Uvedomujem si, že táto otázka je v Európe citlivá. Je to výsledok skúseností, ktoré poznačili
ľudí žijúcich v totalitných režimoch, ktoré neoprávnene napádali súkromie svojich občanov. V tomto prípade
to tak nie je. Odôvodnene bojujeme proti terorizmu novými a čoraz inovačnejšími spôsobmi, lebo je to
jediná možnosť, ako zabezpečiť ochranu základných slobôd európskych občanov. Súčasná dohoda umožňuje
zasielanie bankových údajov, ale zavádza náležité opatrenia na ochranu bezpečnosti a súkromia. Sú stanovené
prísne predpisy na ochranu osobných údajov, na základe ktorých je sprístupnenie údajov podmienené
predložením dôkazu o tom, že príslušné orgány vykonávajú protiteroristické vyšetrovanie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Prijatie novej dohody SWIFT väčšinou v Parlamente je
úderom pre rokovania o záväznej ochrane základných práv v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti
bezpečnosti. Urobilo sa niekoľko vylepšení prvého návrhu, ale stále existujú zásadné kritické výhrady voči
hromadnému zasielaniu údajov bez počiatočného podozrenia a voči príliš dlhej dobe uchovávania údajov.
Veľká koalícia konzervatívcov, sociálnych demokratov a liberálov preto odsúhlasila nižšie normy, ako sú
existujúce zásady právneho štátu, a riskuje vznik nariadenia, ktoré porušuje právne predpisy EÚ. My zelení
sme preto proti novej dohode a ako progresívna sila sa snažíme o väčšiu ochranu súkromia a zásadu právneho
štátu v rámci transatlantickej spolupráce.

Ako spravodajca Parlamentu pre komplexnú dohodu o ochrane údajov, ktorú plánuje komisárka pre
spravodlivosť Viviane Redingová, budem osobne spolupracovať s americkou vládou a s Kongresom USA
na záväzných pravidlách v tejto oblasti. Je preto skutočne smutné, že Európsky parlament oslabil svoj vplyv
na Spojené štáty tým, že dnes odsúhlasil dohodu SWIFT. Skutočná zmena smerom k záväznej ochrane
základných práv v rámci boja proti terorizmu si vyžaduje viac odvahy aj úsilia.

Angelika Werthmann (NI), písomne. − (DE) V žiadnom prípade nechcem, aby bolo moje hlasovanie proti
novej dohode vnímané ako odmietanie boja proti terorizmu. Teroristickým činom sa musí predchádzať
a každý teroristický čin treba čo najráznejšie odsúdiť. Na druhej strane tu máme ochranu práv občanov.
Práva občanov nemôžeme brať ako hotovú vec – stále za ne bojujeme. Som presvedčená, že keby sa o tejto
dohode diskutovalo dlhšie, obe strany – USA aj Európa – mohli dosiahnuť plne uspokojivý výsledok.
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Správa: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Poslanci EP z Komunistickej strany Grécka hlasovali
proti spoločnému návrhu uznesenia konzervatívcov, liberálov a sociálnych demokratov vytvoriť Európsku
službu pre vonkajšiu činnosť, pretože sa zakladá na reakcionárskej Lisabonskej zmluve. Zavádza ustanovenia
zamerané na militarizáciu EÚ (civilno-vojenský výbor, centrum krízového manažmentu, satelitné centrum,
vojenský výbor, európska armáda, EULEX a tak ďalej) s cieľom uplatniť americkú doktrínu preventívnej
vojny. Je nástrojom stratégie a vojen NATO. Dáva EÚ právo zapojiť sa do vojenského a civilného zásahu
pod zámienkou boja proti terorizmu, a to dokonca aj v členských štátoch. Európska služba pre vonkajšiu
činnosť (ESVČ) obmedzuje etnokratické zvrchované práva členských štátov ešte viac tým, že Európskej únii
prideľuje zodpovednosť takmer vo všetkých odvetviach politiky štátu. Bude nástrojom uprednostňovania
právnych predpisov Spoločenstva pred vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov. Posilňuje
imperialistické intervenčné mechanizmy a represívne mechanizmy EÚ (Frontex a tak ďalej) a vytvára nové
(ako napríklad európsku prokuratúru). Odsudzujeme neprijateľný tajný postup zástupcov Európskeho
parlamentu, Komisie, predsedníctva, vysokej predstaviteľky a podpredsedníčky Komisie zameraný na zakrytie
prehlbujúceho sa antagonizmu a opozície medzi hlavnými imperialistickými mocnosťami.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Podporila som kompromis, ktorý dosiahli naši kolegovia Elmar
Brok a Guy Verhofstadt v rámci rokovaní s pani vysokou predstaviteľkou, Radou a Európskou komisiou,
a teda aj vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Tento kompromis bol predmetom rozsiahlych
rokovaní a v súčasnosti sa mi zdá uspokojivý a vyvážený. Umožňuje Európskemu parlamentu posilniť si
svoje výsady a zachovať metódu Spoločenstva. Viac než čokoľvek iné dnes bolo potrebné zaručiť rýchlu
realizáciu tejto ESVČ, aby sa ponechal priestor pre nominácie a aby sme sa vymanili z nevyhovujúceho
systému, ktorý tu fungoval v posledných mesiacoch.

Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Rokovania o vytvorení jednotného nezávislého orgánu EÚ, ako
to stanovuje Lisabonská zmluva, sa blížia ku koncu. Dúfam, že Rada tiež dodrží dohodu a rozhodnutie
o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť bude prijaté koncom júla. Musíme zabezpečiť, aby ESVČ začala
pracovať čo najskôr a aby jej fungovanie prispelo k vytvoreniu európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
na vysokej úrovni, k zabezpečeniu jednotnosti vonkajšej činnosti EÚ a k posilneniu úlohy Európskej únie
na svetovej scéne. Európsky parlament sa musí snažiť posilniť parlamentnú kontrolu prostredníctvom
uplatňovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a aktívneho vykonávania legislatívnych
a rozpočtových funkcií, ako aj funkcií zameraných na udeľovanie absolutória. Musíme zabezpečiť, aby sa
fungovanie ESVČ zakladalo na zásade rozpočtovej neutrality a aby sme sa vyhli duplicite úloh, funkcií
a prostriedkov ESVČ s inými inštitúciami. Okrem toho musíme vyriešiť otázku zodpovednosti a zodpovedania
sa za záležitosti týkajúce sa používania peňazí z rozpočtu EÚ a za rozdelenie právomocí.

Elena Băsescu (PPE), písomne. – (RO) Hlasovala som za prijatie správy, ktorú vypracoval pán Brok, pretože
predstavuje významný krok smerom k Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, ktorá začne čoskoro fungovať.

Európsky parlament bude v rámci fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť hrať dôležitú úlohu,
pretože služba s ním bude viesť konzultácie skôr, než sa spustí akákoľvek misia EÚ v tretích krajinách. Okrem
toho, rozpočet ESVČ bude podliehať politickej kontrole Parlamentu.

Rumunsko je pripravené ponúknuť služby zamestnancov s potrebnými odbornými znalosťami na prácu
v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, a to hneď od momentu jej zriadenia. Naša krajina preukázala svoj
záväzok voči európskym misiám krízového manažmentu. Do väčšiny civilných a vojenským misií EÚ sme
vyslali viac ako 200 odborníkov, policajtov, príslušníkov vojenskej polície, diplomatov, zmierovacích sudcov
a vojakov.

Na záver by som rada zdôraznila, že v rámci politiky náboru zamestnancov treba rešpektovať zásady
kompetentnosti a geografickej rovnováhy.

Dominique Baudis (PPE), písomne. – (FR) S novými právomocami, ktoré získala po prijatí Lisabonskej
zmluvy, sa musí Európska únia spoliehať na silnú diplomaciu. V tejto súvislosti predstavuje Európska služba
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) značný pokrok.

Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o ESVČ, pretože aby pani vysoká predstaviteľka uspela
vo svojej misii, naliehavo potrebuje získať kompetentnú diplomatickú zbraň. Moje rozhodnutie sa zakladá
na záveroch konferencie, ktorá sa konala 21. júna v Madride, kde bola dosiahnutá inštitucionálna rovnováha.
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Európsky záujem z počiatočného návrhu bol zachovaný. Komisia, Rada a Parlament teraz budú môcť
spolupracovať, aby vytvorili účinnú a funkčnú európsku diplomatickú službu. Som presvedčený, že následné
rokovania o založení ESVČ budú túto rovnováhu rešpektovať.

Mara Bizzotto (EFD), písomne. − (IT) Niektoré aspekty vytvorenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
boli od začiatku nejasné a sporné. Mali by sme starostlivo preskúmať možné rozpory, ktoré môžu vzniknúť
medzi činnosťou budúcej diplomatickej služby EÚ a činnosťou, ktorú tradične vykonávajú členské štáty.
Nebudú si už môcť členské štáty slobodne určovať svoju vlastnú zahraničnú politiku? Situácia, ktorá ma
znepokojuje, možno nemusí vzniknúť bezprostredne, ale stále stojí za to, aby sme si položili otázku, aký
vplyv bude mať vytvorenie európskej služby takéhoto druhu zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.
Poviem to jasne: ak je základnou myšlienkou napodobniť americký model, podľa ktorého zahraničnú politiku
riadi priamo a výlučne federálna vláda zastrešujúca 50 štátov, potom by sme mali pamätať na to, že vládu
USA si volia ľudia a ich zahraničná politika nadobúda každé štyri roky demokratickú legitimitu, ktorú
Európska komisia, Európska rada a dokonca ani budúca Európska služba pre vonkajšiu činnosť nemajú.
Hlasovaním proti správe pána Broka preto vyjadrujem, že uprednostňujem medzivládnu európsku zahraničnú
politiku, keďže spoliehanie sa na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) na európskej úrovni
by nezaručilo nadnárodnosť rozhodnutí, ktoré sa prijímajú v takej citlivej oblasti.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. – (RO) Európski daňoví poplatníci budú mať väčšiu kontrolu nad
spôsobom, akým Európska služba pre vonkajšiu činnosť míňa finančné prostriedky EÚ. Je chvályhodné, že
Európsky parlament v tejto oblasti získal väčšie rozpočtové právomoci v čase, keď rozpočet služby bude
predmetom kontroly zo strany zákonodarných orgánov. Európska únia v súčasnosti zamestnáva približne
7 000 diplomatov a verejných zamestnancov, ktorí zabezpečia, že ciele EÚ budú mať prednosť pred
vnútroštátnymi a dokonca aj medzivládnymi cieľmi. Všetci zamestnanci Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť sa budú politicky zodpovedať Európskemu parlamentu, ktorý po nadobudnutí platnosti Lisabonskej
zmluvy získal rozšírené právomoci. Parlament dosiahol víťazstvo v tom, že sa mu podarilo presadiť názor,
že veľká časť práce Európskej služby pre vonkajšiu činnosť by mala zahŕňať podporu ľudských práv a ochranu
mieru vo svete. To dokazuje, že Európska únia na seba vedome preberá mimoriadne dôležitú úlohu šíriteľa
základných ľudských práv, ktoré sa v súčasnosti, bohužiaľ, zámerne porušujú v mnohých krajinách vo svete.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu o organizácii a fungovaní Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť. Je to veľmi dôležitý krok v rámci posilnenia úlohy Európy vo svete a pre
koordináciu politík zahraničných vzťahov 27 členských štátov. V rámci rokovaní s Radou a Komisiou
považoval Európsky parlament rozmer EÚ v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za posilnený, čo
viedlo k rozšíreniu úlohy samotného Parlamentu v politickej a v rozpočtovej oblasti tejto novej organizácie.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe o Európskej službe pre vonkajšiu
činnosť, pretože jej založenie sprevádzajú nejasné postupy, jej kompetencie sú zmätené a úloha vyčlenená
pre Európsky parlament je veľmi jasne obmedzená. Parlament je pritom jedinou volenou inštitúciou EÚ
a jeho úloha sa tu obmedzuje len na rozpočtové aspekty. Okrem toho som proti ESVČ hlasoval aj preto,
lebo má byť nástrojom ešte väčšej militarizácie Európskej únie, keďže zahŕňa aj vojenské operácie, a to
dokonca aj v prípadoch humanitárnej pomoci a intervencie. Európska únia by v prípade krízy nemala spájať
svoju zahraničnú politiku alebo politiku solidarity s vojenskými operáciami a militarizovanými štruktúrami
a mechanizmami. Mala by navrhnúť politiky a orgány, ktoré zabezpečia jej nezávislú a mierovú úlohu v rámci
medzinárodných vzťahov a ktoré majú ďaleko od vojenského oportunizmu a intervencie Spojených štátov.
Mala by konať v súlade s medzinárodným právom a zakladajúcou Chartou OSN v snahe o svetový mier
a solidaritu.

Derek Roland Clark (EFD), písomne. − Zdržal som sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu
80, pretože zatiaľ čo musí byť zaručené, aby národné vlády mohli vykonávať kontrolu nad ESVČ, tento
pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaručoval aj Európskemu parlamentu právo na také isté konanie. Pre
suverénny štát je neprijateľné, aby európska organizácia kontrolovala jeho diplomatický zbor. Európsky
parlament sa do toho nemá čo starať.

Mário David (PPE), písomne. − (PT) Za správu pána Broka som hlasoval s obrovskou spokojnosťou. Po
niekoľkých mesiacoch diskusií v Parlamente s Radou a Komisiou napokon rokovania priniesli výsledok.
Dúfam, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť teraz uplatní Chartu základných práv v súlade s duchom
a účelom Lisabonskej zmluvy, aby metóda Spoločenstva dostala prednosť v rámci rozvojovej politiky a v rámci
toho, ako sa rozdeľuje zahraničná pomoc EÚ. Zároveň dúfam, že členské štáty (presnejšie niektoré ministerstvá
zahraničných vecí niektorých členských štátov) si vezmú k srdcu vytvorenie tejto novej organizácie, ako aj
nové kompetencie a atribúty, ktoré boli udelené jej vysokej predstaviteľke ako výsledok nadobudnutia
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platnosti Lisabonskej zmluvy. Dúfam tiež, že nebude pretrvávať to, čo niektoré členské štáty alebo zodpovedné
osoby vo vládach týchto krajín považujú za zasahovanie do sféry ich kompetencií, ktoré majú ako štát alebo
vláda, a že portugalská vláda bojuje za zastúpenie, ktoré nám poskytne prestíž za kvalitu, kompetencie,
vlastnosti a primeraný počet zapojených vnútroštátnych zástupcov. Ako poslanci tohto Parlamentu nechceme
službu, ktorá je výsledkom medzivládnej kontroly a vyváženia, ale službu, ktorá podlieha Únii.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. − (IT) Spoločná zahraničná politika a spoločná hospodárska politika
sú nevyhnutnými cieľmi procesu európskej integrácie. Malo by sa pamätať na to, že aj pre jednotnú menu
sme sa rozhodli preto, aby sme urýchlili integračný proces, ktorý sa v Nice zastavil. Vzhľadom na spôsob,
akým sa zostavuje, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť hrozí, že si skôr osvojí paralyzujúci prístup
ničnerobenia, než by sa mala stať začiatkom riadneho procesu zjednocovania.

Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Vítam správu pána Broka v znení zmien a doplnení. Bolo nevyhnutné
vzoprieť sa návrhu začleniť rozvojovú politiku do našej zahraničnej politiky. Potrebujeme samostatnú službu
pre rozvoj, ktorá sa bude zodpovedať samostatnému komisárovi pre rozvoj a humanitárnu pomoc. Teraz,
ako vyplýva z tejto správy, je komisár pre rozvoj zodpovedný za celý cyklus programovania, plánovania
a zavádzania nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a Európskeho rozvojového fondu (EDF).
Musíme zabezpečiť, aby sa toto zavádzanie vykonalo v súlade s podstatou a znením tejto dohody. V návrhu
ostávajú prvky, ktoré by mohli viesť k rôznym výkladom. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil
Európsky parlament, však posilňujú právomoc Komisie týkajúcu sa prevádzkového rozpočtu, a preto
zaručujú parlamentný dohľad a jasné smerovanie demokratickej zodpovednosti.

Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o organizácii a fungovaní Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), keďže dosiahnutá dohoda posilňuje identitu Spoločenstva v ESVČ a jej politickú
a rozpočtovú zodpovednosť pred Parlamentom.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) V novembri 2006 Parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal strategický
význam európskych jazykov všeobecnej komunikácie, konkrétne angličtiny, španielčiny, portugalčiny
a francúzštiny podľa poradia počtu rečníkov, ako nástroja komunikácie a prostriedok solidarity, spolupráce
a hospodárskych investícií. V roku 2008 Európska komisia pripustila, že tieto jazyky tvoria dôležité prepojenie
medzi ľuďmi a krajinami v rôznych regiónoch sveta.

Domnievam sa, že v čase formovania organizácie a fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
(ESVČ) je rozhodujúce, aby v plnej miere využila výhody komunikačných možností globálnych európskych
jazykov, ktoré som uviedol, a aby ich prijala ako pracovné jazyky. Pravidlá a postupy upravujúce jazyky
v tejto službe odhalia rozsah jej záväzku voči vonkajšej komunikácii.

Vzhľadom na to sa môžem len tešiť z vytvorenia ESVČ a dúfam, že prinesie výsledky, aké sa od nej očakávajú.
Európska únia môže veľa získať z kompetentnej a účinnej ESVČ, ktorá je schopná byť hlasom EÚ na svetovej
scéne a aktívne spolupracovať s diplomatickými službami členských štátov.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Cieľom predkladaného rozhodnutia je vytvoriť organizáciu
a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), funkčne nezávislý orgán Únie v právomoci
vysokého predstaviteľa vytvorený na základe článku 27 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii v zmení a doplnení
podľa Lisabonskej zmluvy. Aj Európsky parlament má svoju úlohu v zahraničnej politike Únie, a to v oblasti
jeho funkcií politickej kontroly (vymedzených v článku 14 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii), ako aj jeho
legislatívnych a rozpočtových funkcií vymedzených v zmluvách. Vysoký predstaviteľ musí tiež pravidelne
konzultovať s Európskym parlamentom o hlavných aspektoch a základných rozhodnutiach v oblasti spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a mal by zabezpečiť, že pozície Parlamentu sa náležite zohľadňujú,
pričom ESVČ bude vysokému predstaviteľovi v tejto úlohe pomáhať. Treba vytvoriť osobitné opatrenia
týkajúce sa prístupu poslancov Európskeho parlamentu k dôverným informáciám v oblasti SZBP. Keďže
nemám žiadne námietky, hlasoval som za schválenie tohto rozhodnutia.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Hlasovali sme proti tejto správe, ktorá je výsledkom rokovaní
medzi Radou a väčšinou v Parlamente o jednom z kľúčových bodov v Lisabonskej zmluve a základnom
kameni federalizmu v Európskej únii, ktorý má teraz zákonný charakter obhajovaný v európskej ústave.
Treba poznamenať, že táto služba zapojí viac než 5 000 ľudí na ambasádach EÚ v rôznych krajinách po
celom svete.

Situáciu ešte viac zhoršuje to, že, ako sme zaregistrovali, návrhy predložené našou skupinou neboli prijaté.
Ide najmä o návrhy, ktoré presadzujú, že vojenské štruktúry EÚ by nemali byť súčasťou Európskej služby
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pre vonkajšiu činnosť a že by medzi nimi nemalo existovať ani žiadne inštitucionálne prepojenie. To isté sa
stalo so spravodajskými štruktúrami EÚ.

Zamietnutie návrhu, ktorý sme predložili Rade, aby v rámci svojich právomocí zastavila rozvoj vojenských
a civilno-vojenských štruktúr a zrušila ich a aby podobne zastavila financovanie vojenskej a civilno-vojenskej
činnosti, je mimoriadne znepokojujúce. Budúcnosť Európskej únie a cesta, po ktorej sa uberá, dáva preto
veľa dôvodov na obavy.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. – (PL) Pred deviatimi rokmi, v čase predošlého
belgického predsedníctva, v meste Laeken začala práca na ústavnej zmluve, ktorej zámerom bolo posilniť
zahraničnú politiku Európskej únie a zabezpečiť, aby bola na zahraničnej scéne súdržná a viditeľná. Napriek
mnohým komplikáciám v súvislosti s reformou zmlúv EÚ majú dnes Belgičania príležitosť dokončiť svoje
úsilie a spustiť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, a to v prvé výročie nadobudnutia platnosti Lisabonskej
zmluvy 1. decembra 2009. My ako poslanci Európskeho parlamentu posilneného touto Zmluvou v tom
môžeme pomôcť. Po mnohých mesiacoch rokovaní delegácie Európskeho parlamentu s pani Ashtonovou,
vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, sa ESVČ vyvíja spôsobom, ktorý
Parlament presadzoval. Správa pána Broka a pána Verhofstadta je dôležitým dokumentom, ktorý je zhrnutím
celej tejto práce a stojí za to podporiť ho. Čo sa Parlamentu podarilo presadiť v rokovaniach s vysokou
predstaviteľkou? Po prvé, diplomatickú službu Európskej únie, nie medzivládnu službu, čo znamená záruku,
že 60 % pozícií bude vymenovaných Európskou úniou. Po druhé, politický a rozpočtový dohľad Parlamentu
nad ESVČ, čo znamená možnosť viesť rozhovory s uchádzačmi o pozície vedúcich delegácií a preskúmať
financie inštitúcie, ako to robíme aj v prípade Komisie a Rady. Po tretie, rovnomerné rozdelenie pozícií
z pohľadu národnosti a pohlavia, ako aj kontrolu zloženia služby v roku 2013 v záujme nápravy prípadnej
nerovnováhy.

Sylvie Guillaume (S&D), písomne. – (FR) Teší ma dohoda, ktorú dosiahli tri európske inštitúcie a pani
barónka Ashtonová o zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Z pohľadu jej organizácie a zloženia
je to vyvážená služba a bude vytvorená s cieľom pomáhať pani barónke Ashtonovej v práci vysokej
predstaviteľky Európskej únie. Navyše bude mať vplyv na posilnenie politických a rozpočtových kontrolných
právomocí Európskeho parlamentu. Úprimne dúfam, že táto služba sa využije čo najlepšie a v záujme
Európskej únie. Európska únia tým preukáže skutočnú politickú súdržnosť a na medzinárodnej scéne bude
vystupovať jednotne. Na základe toho môže jej hodnota len stúpnuť a jej kroky budú legitímnejšie a účinnejšie.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. – (FR) Návrh predložený pani barónkou Ashtonovou je
neprípustný. Predpokladá štandardizáciu európskej diplomacie pod záštitou nej samotnej a Komisie a popretie
právomocí členských štátov v tejto oblasti. Táto správa má drobnú hodnotu v tom, že vyzýva, aby boli všetky
členské štáty zastúpené v rámci európskeho diplomatického zboru k dispozícii pani barónke Ashtonovej
a Komisii. K tomuto sme sa v tejto Európe dostali – aby sme museli prosíkať za naše právo zostať ticho, ale
spravodlivo! Budem hlasovať proti tomuto textu.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) Prijatie Lisabonskej zmluvy so sebou prinieslo vytvorenie Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), čím sa položili základy pre silnú európsku diplomatickú službu.
Zámerom vytvorenia ESVČ je zaistiť súdržnosť európskej vonkajšej činnosti a realizovať spoločnú zahraničnú
a bezpečnostnú politiku.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Hlasoval som proti správe o Európskej službe pre vonkajšiu
činnosť (ESVČ), pretože sa domnievam, že tento orgán povedie k inštitucionalizácii militarizácie Európskej
únie. Svojím hlasovaním som chcel vyjadriť, že absolútne odmietam proces rokovaní o vytvorení ESVČ,
počas ktorého spravodajcovia a pani barónka Ashtonová ustúpili tlaku niektorých členských štátov a úplne
zabudli na demokratické pravidlá. ESVČ sa zmení na inštitúciu sui generis, ktorá bude unikať základným
mechanizmom kontroly akéhokoľvek demokratického systému. Domnievam sa, že treba zaručiť, aby mali
Európsky parlament, jediná inštitúcia EÚ volená demokraticky, a národné parlamenty nielen rozpočtovú,
ale aj politickú kontrolu nad ESVČ. Naša skupina sa mimoriadne obáva podstatnej vojenskej orientácie ESVČ
a toho, že veľká časť civilnej zložky vonkajšej európskej politiky patrí pod záštitu Európskej bezpečnostnej
a obrannej politiky. Konkrétnejšie ide o všetko v súvislosti s rozvojovou spoluprácou a riešením konfliktov.
Z týchto dôvodov Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica, ktorá je
viazaná hodnotami mieru a demilitarizácie EÚ, nepodporí vytvorenie ESVČ.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. – (FR) Po náročných rozhovoroch o Európskej službe pre vonkajšiu
činnosť vedených v posledných týždňoch v kompetentných parlamentných výboroch a v rôznych politických
skupinách by som chcela poďakovať nášmu kolegovi pánovi Brokovi za jeho výraznú angažovanosť v tejto

65Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



otázke. Dnešné hlasovanie položí základy silnej diplomatickej služby na úrovni Európskej únie. Posilní sa
tým spoločná identita služby Spoločenstva a zaručí sa jej politická a rozpočtová zodpovednosť voči
Európskemu parlamentu. Minimálne 60 % zamestnancov tejto novej služby budú navyše tvoriť úradníci
EÚ. Je však poľutovaniahodné, že vypočutia osobitných zástupcov pre zahraničné veci v Európskom
parlamente sú naďalej „neformálne“. Dúfam, že tento problém sa v priebehu niekoľkých rokov vyrieši.
Napriek všetkému sa kontrolné právomoci Európskeho parlamentu posilnia najmä vo vzťahu k úlohám
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ktoré sú financované z rozpočtu EÚ.

Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. – Rozhodol som sa hlasovať za správu o Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť (ESVČ) a v plnej miere podporujem vytvorenie niečoho, čo je kľúčovou inováciou
Lisabonskej zmluvy a historickým rozhodnutím pre budúcnosť Európy. Len sedem mesiacov po nadobudnutí
platnosti novej zmluvy sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus, ktorý zaručí politickú a rozpočtovú
zodpovednosť novej služby voči Európskemu parlamentu. Táto úloha dohľadu zaručí skutočne demokratickú
kontrolu služby, čo má pre mňa prvoradý význam.

Táto správa zaistí geografickú rovnováhu, ako aj lepšiu súdržnosť medzi rôznymi aspektmi ESVČ. Nejde
pritom o zdvojovanie diplomatických služieb v rámci EÚ, ale o posilnenie diplomatických služieb EÚ. Takáto
dohoda je jasným dôkazom záväzku Európskej únie, že bude účinnejšie zvyšovať svoju silu a propagovať
svoje hodnoty. Umožní EÚ uplatniť skutočný vplyv na medzinárodnej scéne. Je to šanca pre Európsku úniu,
ale aj pre jej členské štáty.

Alfredo Pallone (PPE), písomne. − (IT) Včasná koordinácia rôznych oblastí vonkajšej politiky EÚ zo strany
Komisie je jednoznačne dôležitá. Vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v kompetencii vysokého
predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedu Komisie by mohlo viesť k tomu,
že vonkajšia činnosť EÚ bude na medzinárodnej scéne účinnejšia, čím sa predovšetkým vyhneme nejednotnosti
a zdvojovaniu práce, a k zaisteniu dlhodobej jednotnosti pri podporovaní strategických záujmov a základných
hodnôt EÚ v zahraničí.

Paulo Rangel (PPE), písomne. − (PT) Ako člen Výboru pre ústavné veci, v ktorom sa o téme Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť výrazne diskutovalo a kde som mal možnosť vyjadriť svoje stanoviská, a ako člen
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) vyjadrujem svoju podporu a budem
hlasovať za predkladanú správu. Európsky parlament predstavil jednotnú pozíciu v rámci rôznych politických
skupín, ktorých spoločným záujmom bolo maximálne využitie nových kompetencií zverených v Lisabonskej
zmluve najmä tomuto Parlamentu, a to z pohľadu politickej aj finančnej kontroly ESVČ. Znovu opakujem
svoju úvodnú a stále vyjadrovanú obavu, a to aj prostredníctvom návrhov na zmenu projektov správy, ktorú
možno zhrnúť ako potrebu zaistiť geopolitickú rovnováhu ESVČ, ktorá má byť vytvorená. Chcel by som
zdôrazniť záväzok vysokej predstaviteľky vytvoriť tím založený na geopolitickej rovnováhe so zástupcami
zo všetkých 27 členských štátov, v ktorom sa zabráni akejkoľvek diskriminácii a bude sa rovnomerne
propagovať rovnosť.

Bernhard Rapkay (S&D), písomne. − (DE) Ako spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko
k Európskej službe pre vonkajšiu činnosť by som chcel poukázať na to, že správa, ktorá dnes bola odsúhlasená,
nie je pre mňa ako spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko ani pre celý Európsky parlament nijako
zaväzujúca pri rozhovoroch o prispôsobení Služobného poriadku, a to ani v dôsledku zmien a doplnení
článku 6 v návrhu vysokej predstaviteľky. Týka sa to najmä poznámok pod čiarou, ktoré boli v texte prijaté
dnes. Správa o legislatívnom návrhu, o ktorej sa s Európskym parlamentom len konzultovalo, nemôže byť
záväzná v oblastiach, v ktorých má Európsky parlament na základe iného právneho základu
spolurozhodovacie právomoci.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Schválenie v Parlamente dláždi cestu pre súdržnejšiu
a účinnejšiu zahraničnú politiku Európy, ktorá lepšie napĺňa očakávania občanov. Bolo však možné dosiahnuť
lepšiu službu.

Je nám ľúto, že pani Ashtonová, Komisia ani mnohé národné vlády nemali dosť odvahy na prijatie
ambicióznejšieho riešenia. Podporujeme kompromis, pretože Parlamentu sa výrazne podarilo zlepšiť pôvodné
návrhy pani Ashtonovej. Typickými príkladmi sú silná štruktúra ľudských práv, ochranné mechanizmy
rozvojovej politiky a proti opätovnému znárodňovaniu politík Spoločenstva, posilnená demokratická
kontrola, transparentnejší rozpočet na zahraničné veci a rodová rovnováha pri prijímaní zamestnancov.

Výsledok však predsa len nie je bezchybný. Medzi slabé miesta patria nejasne definované štruktúry krízového
riadenia, nedostatok stálych zástupcov pani Ashtonovej a obmedzený rozsah konzulárnych služieb ESVČ
pre občanov. Veľa bude teraz záležať na tom, ako sa kompromis zrealizuje. Loptu majú teda opäť pani
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Ashtonová, členské štáty a Komisia. Musia pracovať spolu, vytvoriť spoločného jednotného ducha a prekonať
rozvratné súťaženie.

Angelika Werthmann (NI), písomne. − (DE) Ako zvyčajne, je aj teraz náročné uspokojiť a vyvážiť rôzne
odlišné záujmy a stanoviská. V aktuálnom urputnom boji by sme však nemali a nesmieme stratiť z dohľadu
preklenujúci cieľ, ktorým je dosiahnutie účinnej a súdržnej vonkajšej politiky EÚ. Treba ešte vyjasniť tieto
faktory: • personál – kto a koľko, • rovnosť – personál by sa mal vyberať na základe zásad rodovej rovnosti,
• aké právomoci bude mať ESVČ, • rozpočtový dohľad by mal mať Európsky parlament, • niečo, čo je veľmi
dôležité pre daňových poplatníkov: aké vysoké sú náklady? Tieto náklady by mali byť v každom prípade
v rámci rozumných a zrozumiteľných hraníc. V tomto smere musíme využiť synergiu, aby sme dosiahli
maximálnu kvalitu a úspory nákladov.

Návrh uznesenia: Kosovo (B7-0409/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Parlamentná skupina Komunistickej strany Grécka
hlasovala proti návrhu uznesenia, pretože sa snaží o posilnenie nezákonného oddelenia Kosova vynúteného
silou a zbraňami NATO a nátlakom EÚ a iných imperialistických mocností. Uznesenie oslobodzuje NATO
od viny za vojnu a rozdelenie Srbska a podporuje dlhodobú prítomnosť vojenských jednotiek a základní
NATO v Kosove a aj v celej oblasti a zásahy na zjednotenie Európy pomocou nasadenia síl v rámci misie
EULEX. Toto uznesenie sa pokúša o negatívne ovplyvnenie rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora
v Haagu o zákonnosti odtrhnutia Kosova. Imperialistická politika EÚ, ktorá podporuje toto uznesenie,
zhoršuje problémy pracujúcich v Kosove, vykorisťovanie, korupciu, zločin a mieru kapitalistickej
reštrukturalizácie a ako jediný spôsob úniku zo situácie im ponecháva prisťahovalectvo. Zhoršuje to nestabilitu
v oblasti, utláčanie Srbov a obyvateľov Kosova vôbec a problémy spôsobené prítomnosťou misie EULEX
a NATO.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Kosovo je súčasťou veľmi citlivej geografickej zóny, ktorú by mala
EÚ neustále sledovať. V prvom rade by som chcela zdôrazniť hrozný nedostatok súdržnosti v rámci EÚ vo
vzťahu k tomu, akú politickú líniu prijať voči tejto krajine, ktorý toto uznesenie kritizuje. Päť členských
štátov Európskej únie v skutočnosti ešte stále neuznalo nezávislosť Kosova, pričom sa to požadovalo už
v roku 2008. V záujme nielen vnútornej súdržnosti Európskej únie, ale aj v záujme jej dôveryhodnosti
v očiach zvyšku sveta teda potrebujeme spoločné politické stanovisko, najmä pokiaľ ide o také základné
otázky, akými je napríklad vydávanie víz. Tiež sa mi zdá, že európsky integračný proces pre všetky krajiny
v tomto regióne je dôležitým prvkom pri stabilizácii regiónu, stabilizácii, ktorá je v záujme celého nášho
spoločenstva. Pokiaľ ide o Kosovo, vyhliadky na vstup do Európskej únie sú silným katalyzátorom na
realizáciu potrebných reforiem, predovšetkým tých, ktoré súvisia s ľudskými právami, o ktorých sa už hovorí
a ktoré treba podporiť. Toto uznesenie zaoberajúce sa týmito dôležitými problémami podporujem bez
akéhokoľvek zaváhania.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasoval som proti návrhu uznesenia o európskych
vyhliadkach Kosova, pretože považuje Kosovo za nezávislý štát a tak sa k nemu aj správa. Toto uznesenie
nerešpektuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99 a dokonca vyzýva päť členských štátov EÚ
vrátane Grécka, ktoré neuznali jednostrannú nezávislosť Kosova, aby tak urobili, teda inými slovami, aby
porušili uznesenie OSN. Toto uznesenie preto nepomáha pri riešení problémov a pri posilnení stability
a mieru v oblasti. Uznesenie dokonca vyzýva na výraznejšiu prítomnosť misie EULEX v Kosove.

Mário David (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu. Toto uznesenie, analýza situácie
a navrhované smerovanie svedčia o tom, že každý, kto bol proti odtrhnutiu Kosova, mal pravdu.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Členské štáty zatiaľ ešte stále jednomyseľne neuznali Kosovo. Obozretnosť,
s akou sa niektorí pozerajú na túto novú krajinu, bude určite založená na politických a strategických motívoch,
ale aj na oveľa praktickejších dôvodoch. Tie vyplývajú predovšetkým zo znepokojenia z korupcie
a organizovaného zločinu, ktoré sú na tomto území také rozšírené a ktoré bránia Kosovu pravdivo vyhlásiť,
že je to právny štát.

Podobne, ako to urobili ostatné štáty v balkánskom regióne, by bolo dobré, aby Kosovo predložilo dôkazy
o tom, že sa vydalo na cestu, z ktorej niet návratu, pokiaľ ide o prijímanie politík a reforiem, ktoré na jednej
strane podporia jeho európsku voľbu a na druhej strane posilnia jeho vlastnú politickú podstatu a postavia
základy, aby jeho občania mohli konať demokraticky a odmietnuť násilie, najmä etnické násilie ako spôsob
riešenia problémov. Kosovo má pred sebou ešte stále dlhú cestu.
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José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Predkladané uznesenie poznamenáva vyhlásenie nezávislosti
Kosova zo 17. februára 2008, ktoré uznalo 69 krajín, a nabáda členské štáty, aby spolupracovali na ich
spoločnom prístupe ku Kosovu vzhľadom na jeho plánovaný vstup do EÚ. Zastávam názor, že napriek
veľmi ťažkému dedičstvu ozbrojeného konfliktu tvoria vyhliadky na vstup do EÚ silný stimul pre potrebné
reformy v Kosove. Vyzývam na to, aby sa prijali praktické opatrenia, vďaka ktorým by mali tieto vyhliadky
pre občanov hmatateľnejšiu podobu, prostredníctvom uplatňovania ľudských práv a posilnenia právneho
štátu.

João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Už samotný fakt, že rôzne členské štáty EÚ stále neuznali
nezávislosť Kosova, stačí na to, aby sme považovali obsah tohto uznesenia za neprípustný. Bohužiaľ však
väčšina v tomto Parlamente znovu zakrýva čin, ktorý je podľa medzinárodného práva nezákonný. Ako sa
to uvádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý predložila Konfederatívna skupina Európskej
zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica a ktorý väčšina zamietla, jedinou cestou, ktorá môže viesť
k stabilite a trvalému mieru v regióne, je pokračovanie v rozhovoroch a rokovaniach v súlade
s medzinárodným právom.

Lorenzo Fontana (EFD), písomne. − (IT) Návrh uznesenia pani Lunacekovej jasne ukazuje, že krajina dosiahla
len malý pokrok, a domnievam sa, že pre poukázané problémy je vstup krajiny do EÚ ešte menej prijateľný,
pretože by to vyzdvihlo heterogénny charakter Únie, ku ktorému prispievajú posledné rozšírenia. Platia tu
podobné slová, aké som povedal o vstupe Albánska do EÚ. Domnievam sa, že sa nachádzame na križovatke.
Európa sa musí rozhodnúť, či sa obmedzí na to, že bude útvarom založeným len na geografických kritériách,
alebo či sa chce stať Európou organickejšou, súdržnejšou a tvorenou štátmi, ktoré napriek svojej rozmanitosti
preukazujú spoločné vlastnosti v súlade s európskou myšlienkou. Samotná skutočnosť, že päť členských
štátov neuznalo suverenitu krajiny, zostáva prekážkou, vďaka ktorej je momentálne vstup Kosova do Európy
paradoxný. Z týchto dôvodov nemôžem podporiť návrh uznesenia pani Lunacekovej.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písomne. − (CS) Návrh uznesenia o európskom integračnom procese v prípade
Kosova je dokumentom, ktorého autor zrejme nežije v reálnom svete a netuší, že Kosovo nie je uznávaným
členom medzinárodného spoločenstva. Snaha nahradiť tlak za zlepšenie vnútornej hospodárskej situácie,
umožnenie spolužitia pôvodných obyvateľov, t. j. Srbov, Goranov, Rómov a ďalších národností v súčasnosti
s väčšinovými Albáncami, zabránenie šikanovaniu menšinových obyvateľov a tvrdý postup proti klanom
distribuujúcim drogy po celej Európe, to sú otázky, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu situácie na území
a posilneniu cezhraničnej spolupráce. Dodnes sa nepodarilo obnoviť evidenciu obyvateľov, dodnes je krajina
úplne závislá od zahraničnej hospodárskej pomoci. Chýba politická vôľa zaistiť aspoň spravodlivé komunálne
voľby a podmienky pre fungovanie obecných úradov. Boj proti korupcii a organizovanému zločinu je
podobne ako decentralizácia a reforma verejnej správy na tomto území zatiaľ celkom formálnou záležitosťou.
Preto tiež zatiaľ nemá žiaden skutočný vplyv na situáciu v krajine. Prebujnená rozsiahla korupcia, pašovanie
zbraní a drog vnášajú do regiónu nepokoj. Je čudné, že na tomto území sa používa mena euro. Najmä z toho
hľadiska, že ani zdanlivo nie sú splnené základné predpoklady na takéto používanie spoločnej európskej
meny. Je zrejmé, že s podobným návrhom Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická
zelená ľavica nemôže súhlasiť.

Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne. – (RO) Bol som veľmi nepríjemne prekvapený, keď som si začiatkom
tohto týždňa v novinách prečítal, že ozbrojený muž vypálil štyri guľky na srbského poslanca v kosovskom
parlamente. K tomuto útoku došlo štyri dni po výbuchu v Mitrovici po demonštrácii Srbov. EÚ v podstate
musí vyriešiť proces nastolenia demokracie a posilnenia stability v Kosove. Z tohto dôvodu mal návrh
vyjadrovať prednostne realitu regiónu, ako sú napríklad ťahajúca sa reforma systému spravodlivosti a ťažkosti,
s ktorými sa stretávajú európske misie pri komunikácii s miestnymi orgánmi v Prištine. Regionálna spolupráca
krajín západného Balkánu je kľúčom k ich hospodárskemu rozvoju, ale najmä k vybudovaniu vzájomného
rešpektu a rešpektovaniu právneho štátu. Pre občanov je zásadne dôležitá najmä spolupráca medzi Belehradom
a Prištinou, predovšetkým v najhoršie zasiahnutých sektoroch, ako sú životné prostredie, infraštruktúra
a obchod. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o uznanie štatútu Kosova, odkaz v uznesení, o ktorom vedieme
rozpravu, mal jasne uvádzať, že nevyjadruje pozíciu všetkých členských štátov EÚ.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. – (FR) Päť členských štátov EÚ vrátane Francúzska neuznalo
nezávislosť Kosova. Je preto neprípustné predložiť dnes správu, ktorá obhajuje vstup Kosova do EÚ. Okrem
toho si veľmi vážim občanov tejto provincie a nechcem, aby okrem znášania následkov nedávnych konfliktov
museli uplatňovať aj kodanské kritériá. Budem hlasovať proti tomuto neprípustnému a poburujúcemu textu.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) Regionálna stabilita a vstup krajín v regióne západného Balkánu do EÚ
patrili vždy medzi priority EÚ. V tomto ťažkom procese existujú krajiny v tomto regióne, ktoré sa stali
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bližšími EÚ skôr než iné, napríklad Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Čierna Hora.
Tento proces bol pre Kosovo z rôznych dôvodov pomalší a jeho občania stále nemôžu cestovať do krajín
EÚ bez víz. Naliehavo musíme prekonať túto situáciu a toto úsilie bude výlučne a v plnej miere závisieť od
Kosova, ktoré bude musieť na tento účel zaviesť potrebné reformy.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu o Kosove, pretože vyzýva
päť členských štátov, ktoré zatiaľ neuznali nezávislosť Kosova, aby tak urobili. Konfederatívna skupina
Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica bola vždy proti jednostrannému vyhláseniu nezávislosti
Kosova, pretože ide o čin v rozpore s medzinárodným právom. Naopak, naďalej podporujeme pokračovanie
v dialógu spôsobom, ktorý bude uspokojivý pre obe strany, na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady
Organizácie Spojených národov č. 1244/99 podľa medzinárodného práva a považujeme ho za jediný možný
spôsob dosiahnutia mieru a stability v regióne.

Francisco José Millán Mon a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), písomne. – (ES) V mene
španielskej delegácie v Poslaneckom klube Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) chceme
uviesť, že dôvod nášho hlasovania o uznesení o procese európskej integrácie Kosova je založený na tom, že
toto uznesenie považuje Kosovo za nezávislý štát v úplne normálnej situácii bez toho, aby zohľadňovalo,
že štatút tohto územia je v medzinárodnom spoločenstve naďalej veľmi kontroverzný (čaká sa pritom aj na
informačné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora) a že Kosovo neuznalo päť členských štátov Európskej
únie, medzi ktorými je aj Španielsko.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Európsky parlament dnes vyslal jasný signál, že budúcnosť
nezávislého Kosova spočíva v európskej integrácii. Je to signál, ktorý je povzbudením pre vládu aj občanov
Kosova. Okrem toho je to jasná požiadavka, aby päť členských štátov EÚ, ktoré zatiaľ neuznali Kosovo ako
štát, tento krok okamžite urobili v záujme posilnenia účinnosti našej podpory. Jasná väčšina poslancov EP
zamietla ďalšie diskusie o otázke štatútu Kosova vzhľadom na to, že Medzinárodný súdny dvor má poskytnúť
svoje stanovisko v júli. Týmto uznesením Parlament podporuje čo najskoršie začatie rozhovorov o liberalizácii
vízového režimu. Ľuďom Kosova by už nemala byť odopieraná sloboda cestovania, ktorú EÚ pravdepodobne
poskytne iným štátom v tomto regióne do konca tohto roka. Moje uznesenie vyzýva na naliehavú realizáciu
tohto potrebného kroku s cieľom oslobodiť Kosovčanov od ich regionálnej aj medzinárodnej izolácie.

Návrh uznesenia: Albánsko (B7-0408/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Komunistická strana Grécka hlasovala proti návrhu
uznesenia, pretože je proti vstupu Albánska do EÚ z rovnakých dôvodov, pre aké je proti vstupu
a pokračujúcemu členstvu Grécka v tejto imperialistickej medzinárodnej únii. Zo vstupu bude ťažiť
eurounifikujúci a albánsky kapitál najmä v oblasti energetiky, ťažby a dopravy a agresívne imperialistické
plány EÚ a NATO a bude na škodu pracujúcim, chudobným poľnohospodárom a malým a stredným
podnikom.

Návrh uznesenia vyzýva na to, aby pochybný, protiľudový politický systém buržoáznych strán v krajine
v spolupráci s EÚ vytvoril, urýchlil a podporil balík kapitalistickej reštrukturalizácie. Protiľudový útok, ktorý
vyvolal všeobecné povstania v 90. rokoch minulého storočia, vedie k privatizáciám, masívnej nezamestnanosti,
migrácii, opúšťaniu vidieka, väčšiemu vykorisťovaniu, zločinu a korupcii. Pokúša sa o nebývalé otvorené
zásahy do vnútorných vecí krajiny a do systému politickej opozície a vyzýva na protidemokratické regulácie
vo fungovaní politických strán a parlamentu. Politika EÚ a buržoázne sily v Albánsku smerujúce k vstupu
do EÚ zhoršujú rozvojové problémy krajiny, postavenie pracujúcich, čerpanie kapitálu a migračné toky
a nesú so sebou obrovské riziká z pohľadu bezpečnosti oblasti.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Hlasovaním za tento návrh uznesenia o procese vstupu Albánska
do EÚ som sa rozhodla podporiť jeho dve zásadné myšlienky. Na jednej strane podporujem myšlienku
dlhodobého začlenenia tejto krajiny, ktoré je oprávnené najmä vzhľadom na veľké úsilie a dosiahnutý pokrok.
Podnikli sa skutočne pozitívne kroky v oblasti boja proti korupcii aj pri posilňovaní demokratického rámca
Albánska. Na druhej strane treba stále dosiahnuť výrazný pokrok z pohľadu upevnenia demokracie alebo
dokonca aj v oblasti udržateľného rozvoja krajiny. Politická kríza, ktorá nastala po parlamentných voľbách
v júni 2009 v Albánsku, nám všetkým ukázala, že krajina ešte stále môže padnúť za obeť vážnym ťažkostiam.
Práve preto bude potrebovať našu úplnú podporu.

Mara Bizzotto (EFD), písomne. − (IT) Táto správa dokazuje, čo môže európska propaganda vytvoriť, keď
chce prehliadnuť chyby minulosti. Je pravda, že správa pána Chountisa poukazuje na problémy týkajúce sa
Albánska, no zároveň sa takmer zdá, akoby hovorila, že máme povinnosť prijať balkánske krajiny do Únie,
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akoby to tak bolo napísané vo hviezdach a nikto proti tomu nemohol namietať. Absolútne nesúhlasím.
Albánsko má dnes úplne viditeľné problémy v oblasti vlastnej vnútornej politickej stability a veľmi vysokú
mieru korupcie. Jeho vstup do EÚ by Únii spôsobil ďalšie problémy okrem tých, ktorým už musela čeliť
a musí čeliť ďalej po veľkom rozšírení, ktorým sa prakticky zdvojnásobil počet členských štátov. Okrem
hladu po moci a centralizácii zo strany byrokratov EÚ neexistuje žiaden dôvod trvať na vstupe Albánska do
EÚ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v tejto balkánskej republike nechápem, ako by mohol jej vstup prispieť
k procesu európskej integrácie.

Mário David (PPE), písomne. − (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože situáciu chápem tak, že Albánsko
by malo pokračovať v ceste smerom k možnému vstupu do EÚ. Únia by mala pokračovať vo svojej stratégii
rozširovania postupne a nekompromisne. Mala by zároveň vystupovať ako hybná sila pre zavádzanie
dôležitých reforiem v krajinách, ktoré sú kandidátmi alebo možnými kandidátmi na členstvo v Únii. Všetci
však vieme, že cesta k vstupu do Únie je náročná. Podmienky upravujúce vstup do EÚ sú jasné a dobre známe
a nie je vždy jednoduché ich splniť. V prípade Albánska treba prejsť ešte riadny kus cesty a to táto správa
zreteľne uvádza. V prvom rade musí splniť kodanské kritériá vrátane procesu stabilizácie demokratických
inštitúcií. V tomto smere by som chcel zdôrazniť a podporiť úsilie premiéra Saliho Berišu o nájdenie účinného
riešenia súčasnej politickej krízy a zároveň by som chcel vyjadriť kritiku voči nečestnému správaniu
socialistickej opozície. Tempo, s akým každá krajina napreduje smerom k vstupu do Európskej únie, teda
určuje len daná kandidátska alebo možná kandidátska krajina. Dúfam, že Albánsko bude pokračovať po
ceste smerom do Únie odhodlane a bez váhania.

Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. – (GA) Aj keď som hlasovala za túto správu, podľa mňa by mali
ľudia Albánska rozhodnúť o tom, či chcú byť súčasťou EÚ.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Nestabilita regiónu západného Balkánu sa týka aj Albánska, ktoré vie, že
kríza ohrozuje reformy, ktoré sa už uskutočnili a ktoré boli vo veľkej miere zamerané na pokračujúce sa
zblíženie s Európskou úniou. Keď si spomeniete na dni diktatúry Envera Hodžu, je zrejmé, že Albánsko
ponúka málo záruk, že dokáže zotrvať na ceste, ktorú si zvolilo, a pozdvihnúť úroveň rozvoja a dodržiavania
právneho štátu a slobodu jednotlivca na prijateľnú úroveň podľa európskych noriem. Pokiaľ ide o vstup
krajiny do NATO, možno sa urobil dôležitý krok, ale stále to nestačí, aby EÚ mohla považovať Albánsko za
silného kandidáta na vstup.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Napriek tomu, že uznesenie uznáva pokrok, ktorý Albánsko
dosiahlo v reformnom procese, zdôrazňuje aj to, že na upevnenie demokracie a právneho štátu a na zaistenie
udržateľného hospodárskeho rozvoja je potrebné ďalšie výrazné úsilie. Domnievam sa, že vyhliadky na
vstup do Európskej únie podnietia niekoľko reforiem na západnom Balkáne a budú zohrávať konštruktívnu
úlohu pri rozvíjaní možností mieru, stability a predchádzania konfliktom v regióne, pri zlepšovaní dobrých
susedských vzťahov a pri riešení hospodárskych a sociálnych potrieb prostredníctvom udržateľného rozvoja.
Pokrok každej krajiny smerom k členstvu v EÚ však závisí od jej úsilia pri plnení kodanských kritérií a pri
dodržiavaní podmienok, ktoré sa spájajú s procesom stabilizácie a pridruženia. Ja dúfam, že krajina všetko
toto úspešne splní.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. – (FR) Hlasoval som proti tomuto textu z priateľstva k Albáncom.
Ako môžeme chcieť, aby vstúpili do Európskej únie, ktorá sleduje záujmy svojich finančných elít na úkor
všetkého ostatného? Žiadne rozšírenie nie je predstaviteľné, kým bude EÚ obhajovať súťaž medzi ľuďmi
a obranu v záujme privilegovaných. Okrem toho postkomunistické Albánsko preukázalo len obmedzenú
schopnosť bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý v tejto krajine prekvitá. Hlasoval som proti tomuto
textu.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) Regionálna stabilita a integrácia krajín v regióne západného Balkánu do
EÚ patrili vždy medzi priority Únie. Vyhliadky na vstup do EÚ preto vedú krajiny tohto regiónu k zvýšenému
úsiliu pri realizácii reforiem potrebných na dosiahnutie cieľov, ktoré sa požadujú, aby sa krajiny mohli stať
úplnými členmi EÚ. Treba zdôrazniť úsilie týchto krajín o posilnenie mieru, stability a predchádzania
konfliktom v regióne, ako aj o posilňovanie dobrých susedských vzťahov. Albánsko sa nachádza v pokročilej
fáze integračného procesu a už odpovedalo na dotazník Komisie na účely prípravy stanoviska k jeho žiadosti
o vstup do Európskej únie.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. − Hlasoval som za toto uznesenie o Albánsku, pretože potvrdzuje
podporu európskych vyhliadok Albánska zo strany Parlamentu, keď krajina dosiahne úroveň politickej
stability a spoľahlivosti a po úplnom splnení kodanských kritérií. Poznamenáva pokrok dosiahnutý v oblasti
reformného procesu a zdôrazňuje, že na účely upevnenia demokracie a právneho štátu, ako aj na zabezpečenie
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trvalo udržateľného rozvoja krajiny je potrebné ďalšie výrazné úsilie. Uznesenie víta prijatie návrhu
o liberalizácii vízového režimu a vyzýva na zrušenie vízovej povinnosti pre albánskych občanov do konca
roku 2010. Zdôrazňuje význam oddelenia právomocí a rešpektovanie nezávislého súdnictva a vyzýva na
to, aby sa v tejto oblasti dosiahol mimoriadny pokrok. Medzi najznepokojivejšie problémy krajiny, ku ktorej
toto uznesenie zaujíma stanovisko, patria korupcia a organizovaný zločin a obchodovanie s ľuďmi. Správa
sa zaoberá aj právami menšín, Rómami, právami odborových zväzov a sociálnou situáciou, právami žien
a konzultáciami vlády s občianskou spoločnosťou o návrhoch zákonov a prijatých reformách. Podnecuje
rozvoj a používanie obnoviteľnej energie, verejnú dopravu a právne predpisy v oblasti životného prostredia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Vítam prijatie tohto rozhodnutia najmä preto, že víta pokrok
dosiahnutý v oblasti súdneho systému, zároveň však zdôrazňuje, že realizácia reforiem je zatiaľ len v ranom
štádiu. Zaujíma stanovisko, že reforma súdnictva vrátane presadzovania rozhodnutí súdu je kľúčovou
požiadavkou v procese žiadosti Albánska o členstvo v EÚ a podčiarkuje význam oddelenia právomocí
v demokratickej spoločnosti. Zdôrazňuje, že základom právneho štátu je transparentné, nestranné a účinné
súdnictvo nezávislé od akéhokoľvek politického či iného tlaku alebo kontroly, a vyzýva na rýchle prijatie
komplexnej dlhodobej stratégie v tejto oblasti vrátane plánu prijímania potrebných právnych predpisov
a realizácie opatrení. Vyzýva opozíciu, aby sa zapájala do procesu prípravy návrhov a aby v plnej miere
podporila reformu súdnictva. Okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočné financovanie súdnictva,
aby mohlo účinne fungovať v celej krajine. Očakáva preto nové pomocné iniciatívy od Komisie a v tomto
smere víta nedávne otvorenie súdu pre závažné zločiny v Tirane.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. − (DA) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože obsahuje
mnohé správne výzvy na zlepšenie v Albánsku. Moje „áno“ však v žiadnom prípade nemožno vykladať ako
priamu či nepriamu výzvu, aby albánsky ľud vstúpil do EÚ. Rozhodnutie o tejto otázke je úplne v rukách
samotného albánskeho ľudu.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. – Aj keď som hlasovala za túto správu, som pevne presvedčená,
že o tom, či chcú byť súčasťou EÚ, by mali rozhodnúť ľudia Albánska.

Návrhy uznesení: Kosovo (B7-0409/2010) a Albánsko (B7-0408/2010)

Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. − (LT) Albánsko aj Kosovo dosiahli pokrok pri realizácii
demokratických reforiem s cieľom posilniť právny štát a zaistiť udržateľný rozvoj krajiny. Aj naďalej sa však
musíme usilovať o dosiahnutie cieľov najmä v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu, pri
posilnení administratívnych možností štátnych inštitúcií a pri zaisťovaní nadradenosti práva. Politické
napätie z výsledkov parlamentných volieb v Albánsku, ktoré trvá už rok, poškodzuje snahu krajiny o to,
aby sa stala členským štátom EÚ. Politické sily Albánska musia začať konštruktívny dialóg v záujme
dosiahnutia dohody o výsledkoch a o zákone o voľbách, ktorý zaistí nový a úplne transparentný volebný
proces. Hlasoval som za uznesenia, pretože zároveň vyzývajú členské štáty EÚ, aby hľadali nové spôsoby
komunikácie s týmito balkánskymi krajinami. Medzi tieto opatrenia patrí aj podpora vzájomného kontaktu
ľudí prostredníctvom akademických výmenných programov zameraných na žiakov, študentov a vedcov.

Ernst Strasser (PPE), písomne. − (DE) Radi by sme predniesli tieto poznámky k téme liberalizácie vízového
režimu v tomto uznesení. V zásade by sme podporili zrušenie vízovej povinnosti pre krajiny západného
Balkánu. Podmienkou je však to, aby boli na 100 % splnené všetky stanovené podmienky.

Návrh uznesenia: Situácia v Kirgizsku (B7-0419/2010)

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia, ktorý vypracovali
rôzne politické skupiny. Toto uznesenie potvrdzuje potrebu odblokovania väčšej sumy, než je tá, ktorá už
bola Kirgizsku vyplatená, konkrétne na účely odpovedania na okamžitú výzvu Organizácie Spojených
národov, ktorej zámerom je zhromaždiť 71 miliónov USD potrebných na krízovú pomoc. Okrem toho
považujem za potrebné poskytnúť tejto krajine nielen krízovú pomoc, ale aj nástroje potrebné na stabilizáciu
jej situácie a zaistenie toho, že udalosť tohto typu sa už nebude opakovať. Treba teda zaviesť nástroje, ktoré
pomôžu znovu obnoviť bezpečnosť v Kirgizsku.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Napriek úspechu na oficiálnej politickej úrovni je Kirgizsko stále ponorené
do nestability a konfliktu a neexistujú žiadne znaky, že by sa situácia čoskoro stabilizovala. Táto krajina,
ktorá získala nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu, preukázala, že nie je schopná prijať lepšie normy
v oblasti ľudských práv a rešpektovania práv jednotlivca.
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Domnievam sa, že Európska únia dokáže zaujať stabilizačnú úlohu ako sprostredkovateľ a v situácii, ktorá
tam teraz existuje už po ukončení konfliktov, by mala aktívne prispievať k plneniu náročnej úlohy účinného
nastoľovania mieru a demokratizácie v krajine, ktorej susedmi sú Rusko a Čína.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Toto uznesenie vyjadruje vážne obavy z tragických a násilných
zrážok, ktoré nedávno vypukli v južnom Kirgizsku, a vyjadruje sústrasť obetiam všetkých rodín. Chcel by
som zdôrazniť výzvu tohto uznesenia, aby sa vyvinulo maximálne úsilie o zaistenie návratu do normálnej
situácie a zavedenie všetkých potrebných podmienok na to, aby sa utečenci a osoby vysídlené v rámci krajiny
mohli bezpečne a dôstojne dobrovoľne vrátiť do svojich domovov. Zároveň vyzýva Komisiu, aby urýchlila
humanitárnu pomoc v spolupráci s medzinárodnými organizáciami a aby spustila krátkodobé a strednodobé
programy obnovy zamerané na znovupostavenie zničených domovov a náhradu strateného majetku a na
realizáciu rehabilitačných programov v spojení s kirgizskými orgánmi a ďalšími darcami s cieľom vytvoriť
podmienky vedúce k návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písomne. – (PL) V súvislosti s nepokojmi a zrážkami, ku ktorým
došlo 11. júna v južnom Kirgizsku a najmä v mestách Oš a Džalalabád, počas ktorých prišlo o život približne
300 ľudí a viac než 2 000 osôb bolo zranených, si myslím, že Európsky parlament ako obranca demokracie,
práva a poriadku a dodržiavania ľudských práv by mal rozhodne reagovať na každú takúto udalosť v snahe
zabrániť procesom destabilizácie, aké momentálne vidíme v Kirgizsku. Chcem preto vyjadriť svoju solidaritu
a podporu národu Kirgizska tým, že podporím toto uznesenie a hlasujem za jeho prijatie.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) S veľkými obavami sa pozerám na násilné zrážky, ku ktorým nedávno
došlo v juhokirgizských mestách Oš a Džalalabád. Preto a aj vzhľadom na záväzky EÚ voči tomuto regiónu
najmä prostredníctvom stratégie pre Strednú Áziu musíme dať Kirgizsku dôrazný prísľub pomoci. Závažnosť
situácie znamená, že je potrebné podstatne zvýšiť objem humanitárnej pomoci poskytnutej Úniou, ktorá
sa má prideliť všetkým osobám postihnutým týmito vážnymi konfliktmi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Vítam prijatie tohto uznesenia najmä preto, že vyzýva na
podstatné zvýšenie humanitárnej pomoci EÚ pre ľudí postihnutých posledným násilím v južnom Kirgizsku,
ako aj na kompletné využitie nástroja stability, a preto, že zdôrazňuje našu vieru, že z dlhodobého hľadiska
bude potrebná aj nová úroveň angažovanosti EÚ v južnom Kirgizsku. Opakuje výzvu Parlamentu, aby
Komisia pripravila návrhy na presunutie financií v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce
navrhnutého s cieľom, aby EÚ získala lepšiu pozíciu a udržateľne reagovala na novú situáciu v Kirgizsku,
a uvádza, že dôraz na bezpečnosť ľudí je základom politiky EÚ v oblasti Strednej Ázie.

Návrh uznesenia: AIDS/HIV v súvislosti s XVIII. medzinárodnou konferenciou o AIDS (Viedeň, 18.
– 23. júla 2010) (RC-B7-0412/2010)

John Attard-Montalto, Louis Grech a Edward Scicluna (S&D), písomne. − Maltská delegácia labouristov
hlasovala za spoločný návrh uznesenia o reakcii EÚ na HIV/AIDS najmä preto, lebo sa zaoberá základnými
problémami a prioritami v súvislosti s globálnym a tragickým problémom, ktorý vo veľmi veľkej miere
ovplyvňuje životy mnohých ľudí, najmä žien a detí v regiónoch postihnutých chudobou, ako je subsaharská
Afrika, v ktorej 22,4 milióna ľudí žije s HIV/AIDS. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že uznesenie neobsahuje
žiadnu priamu propagáciu umelého prerušenia tehotenstva, naša delegácia nepodporuje ustanovenia, ktoré
obhajujú umelé prerušenie tehotenstva.

Carlo Casini (PPE), písomne. − (IT) Znovu sa ocitáme v poľutovaniahodnej situácii, keď sa v diskusii
o skutočnom a vážnom probléme (v tomto prípade ide o boj proti HIV) používajú argumenty navrhujúce
nespravodlivé riešenia na tému práva na život, vďaka čomu je nemožné hlasovať za návrh. Používanie výrazu
„sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa teraz stáva prostriedkom na presvedčenie parlamentov, aby podporovali
umelé prerušenie tehotenstva. Nesmieme sa nechať oklamať.

Všetci počnúc mnou musíme podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie, ale keď slová naznačujú inú
a v skutočnosti opačnú situáciu (keď sa zabitie ľudskej bytosti poníma ako právo ženy na slobodu), je potrebné
odhaliť klamstvo. Umelé prerušenie tehotenstva na svete je skutočnou tragédiou, ale skutočnou tragédiou
je aj v našej Európe. Môj zámer hlasovať proti uzneseniu nespočíva v snahe brániť rozsiahlemu úsiliu o boj
proti AIDS, ale v namietaní proti spôsobu a obsahu, ktoré som spomínal.

Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie o AIDS/HIV v súvislosti s XVIII.
medzinárodnou konferenciou o AIDS, pretože je potrebné zintenzívniť úsilie o to, aby sa vytvoril prioritný
prístup pre HIV/AIDS v záujme verejného zdravia a aby sa umožnil všeobecný prístup k zdravotnej
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starostlivosti, vzdelávaniu a zamestnanosti ľudí postihnutých týmto vírusom. Je rozhodujúce bojovať proti
stigmatizácii a diskriminácii nositeľov vírusu HIV/AIDS a zaistiť ochranu ich práv.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Politické skupiny by mali na takéto témy dosahovať široký konsenzus
a mali by sa vyhnúť tomu, aby ich používali v prospech nejakej agendy. Vzhľadom na existenciu spoločného
návrhu uznesenia, ktorý podpísali len ľavicové a extrémne ľavicové strany v Parlamente, sa dá ľahko vidieť,
že tento cieľ sa, žiaľ, nedodržal. Mali by sme sa zaujímať o ľudí, ich choroby a utrpenie, ktoré im spôsobujú,
a vplyv chorôb na spoločnosť, najmä v najmenej rozvinutých krajinách. Pre dobro týchto ľudí musíme
spolupracovať a nájsť lepšie riešenia na boj proti tejto skaze a na zmiernenie jej následkov.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Pohroma v podobe AIDS je naďalej vážnym humanitárnym
problémom na celom svete, a preto vyžaduje integrovanú reakciu na globálnej úrovni, ktorá zmobilizuje
štáty, inštitúcie a spoločnosti v rôznych regiónoch a na rôznych kontinentoch. V tejto oblasti naďalej pretrváva
sociálna stigmatizácia a ďalej sa šíriace ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti a mimoriadne ničivými
následkami v najmenej rozvinutých krajinách a v krajinách s najhoršou humanitárnou situáciou musí
zmobilizovať záujem a viesť k záväzkom zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov, aby sprístupnili aktuálne
dostupné zdroje na komplexnú a účinnú reakciu, ktorá by dokázala zaistiť potrebnú harmonizáciu politík
prevencie a primeranú liečbu choroby. Napriek tomu nesúhlasím so spájaním boja proti HIV s takou citlivou
otázkou, ako sú interrupcie.

João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznesenie zastáva komplexný prístup k problému AIDS/HIV na
základe dostupných údajov. Zdôrazňuje kľúčové problémy, ktoré, samozrejme, podporujeme, medzi ktoré
okrem iného patria obhajoba všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti a nevyhnutnosť dodržiavania
tejto povinnosti zo strany vlád prostredníctvom sprístupnenia verejných zdravotníckych služieb pre všetkých,
potreba podporovať, chrániť a dodržiavať ľudské práva, najmä práva na sexuálne a reprodukčné zdravie
nositeľov vírusu HIV/AIDS; upozornenie na hospodárske, sociálne a technické prekážky, ktoré spolu
s trestnými právnymi predpismi a opatreniami bránia v účinnej reakcii na HIV, potreba spravodlivého
a flexibilného financovania výskumu v oblasti nových technológií prevencie vrátane vakcín a mikrobicídov,
výzva adresovaná členským štátom a Komisii na zvrátenie znepokojujúceho poklesu financovania zameraného
na podporu sexuálneho a reprodukčného zdravia a súvisiacich práv v rozvojových krajinách.

Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. – (FR) Rozhodne a s presvedčením som hlasovala za toto uznesenie,
ktoré od členských štátov Európskej únie tesne pred konaním ďalšej medzinárodnej konferencie o AIDS vo
Viedni požaduje, aby vytvorili nové zákony s cieľom poskytnúť dostupné a účinné lieky proti AIDS, podporiť
kampane zabezpečujúce väčšiu informovanosť v rozvojových krajinách, zvýšiť financovanie výskumu
nových vakcín a mikrobicídov a bojovať proti diskriminácii pacientov. Na celom svete žije s AIDS viac než
33 miliónov ľudí s veľmi obmedzeným prístupom k antiretrovírusovým liekom a ja dúfam, že na
budúcotýždňovej medzinárodnej konferencii sa bude postupovať podľa týchto niekoľkých odporúčaní.

Sylvie Guillaume (S&D), písomne. – (FR) Pred ďalšou medzinárodnou konferenciou o AIDS, ktorá sa bude
konať v júli vo Viedni, sa zdá byť rozhodujúce, aby sme my poslanci EP vyslali vládam silný signál. Preto
som hlasovala za toto uznesenie, ktoré Komisiu a Radu vyzýva, aby zosilnili úsilie pri riešení problému
HIV/AIDS ako globálnej priority v oblasti verejného zdravia, pričom sa ľudské práva stanú ústrednou
myšlienkou prevencie, liečby a podpory.

Ešte aj dnes sa liečba dostáva len veľmi malej časti pacientov a sú potrebné zákony, ktoré zabezpečia dostupné
a účinné lieky proti HIV. Dôrazne odsudzujem dvojstranné obchodné dohody, ktoré naďalej kladú obchodné
záujmy pred zdravie v rozpore s dohodou podpísanou so Svetovou obchodnou organizáciou. Ako toto
uznesenie zdôrazňuje, musíme tiež bojovať proti všetkým právnym predpisom, ktoré kriminalizujú prenos
HIV a podporujú stigmatizáciu a diskrimináciu chorých.

Na záver dodám, že štatistiky o podiele žien a dievčat postihnutých touto chorobou dokazujú zlyhanie
aktuálnych politík v oblasti prevencie. A práve preto považujem za rozhodujúce, aby sme prijali naozaj
realistický prístup prostredníctvom financovania výskumu nových vakcín a mikrobicídov.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) HIV/AIDS stále patrí medzi hlavné príčiny globálnej úmrtnosti. V dôsledku
tohto ochorenia zomreli v roku 2008 dva milióny ľudí. Predpokladá sa pritom, že aj v nadchádzajúcich
desaťročiach zostane významnou globálnou príčinou predčasných úmrtí. Počet novoinfikovaných osôb
naďalej prekračuje dostupné možnosti liečby a dve tretiny osôb, ktoré v roku 2009 potrebovali liečbu, ju
nedostali, čo znamená, že 10 miliónov chorých ľudí nemalo prístup k potrebnej účinnej liečbe. Zastávam
preto názor, že EÚ musí vyvinúť maximálne úsilie smerujúce k väčším investíciám v oblasti výskumu, liečby

73Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



a vzdelávania s cieľom zlepšiť túto situáciu. Podporovať treba aj zastavenie stigmatizácie a diskriminácie
nositeľov vírusu HIV/AIDS. Myslím si tiež, že EÚ musí byť mimoriadne citlivá voči problému subsaharskej
Afriky, ktorá je s 22,4 milióna ľudí chorých na HIV/AIDS naďalej najhoršie postihnutou oblasťou.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Hlasoval som za spoločné uznesenie všetkých skupín Parlamentu
o HIV/AIDS, pretože sa zaoberá dôležitými aspektmi tohto problému, ako napríklad ochranou všeobecného
charakteru prístupu k službám verejnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Uznesenie požaduje
aj to, aby vlády dodržiavali svoje povinnosti a sprístupnili verejné zdravotnícke služby všetkým občanom.
Uznesenie zároveň chráni práva na reprodukčné a sexuálne zdravie nositeľov vírusu HIV. Okrem toho
zdôrazňuje potrebu financovania v súlade s požiadavkami výskumu nových preventívnych opatrení vrátane
vakcín.

Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Vírus HIV/AIDS je ešte aj dnes celosvetovou skazou, s ktorou sa sotva
dá niečo robiť. Najmä v rozvojových krajinách je vysoká miera novoinfikovaných osôb a v dôsledku toho
vysoká miera úmrtnosti. No aj v Európskej únii registrujeme stále viac novoinfikovaných osôb a počet
nenahlásených prípadov je možno omnoho vyšší. Stále veľmi prevláda strach z ochorenia človeka a zo života
so stigmou. V záujme zastavenia ochorenia je potrebný rozsiahly výskum, a to aj v rámci EÚ. A keďže je
výskum v oblasti HIV/AIDS základom, hlasoval som za toto uznesenie.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE), písomne. – (FR) Pred ďalšou medzinárodnou konferenciou o AIDS, ktorá
sa uskutoční v dňoch 18. až 23. júla 2010 vo Viedni, musím podporiť uznesenie, ktoré dnes bolo prijaté
a vysiela silný signál národným vládam. Je naozaj rozhodujúce vytvoriť nové právne predpisy s cieľom
zabezpečiť dostupné a účinné lieky proti vírusu HIV vrátane antiretrovírusových a iných bezpečných
a účinných liekov. Musím poukázať na to, že len 23 % pacientov s ochorením HIV v Európe a v Strednej Ázii
vie o antiretrovírusovej liečbe. Pobaltské štáty napríklad patria medzi krajiny Európskej únie, ktoré najviac
potrebujú zaviesť politiky v oblasti prevencie AIDS. Vyzývam preto Agentúru Európskej únie pre základné
práva, aby zhromaždila viac informácií o situácii ľudí s vírusom HIV/AIDS s cieľom zaistiť, aby mali títo
pacienti aj naďalej právo na sociálne, sexuálne a reprodukčné zdravie.

Paulo Rangel (PPE), písomne. − (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predkladám toto vysvetlenie
hlasovania, pretože aj keď som hlasoval za väčšinu odsekov, chcem zdôrazniť, že som sa zdržal hlasovania
o odseku 17. Zdržal som sa len preto, že francúzska verzia na rozdiel od portugalskej verzie naznačovala
možnosť, že sexuálne a reprodukčné zdravie by mohlo zahŕňať prijímanie interrupcie ako prostriedku jeho
propagácie. Ako obhajca práva na život som nemohol s čistým svedomím hlasovať za. Chcem zdôrazniť,
že používanie výrazu „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa nemôže stať spôsobom, ako presvedčiť parlamenty,
aby podporovali umelé prerušenie tehotenstva. Chcem však predsa len zdôrazniť svoju celkovú zaviazanosť
bojovať proti HIV/AIDS.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Spoločné uznesenie bolo prijaté v podobe, v akej sa o ňom
rokovalo, so 400 hlasmi za a 166 proti napriek tomu, že poslanecký klub PPE žiadal o oddelené hlasovanie
o sexuálnych a reprodukčných právach tak, ako to robí stále. Zároveň to poukazuje na to, že poslanecký
klub PPE je v tejto otázke rozdelený. Teší ma výsledok, najmä preto, lebo sa zohľadnili všetky naše názory
súvisiace so sexuálnymi a reprodukčnými právami.

Joanna Senyszyn (S&D), písomne. – (PL) Infekcie vírusmi HIV/AIDS sú globálnym javom a vôbec sa netýkajú
len takzvaných rizikových skupín alebo osobitných regiónov. Dnes už nejde len o problém drogovo závislých
či homosexuálov, ale týka sa všetkých. Najviac sú vystavení riziku mladí ľudia, vzdelaní ľudia, belosi a ľudia
pracujúci pre väčšie spoločnosti.

Takmer polovicu osôb s ochorením HIV tvoria ženy. Infekcii podľahnú skôr, pretože vírus prechádza oveľa
ľahšie z mužov na ženy než naopak. XVIII. medzinárodná konferencia o AIDS, ktorá sa bude konať vo Viedni
v dňoch 18. až 23. júla, zdôrazní potrebu zintenzívnenia informačnej kampane zameranej na ženy a mladých
ľudí. Ženy musia mať všeobecný a jednoduchý prístup k informáciám o zdravotných aspektoch sexu
a reprodukcie a k zdravotníckym službám. Rovnako podstatná je aj bezplatná distribúcia liekov proti HIV
pre tehotné ženy s cieľom zabrániť prenosu choroby z matky na dieťa. Pri predchádzaní HIV/AIDS sú
rozhodujúce školské vzdelávacie programy o sexuálnych a reprodukčných právach.

Najviditeľnejšími následkami nedostatočnej sexuálnej výchovy v školách sú prípady ochorenia na HIV a iné
sexuálne prenosné choroby u mladých ľudí a predčasné a neplánované tehotenstvá mladých žien. Epidémia
HIV/AIDS – dá sa tak nazvať v dôsledku rozsahu a smrteľného nebezpečenstva a veľkého percenta prípadov
medzi mladými ľuďmi – by mala byť dostatočným dôvodom na zavedenie primeranej sexuálnej výchovy

08-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK74



na školách. Preto som hlasovala za prijatie uznesenia o HIV/AIDS v súvislosti s XVIII. medzinárodnou
konferenciou o AIDS.

Charles Tannock (ECR), písomne. − Skupina ECR bezvýhradne podporuje ľudské práva pre všetkých bez
ohľadu na rasu, pohlavie a sexuálnu orientáciu. Dôrazne podporujeme napredovanie v liečbe, prevencii
a prístupe k zdravotnej starostlivosti pre všetkých a rozvíjanie povedomia a vzdelávania v oblasti boja proti
HIV a AIDS.

Zároveň sa však domnievame, že reprodukčné práva, kam patrí aj právo na interrupciu, sú otázkou svedomia
každého jednotlivca a že návrhy v tomto uznesení príliš zasahujú do práva zvrchovaného štátu vytvoriť
program vlastnej politiky v oblasti zdravotnej starostlivosti a umelého prerušenia tehotenstva.

Z týchto dôvodov sa skupina ECR rozhodla zdržať sa hlasovania o tomto uznesení.

Návrh uznesenia: Nadobudnutie platnosti Dohovoru o kazetovej munícii 1. augusta 2010 a úloha
EÚ (RC-B7-0413/2010)

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Zámerom Dohovoru o kazetovej munícii je zakázať používanie,
výrobu, uskladňovanie a transfer tejto kategórie zbraní a zabezpečiť jej odstránenie a zničenie. Podporila
som spoločný návrh uznesenia, ktorý vyzýva všetky členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor a umožnili
tak, aby ho Únia dodržiavala. Preto je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia, aby krajiny, ktoré zatiaľ
dohovor neratifikovali, tak urobili. Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré už tento dohovor podpísali, nadobudnutie
platnosti je príležitosťou na prijatie potrebných opatrení na jeho realizáciu vo forme zničenia zásob,
odstránenia zvyšných zbraní a poskytnutia pomoci obetiam a podobne.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Podpísal som a hlasoval som za návrh uznesenia
o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii a úlohe EÚ nielen preto, že ide o tému najvyššieho
významu, ale aj preto, že Grécko, bohužiaľ, patrí medzi krajiny, ktoré tento dohovor zatiaľ nepodpísali.
Všetky štáty by mali tento dohovor okamžite uplatňovať. Kazetová munícia vedie k vysokej miere úmrtnosti
a vyvoláva vážne riziko pre občanov, najmä ak sa používa v blízkosti obytných oblastí. Aj po skončení
konfliktu pretrvávajú jej tragické následky, pretože použitie tejto munície spôsobuje viaceré zranenia a úmrtia
občanov, keďže nevybuchnuté nábojnice, ktoré zostanú v zemi, často nájdu deti a iné nič netušiace nevinné
obete.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Všetky krajiny, ktoré si stále pamätajú na svoju účasť vo vojnách, poznajú
ničivé následky kazetovej munície. Podpora ich zakázania a zničenia zo strany Parlamentu je úplne
opodstatnená. Obávam sa však, že vôľa politikov a ratifikácia tohto dohovoru zo strany niekoľkých štátov
nemusí stačiť na to, aby sa jednoducho dosiahli žiadané výsledky.

Vzhľadom na to ide nepochybne o dôležitý krok správnym smerom a je povinnosťou Európskej únie a jej
členských štátov podporiť ho.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. − (PT) Vzhľadom na nescudziteľnú úlohu Európskej únie pri obrane
mieru, bezpečnosti a rešpektovania slobody, života a ľudských práv a kvality života ľudí podporujem toto
uznesenie a zdôrazňujem potrebu pozitívnej a rýchlej reakcie na výzvu, aby všetky členské štáty bezodkladne
podpísali a ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii. Chcel by som poukázať na skutočnosť, že kazetová
munícia je mimoriadne smrteľná a vytvára vážne riziko pre občanov, a to aj v období po ukončení konfliktov.
Hlavnými obeťami tohto typu výbušniny sú, žiaľ, deti. Obhajujem záväzok Európy bojovať proti šíreniu
zbraní, ktoré náhodne zabíjajú, a dúfam, že členské štáty a inštitúcie EÚ v tomto smere podniknú súvislé
a odhodlané kroky voči tretím krajinám.

Paweł Robert Kowal (ECR), písomne. – (PL) Náš návrh uznesenia je vyvážený. Víta konanie členských
štátov, ktoré podpísali a ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii, ale pripúšťa aj to, že niektoré členské štáty
vzhľadom na svoju situáciu nebudú môcť teraz dohovor podpísať. Náš text vyzýva tieto krajiny (napríklad
aj Poľsko), aby konali v zmysle dodržiavania požiadaviek (napríklad požiadaviek na výrazné zníženie počtu
nevybuchnutej munície a menší rozsah rozptylu), výsledkom čoho bude zníženie možných strát v radoch
obyvateľstva – v rámci ďalšieho protokolu k Ženevskému dohovoru o konvenčných zbraniach. Na túto
cestu sa vydali Poľsko a ďalšie členské štáty EÚ, ako napríklad Fínsko, Lotyšsko, Estónsko, Rumunsko
a Slovensko, ako aj USA.

Sabine Lösing a Sabine Wils (GUE/NGL), písomne. − Odôvodnenie spoločného rozhodnutia, bohužiaľ,
obsahuje pozitívny odkaz na európsku bezpečnostnú stratégiu a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku,
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ktoré my a naša skupina odmietame. Ale vzhľadom na obrovský význam Dohovoru o kazetovej munícii
prijatého 107 krajinami sme spolu so skupinou GUE/NGL podpísali spoločné uznesenie o nadobudnutí
platnosti Dohovoru o kazetovej munícii a úlohe EÚ, pretože toto spoločné uznesenie musíme považovať
za veľký úspech v záujme zakázania kazetovej munície.

Nuno Melo (PPE), písomne. − (PT) Podpísanie Dohovoru o kazetovej munícii 20 členskými štátmi je dobrým
vyjadrením záväzku EÚ v oblasti boja proti šíreniu zbraní, ktoré náhodne zabíjajú. Nemožno zabudnúť, že
tento typ zbraní je hlavnou príčinou úmrtia tisícov civilistov, ktorí boli bez rozdielu zabití, najmä detí
a ďalších ľudí, ktorí sú nevinní a nie sú si vedomí nebezpečenstva.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Spoločné rozhodnutie, bohužiaľ, obsahuje pozitívne odkazy na
európsku bezpečnostnú stratégiu a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ktoré ja a naša skupina
odmietame. Ale vzhľadom na obrovský význam Dohovoru o kazetovej munícii prijatého 107 krajinami ja
i naša skupina Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica podporujeme
spoločné uznesenie o nadobudnutí platnosti Dohovoru o kazetovej munícii a úlohe EÚ. Domnievam sa, že
spoločné uznesenie možno považovať za posun smerom k zakázaniu kazetových bômb, preto som hlasoval
za.

Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Kazetová munícia patrí medzi najzákernejšie zbrane, pretože pri
použití zabíja hlavne nevinných ľudí. Nebezpečenstvu náhodného výbuchu týchto zariadení sú vystavené
najmä deti a v dôsledku toho môžu mať vážne zranenia. Dohovor o kazetovej munícii, ktorý už podpísalo
20 členských štátov, zakazuje používanie týchto zbraní a od krajín, ktoré ich majú vo výzbroji, požaduje
ich zničenie. Súhlasil som s uznesením, pretože tento dohovor je prvým krokom správnym smerom
k definitívnemu zakázaniu týchto smrtiacich zbraní. Hlasoval som proti uzneseniu, pretože si nemyslím, že
dohoda môže donútiť krajiny, aby zakázali kazetovú muníciu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Európsky parlament prostredníctvom prevažnej väčšiny
vyslal silný signál proti tejto zradnej hrozbe pre ľudí vo vojnových a krízových oblastiach. Ešte aj dnes
postihuje kazetová munícia tisíce ľudí, takmer výlučne civilistov a najmä mnoho detí, ktoré si často pomýlia
bomby s loptami a hračkami. Európsky parlament tak zaujal jediné schodné stanovisko k tejto neprieberčivej
a nehumánnej zbrani: jednotné „nie“ kazetovej munícii v Európe a vo svete. Európsky parlament žiada, aby
všetky členské štáty a kandidátske krajiny, ktoré zatiaľ nepodpísali alebo neratifikovali medzinárodnú dohodu
o zákaze kazetovej munície, čím skôr k tomuto kroku pristúpili, najlepšie do konca roka. Nám zeleným sa
podarilo úspešne presadiť požiadavku, aby krajiny, ktoré zatiaľ neboli menované, menované boli, čo umožní
občianskej spoločnosti vyvinúť tlak tam, kde je najviac potrebný. Estónsko, Fínsko, Grécko, Lotyšsko, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko a Turecko musia ešte podpísať a ratifikovať túto zmluvu. Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Maďarsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Portugalsko a Švédsko zmluvu už podpísali, ale stále ich
čaká ratifikácia v národných parlamentoch.

Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. − Skupina ECR výrazne podporuje všetky snahy o minimalizáciu
utrpenia vojakov a civilistov, a preto hlasovala za toto uznesenie. Zastávame však názor, že sa nesmie urobiť
nič, čím by sa zhoršila operačná účinnosť a bezpečnosť našich ozbrojených síl. Treba preto jasne uviesť, že
do kazetovej munície podľa definície v Dohovore o kazetovej munícii nepatrí munícia, ktorá sa zničí alebo
deaktivuje sama, teda munícia, ktorú budú používať zodpovedné ozbrojené sily našich národov.

Osobne neschvaľujem spôsob formulácie v odseku 10, ktorý vyzýva vysokého predstaviteľa, aby vyvinul
maximálne úsilie o realizáciu pristúpenia Únie k Dohovoru o kazetovej munícii. Medzi nešťastné následky
Lisabonskej zmluvy patrí to, že EÚ je teraz sama schopná pristupovať k medzinárodným dohovorom. To
by malo byť výsadou suverénnych národov, nie organizácie, ako je EÚ, aj keď je zrejmé, že existujú ľudia,
ktorí sa, bohužiaľ, snažia o premenu EÚ na zvrchovaný štát.

Správa: George Lyon (A7-0204/2010)

Roberta Angelilli (PPE), písomne. − (IT) Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) patrí medzi najdôležitejšie
politiky Európskej únie a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy nemožno žiadnu reformu SPP ani
žiadne nové právne predpisy týkajúce sa poľnohospodárstva schváliť bez súhlasu Parlamentu.

Poľnohospodári produkujú tovar, ktorý používa celá spoločnosť, ale nielen ich postihuje SPP, pretože existuje
vzťah medzi poľnohospodárstvom, životným prostredím, biodiverzitou, zmenou klímy a udržateľným
riadením prírodných zdrojov, ako sú voda a zem. Okrem toho existuje jasné prepojenie medzi
poľnohospodárstvom a správnym hospodárskym a sociálnym rozvojom rozsiahlych vidieckych oblastí EÚ.
Poľnohospodári poskytujú aj potraviny, ktoré potrebujeme na prežitie.
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Toto úvodné uznesenie o budúcnosti SPP predstavuje príspevok zo strany poslancov EP do rozpravy o tom,
ako reformovať SPP v súvislosti so zavedením nového viacročného rozpočtu v roku 2013 a ako definovať
základné zásady, ktorými sa bude riadiť proces formovania novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
V rámci tohto hlasovania sa Parlament sústredil aj na to, ako sa postaviť k novým úlohám, ako sú boj proti
zmene klímy, potravinová bezpečnosť, kvalita potravín, konkurencieschopnosť podnikov a príjmy
poľnohospodárov.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Správa o budúcnosti SPP po roku 2013 podporuje
európsku zjednocujúcu politiku zameranú na vykorenenie chudobných poľnohospodárov zo stredne veľkých
fariem a posilňuje veľkú kapitalistickú poľnohospodársku produkciu. SPP, reformy na základe kontroly
stavu a rozhodnutia WTO mali dramatický vplyv na chudobné stredné poľnohospodárske podniky. Pred
tým, než Grécko vstúpilo do EHS/EÚ, vyvážalo poľnohospodárske produkty. Dnes míňa 2,5 miliardy EUR
na dovoz produktov, ktoré dokáže vyprodukovať. V odvetví poľnohospodárstva ročne ubudne 20 tisíc
pracovných miest, produkcia upadá, príjem z poľnohospodárstva klesol v rokoch 2000 až 2008 o 20 %
a 75 % poľnohospodárskych podnikov dosahuje ročný hrubý zisk v rozsahu 1 200 až 9 600 EUR.

Reforma považuje bolestivé následky pre malé a stredné poľnohospodárske podniky za úspech. Zámerom
tejto správy je prispôsobiť SPP vzhľadom na stratégiu monopolného kapitálu pre poľnohospodárstvo, ako
je to vyjadrené v stratégii EÚ 2020: konkurencieschopné poľnohospodárstvo, veľké firemné majetky vo
vidieckom hospodárstve, ktoré budú koncentrovať pozemky a dotácie Spoločenstva na úkor malých
a stredných poľnohospodárskych podnikov a zúrivá konkurencia o získanie podielu na eurounifikujúcich
a globálnych trhoch. Rozhodnutie Komisie o pozastavení alebo zrušení dotácií a pomoci Spoločenstva
všetkým členským štátom, ktoré neplnia požiadavky finančnej disciplíny podľa Paktu stability, smeruje tiež
k tomu istému záveru.

Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. – (RO) Priamo v odvetviach poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu
je momentálne zamestnaných 13,6 milióna občanov v členských štátoch EÚ, pričom ďalších 5 miliónov
ľudí pracuje v agropotravinárskom odvetví. Generujú viac než 337 miliárd EUR v rámci ročnej produkcie
na úrovni EÚ.

Vzhľadom na to, že EÚ musí zaistiť potravinovú bezpečnosť pre svojich občanov a dlhodobý rozvoj odvetví
poľnohospodárstva, poľnohospodárstvo musí prejsť veľkými zmenami v záujme zachovania produktivity
v čase, keď sa musí prispôsobiť prísnejším environmentálnym obmedzeniam, než platia v súčasnosti.

Politiky zamerané na obmedzenie poľnohospodárskeho využívania pôdy v záujme boja proti zmene klímy
zredukujú veľkosť oblastí, ktoré sa obrábajú, a povedú k uvaleniu ďalších podmienok pre poľnohospodársku
produkciu zameraných na zníženie dosahu na životné prostredie a klímu. Spoločná poľnohospodárska
politika EÚ sa navyše bude musieť prispôsobiť novej hospodárskej a sociálnej atmosfére na lokálnej
a regionálnej úrovni, kde sa bude zohľadňovať zvýšenie nákladov na energiu.

Táto správa správne identifikovala kľúčové problémy, ktoré bude musieť spoločná poľnohospodárska
politika riešiť po roku 2013, a práve preto som ju hlasovaním podporila.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Správa pána Lyona sa zameriava na zaistenie a zlepšenie budúcnosti
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 vzhľadom na existenciu hospodárskej krízy
a vážne finančné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú členské štáty, daňoví poplatníci, poľnohospodári
a spotrebitelia. Európska únia preto bude musieť reagovať na rastúci demografický tlak, ako aj na nárast
dopytu na vnútornom trhu. Ako sa však uvádza v správe, za ktorú som hlasovala, nejde len o otázku
zintenzívnenia produkcie. Úlohou, ktorú budú musieť SPP a naši poľnohospodári riešiť, bude v podstate
produkovať viac potravín na menšej rozlohe pozemkov, s menším objemom vody a energie. Na plenárnej
schôdzi bolo predložených niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Hlasovala som najmä za
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý presadzuje vysokú výživovú hodnotu poľnohospodárskych
produktov. Hlasovala som však proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2, ktorý vyzýva na zrušenie
dvojpilierovej štruktúry SPP.

Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Hlasoval som za túto správu. Na pozadí reformy spoločnej
poľnohospodárskej politiky stoja hospodárska kríza a vážne finančné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú členské
štáty, daňoví poplatníci, poľnohospodári a spotrebitelia. Táto nová SPP sa bude musieť prispôsobiť meniacemu
sa európskemu a globálnemu prostrediu a prekonať mnoho problémov. Európske poľnohospodárstvo musí
zaistiť potravinovú bezpečnosť pre svojich vlastných spotrebiteľov a musí prispievať k produkcii potravín
pre stabilne rastúcu svetovú populáciu. Bude to veľmi zložité, pretože energetická kríza, rastúce ceny energie
a potreba znižovania emisií skleníkových plynov budú fungovať ako obmedzenia pri zvyšovaní produkcie.
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Vplyv zmeny klímy navyše zablokuje možnosť poľnohospodársky využiť veľké plochy pôdy navyše, čoho
výsledkom bude, že európske a globálne poľnohospodárstvo bude musieť vyprodukovať viac potravín na
menších pozemkoch, s menšou spotrebou vody a energie. Aj naďalej považujem za základný kameň SPP
zaistenie konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva v porovnaní s dobre dotovanými
obchodnými partnermi, ako sú USA, Japonsko, Švajčiarsko alebo Nórsko, a zabezpečenie spravodlivých
obchodných podmienok pre poľnohospodárov EÚ. SPP musí naďalej podporovať poľnohospodársku činnosť
v Európe v záujme zaistenia miestnej produkcie potravín a vyváženého územného rozvoja.

Bastiaan Belder (EFD), písomne. − (NL) Správa z vlastnej iniciatívy nášho kolegu poslanca pána Lyona je
dôležitá. Európska komisia teraz pozná pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tento dokument,
a bude ju musieť zohľadniť pri predkladaní nových návrhov. Pokiaľ ide o našu stranu, spoločná
poľnohospodárska politika (SPP) bude pokračovať aj po roku 2013. Poľnohospodárstvo je dôležité pre
našich občanov. Potravinová bezpečnosť, krajina, životné prostredie, životné podmienky zvierat, klíma
a podobne, to sú oblasti, v ktorých môže poľnohospodárstvo výrazne prispieť. Dôslednú politiku však budú
musieť podporiť dostatočné finančné prostriedky. Sú tu problémy, ktoré sme už spomínali, a vzniknú aj
nové, s ktorými budeme musieť zápasiť. Únia teraz pozostáva z veľkého počtu členských štátov. Podporujem
túto správu, pretože vyzýva, aby boli v rozpočte po roku 2013 vyčlenené na poľnohospodárstvo porovnateľné
prostriedky. Vzhľadom na to bude potrebné isté veci preformulovať. V prvom rade potrebujeme zjednodušené
opatrenia a menej byrokracie. Okrem toho budeme musieť prejsť od modelu, kde nedostávajú pomoc všetci
poľnohospodári, na model, kde je pomoc založená na výmere v akroch. V tomto smere bude mimoriadne
dôležité obozretné prechodné obdobie.

Mara Bizzotto (EFD), písomne. − (IT) Programové obdobie rokov 2007 – 2013 sa už končí a nová spoločná
poľnohospodárska politika bude musieť v mene poľnohospodárov vyriešiť veľmi dôležitú úlohu: úlohu
zaručiť minimálne rovnakú úroveň finančných prostriedkov ako v minulosti a ich rovnomerné rozdelenie
medzi staré a nové členské štáty na základe nielen počtu hektárov, ale aj iných objektívnych kritérií hodnotenia.
Hlasovala som za správu pána Lyona, pretože v plnej miere podporujem cieľ regionálneho charakteru pomoci
a jej zachovania v podobe viazaných platieb pre zraniteľné poľnohospodárske územia a sektory. Zároveň
verím vo význam politiky podpory zemepisných označení a v zjednodušenie, v súlad s normami EÚ zo
strany dovozcov z tretích krajín a v posilňovanie pozície rôznych aktérov v potravinovom reťazci.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. − (PT) Táto správa posúva poľnohospodársku politiku do
strategickej pozície z pohľadu potravinovej bezpečnosti a udržateľného rozvoja. Rozvoj ekologických
technológií v oblasti poľnohospodárstva má obrovský potenciál pri vytváraní pracovných miest a tieto
technológie v rozhodujúcej miere prispejú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. Európsky parlament
v tejto správe stanovil svoju pozíciu pri reformovaní a financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
po roku 2013. Táto správa sa zaoberá aj prepojeniami medzi poľnohospodárskou politikou a bojom proti
zmene klímy.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. − (DA)
K správe ako celku: My dánski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať proti správe o poľnohospodárskej
politike EÚ po roku 2013, pretože sa domnievame, že nevyjadruje náležite túžbu po inak veľmi potrebnej
reforme. Boli by sme radi, keby sa EÚ postavila do čela a keby najneskôr do roka 2013 zastavila všetky platby
vývozných dotácií, a to bez ohľadu na kroky ostatných obchodných partnerov WTO. To sa do správy
nedostalo. V súvislosti s platbou dotácií by sme uprednostnili, aby boli stanovené vyššie požiadavky v oblasti
životného prostredia, klímy a udržateľnosti, ako sú momentálne platné neambiciózne požiadavky. To sa
do správy nedostalo. Boli by sme uprednostnili aj výrazné zníženie objemu prostriedkov z rozpočtu EÚ,
ktoré sa prideľujú na poľnohospodársku pomoc. Ani to sa do správy nedostalo. Na základe toho si my dánski
sociálni demokrati myslíme, že nemôžeme podporiť záverečnú správu o poľnohospodárskej pomoci EÚ
po roku 2013.

K pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3: My dánski sociálni demokrati sa domnievame, že z európskej
poľnohospodárskej pomoci by sa mali odstrániť dotácie EÚ. Základnou zásadou poľnohospodárskeho
odvetvia založeného na udržateľnosti by mal byť voľný a spravodlivý obchod. Hlasovali sme proti tomuto
pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Domnievame sa totiž, že je sám osebe rozporuplný, keďže vyzýva,
aby sa pomoc EÚ poskytovala bez narúšania slobodného a spravodlivého obchodovania. Programy dotácií
EÚ povedú však práve k narušeniu slobodného a spravodlivého obchodovania.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. – (RO) Vyjadrila som rozhodné „áno“ zachovaniu rovnomerného
rozdeľovania platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 pre poľnohospodárov
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z nových aj starých členských štátov. Pomohlo by to odstrániť nespravodlivosť pre členské štáty, ktoré sa
pripojili nedávno, vrátane Rumunska.

Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. – (FR) Pri definovaní budúcej reformy spoločnej poľnohospodárskej
politiky sa nachádzame na križovatke. Ide o tému, ktorá, prirodzene, zaujíma Európanov, ale aj občanov na
celom svete. Práve preto by túto reformu nemali formovať odborníci, ale skôr poľnohospodári a spotrebitelia.
Musíme znovu premyslieť všeobecné ciele novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z pohľadu produkcie
a dodávok potravín majú Európania nové očakávania. Chcú poľnohospodárstvo, ktoré rešpektuje životné
prostredie, ktoré spĺňa vysoké normy týkajúce sa kvality, sledovateľnosti, bezpečnosti produkcie potravín
a uhlíkovej stopy. Táto nová politika by tiež mala byť súčasťou globálnej vízie s jednou veľkou úlohou: byť
schopní reagovať na zdvojnásobenie dopytu po produkcii a dodávkach potravín, ku ktorému dôjde do roku
2050, v kontexte, pre ktorý budú typické nedostatok vody, obmedzenie obrábateľnej pôdy a nové dohody
o energii vyvolané bojom proti zmene klímy. Premyslieť treba aj globálnu organizáciu poľnohospodárskych
trhov, kde treba zohľadniť dve hlavné inšpirácie spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to zaručenie
potravinovej bezpečnosti a zachovanie živobytia malých poľnohospodárov a ich rodín doma aj
v najchudobnejších krajinách sveta.

Diane Dodds (NI), písomne. − Hlasovala som za túto správu, no musím zdôrazniť, že trvanie mojej podpory
závisí od toho, v akej miere teraz Komisia zohľadní a zaistí určité ciele:

1. Musíme mať rozpočet na SPP, ktorý dokáže poskytnúť našim poľnohospodárom realizovateľný a bezpečný
príjem a spotrebiteľom potravinovú bezpečnosť.

2. Musíme zachovať platby z prvého piliera, oceniť poľnohospodárov za prácu a zabezpečiť odvetvie
prostredníctvom priamych platieb.

3. Musíme definovať, čo znamená spravodlivé rozdeľovanie SPP, a pozrieť sa na výrobné náklady. Platby
založené na výmere, ktoré poskytnú Severnému Írsku menej než teraz, zničia priemysel, ktorý je už teraz
na hrane udržateľnosti. Rozhodujúce sú regionálne odchýlky.

4. Musíme zachovať opatrenia na kontrolu trhu, ktoré ovládajú kolísanie cien a zaisťujú ziskovosť.

Leonidas Donskis (ALDE), písomne. – (LT) Uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej
poľnohospodárskej politike predstavuje ambicióznu a zacielenú reformu. Má môj hlas a hlas Skupiny Aliancie
liberálov a demokratov za Európu. Najdôležitejšie je to, že uznáva nespravodlivosť voči poľnohospodárom
nových členských štátov. Uznesenie nás vyzýva, aby sme splnili očakávania 12 nových členských štátov EÚ,
ktoré sa pripojili po roku 2004, a aby sme s nimi pri rozdeľovaní peňazí Európskej únie zaobchádzali
spravodlivo. Keďže sa od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy posilnili právomoci Európskeho
parlamentu, dúfam, že sa Rada nevráti k nerovným priamym platbám pre poľnohospodárov starých a nových
členských štátov a že neschváli žiadne ďalšie všeobecné financovanie, ktoré by mohlo narušiť spravodlivú
konkurenciu na jednotnom trhu EÚ. Nová SPP by mala zaistiť, že poľnohospodári získajú účinnú a cielenú
podporu, z ktorej bude ťažiť širšia spoločnosť a najmä spotrebitelia. Venuje pozornosť potravinovej
bezpečnosti a dodávke vysokokvalitných produktov za rozumné ceny. Ako liberál môžem považovať
aktuálny rozpočet na SPP za oprávnený jedine vtedy, keď nová spoločná poľnohospodárska politika bude
namiesto narúšania trhu vytvárať pridanú hodnotu, ak zabezpečí väčšiu konkurencieschopnosť EÚ voči jej
obchodným partnerom a keď podporí vyvážený rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, pričom zachová
životné prostredie a krajinu. Reformy navrhované Európskym parlamentom sú pozitívnym krokom, ktoré
ja a skupina európskych liberálov vítame a tešíme sa na ich realizáciu.

Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o budúcej SPP po roku 2013, pretože je
potrebné posilniť politiky SPP a zaistiť primeraný rozpočet, aby sme dokázali reagovať na problémy, s ktorými
sa stretáva európske poľnohospodárstvo, ako sú napríklad zmena klímy, potravinová bezpečnosť a kvalita
a konkurencieschopnosť odvetvia.

Diogo Feio (PPE), písomne. − (PT) Hlasoval som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 69 k tomuto
návrhu, pretože vystavuje hrozbe globálnu štruktúru spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a ohrozuje
záujmy portugalského poľnohospodárstva tým, že navrhuje zrušenie financovania štrukturálnych opatrení
a nezaručuje pritom, že budú nahradené zmenami v prvom pilieri. Okrem toho takýto návrh predstavuje
procedurálne ťažkosti pri budúcom rozdeľovaní fondov Únie poľnohospodárom, zatiaľ čo súčasný systém
v jeho aktuálnej podobe treba zjednodušiť a nie viac skomplikovať. Chcel by som tiež zdôrazniť, že portugalský
štát plytvá stovkami miliónov eur z finančných prostriedkov prvého piliera. Zrušením druhého piliera
a prevodom niektorých opatrení z druhého piliera do prvého sa zastavia mnohé opatrenia, ktoré sú
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v súčasnosti podporované, a to najmä z dôvodu zrejmej rozpočtovej neúnosnosti, čo povedie k oslabeniu
SPP. Pravdu povediac, nerozumieme, aký prospech by mohol priniesť možný prevod finančných prostriedkov
z SPP do iných politík. Namiesto toho obhajujeme opatrenia na zaručenie jedinej skutočne spoločnej politiky,
ktorá v EÚ existuje.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – (PT) SPP zvýšila svoju produktivitu, zaistila bezpečnosť dodávok
a poskytla spotrebiteľom kvalitné potraviny za rozumné ceny. Nová SPP bude musieť čeliť novým
a naliehavým problémom a mala by poskytnúť rámec pre budúcnosť na základe stability, predvídateľnosti
a flexibility v čase krízy.

Reformu SPP treba posudzovať v kontexte hospodárskej krízy a boja proti zmene klímy a zachovať jej
konkurencieschopnosť v globálnych súvislostiach. Očakáva sa, že odvetvie poľnohospodárstva dokáže
významne prispieť k dosahovaniu priorít novej stratégie Európa 2020 z pohľadu boja proti zmene klímy,
inovácií a tvorby nových pracovných miest prostredníctvom ekologického rastu a k ďalšiemu zaisťovaniu
bezpečnosti dodávok potravín pre európskych spotrebiteľov prostredníctvom produkcie bezpečných
a vysokokvalitných potravín.

Domnievam sa však, že prioritou SPP by mala byť produkcia takzvanej prvej generácie verejných statkov
a základnou zásadou by mala byť potravinová nezávislosť tak, aby boli členské štáty sebestačné. Som tiež
stúpencom trhovej regulácie v sektore mlieka, a to počnúc produkciou až po marketing. V tejto súvislosti
sa domnievam, že rozhodujúce je zachovanie kvót na mlieko.

João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Medzi zásadné zmeny, ktoré treba uskutočniť v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP), by mali okrem iného patriť vytvorenie zásady práva na potraviny
a potravinovú nezávislosť, uprednostňovanie potravinovej sebestačnosti a schopnosti krajín a regiónov
rozvíjať produkciu, ktorá napĺňa ich národné a regionálne potreby potravín, a podpora činností, ktoré
podnecujú miestnu produkciu a rešpekt k miestnemu životnému prostrediu, ochranu vody a zeme, zvýšenie
produkcie potravín, ktoré nie sú geneticky modifikované, a podporu biodiverzity osiva pre poľnohospodárov
a rozmanitosti druhov pre domáci dobytok. To bolo kľúčovým bodom jedného z rôznych pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov, ktoré boli predložené k prediskutovávanej správe.

Zamietnutie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a zásad, ktoré obsahuje, zo strany politických
skupín v Parlamente len zdôrazňuje cestu, po ktorej plánujú kráčať. Táto cesta sa uvádza aj v správe. Napriek
tomu, že správa obsahuje niekoľko dôležitých aspektov, ako napríklad odmietnutie opätovného zoštátňovania
SPP, odmietnutie obmedzenia celkového rozpočtu a obhajobu spravodlivejšieho prerozdeľovania pomoci
medzi krajinami a producentmi, udržiava stanovisko, ktoré prevládalo už v skorších reformách SPP, a to
úplnú liberalizáciu poľnohospodárskych trhov a podriadenie SPP záujmom rokovaní EÚ vo WTO. Takéto
stanovisko považujeme za neprípustné.

Anne E. Jensen (ALDE), písomne. − (DA) Traja poslanci za dánsku Liberálnu stranu dnes hlasovali za správu
o poľnohospodárskej politike po roku 2013. Správa sa zameriava na modernizáciu poľnohospodárstva
a zabezpečenie jeho väčšej účinnosti, pričom zaisťuje, že zlepšenia sa budú realizovať v súvislosti so životným
prostredím a dobrými životnými podmienkami zvierat, príspevkom poľnohospodárstva k politike v oblasti
energetiky a klímy, ako aj jednoduchšími pravidlami pre odvetvie poľnohospodárstva. Správa obsahuje
niekoľko vyhlásení týkajúcich sa rozpočtu na poľnohospodárstvo EÚ, s ktorými nesúhlasíme, a dánska
Liberálna strana bude pokračovať v práci na dosiahnutí postupného odstránenia poľnohospodárskej pomoci
EÚ. Všeobecne však správa predstavuje konsolidáciu a ďalšie zlepšenie reforiem poľnohospodárskej politiky
EÚ, ktoré sa uskutočňujú niekoľko posledných rokov.

Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. − (DE) Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má v rámci
európskeho poľnohospodárstva platiť od roku 2014. Správa pána Lyona predstavuje úvod do intenzívnych
rokovaní o SPP po roku 2013, ktoré budú prebiehať počas ďalších troch rokov. Európsky parlament má po
prvýkrát pri reformovaní poľnohospodárskej politiky EÚ plné právomoci v rámci spolurozhodovania a bude
vystupovať ako dôležitý prostredník medzi členskými štátmi, Radou a Európskou komisiou. Prostredníctvom
prvých návrhov v správe pána Lyona Európsky parlament určuje veľmi jasné smerovanie, jasný záväzok
voči spoločnej poľnohospodárskej politike s jej dvomi piliermi, priamymi platbami a rozvojom vidieka,
ktorý si zaslúži ochranu aj v modeli poľnohospodárstva po roku 2013. Len SPP, ktorej financovanie v ďalšom
finančnom plánovacom období sa zachová minimálne na úrovni rozpočtu na rok 2013, dokáže zaručiť
multifunkčné poľnohospodárstvo v celej Európe a v rámci neho dodávky kvalitných potravín. Vhodný model
treba nájsť najmä pre našu krajinu Rakúsko – model, ktorý ochráni malé štruktúry a zabezpečí schodnú
rovnováhu pre horské oblasti. Poľnohospodárstvo okrem produkcie potravín výrazne prispieva aj
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k zachovaniu kultúrnej krajiny. Podporujem správu pána Lyona, pretože môj pozmeňujúci a doplňujúci
návrh na ochranu poľnohospodárstva v celej Európe a v horských oblastiach bol začlenený a poskytne
stabilnú perspektívu pre budúcnosť mladých poľnohospodárov.

Giovanni La Via (PPE), písomne. − (IT) Domnievam sa, že európske poľnohospodárstvo potrebuje spoločnú
politiku, ktorá bude ako doteraz predchádzať nevyhnutným rozdielom medzi členskými štátmi a zaručí, že
spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude v plnej miere a spravodlivo financovaná z európskeho
rozpočtu. Preto som hlasoval proti opätovnému zoštátňovaniu SPP. Nová politika totiž bude vyžadovať
dostatočné financovanie, ak má získať lepšiu podporu vzhľadom na veľké problémy, ktorým bude toto
odvetvie, rozhodujúce pre potravinovú bezpečnosť EÚ, čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Potravinová
bezpečnosť je skutočne právom spotrebiteľa, ktoré treba chrániť rovnako, ako treba zaručiť verejné statky
druhej generácie, ako sú životné prostredie, regionálny rozvoj a dobré životné podmienky zvierat.

Marine Le Pen (NI), písomne. – (FR) Vítam síce túto správu, ktorá sa zaoberá budúcnosťou poľnohospodárstva,
nestotožňujem sa však s názorom, že spoločná poľnohospodárska politika uspela pri dosahovaní cieľov
zaistenia slušnej životnej úrovne, stabilizácie trhov, produkcie vysokokvalitných potravín za rozumné ceny,
rozvoja hospodárskej činnosti vo vidieckych oblastiach a zaručení potravinovej bezpečnosti a potravinovej
nezávislosti. Skutočnosť je celkom odlišná. Stačí sa len pozrieť na stav veľkého poľnohospodárskeho národa,
akým je Francúzsko, ktoré zaznamenalo vo svojej evidencii zníženie príjmu o 34 %.

SPP po roku 2013 podobne ako v minulosti nebude schopná ochrániť našich poľnohospodárov pred
špekulantmi a prudkou globálnou konkurenciou ani kompenzovať nadbytky nadnárodných spoločností
v potravinárskom priemysle a veľkých distribútorov. SPP po roku 2013 bude ďalej zakliesnená medzi
ultraliberálnou a internacionalistickou trhovou logikou Európskej komisie a budúcou ekologickou SPP,
ktorá bude v skutočnosti slúžiť neokapitalistom v ekologických podnikoch. Táto logika obetuje náš vidiecky
charakter, nie však v prospech chudobných krajín alebo menej priaznivých, či vyľudnených oblastí Európy,
a už čoskoro bude odôvodňovať opätovné zoštátnenie SPP.

Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. – (RO) Poľnohospodárstvo je a zostane strategickým odvetvím
hospodárstva Európskej únie, ktoré bude musieť čeliť budúcim problémom a zaručiť nezávislosť a potravinovú
bezpečnosť pre Európanov prostredníctvom spoločnej európskej politiky. Hlasoval som za túto mimoriadne
dôležitú správu, pretože sa domnievam, že spoločná poľnohospodárska politika bude v nasledujúcom
programovom období vyžadovať podporu z konsolidovaného, dobre štruktúrovaného rozpočtu, ktorý bude
v súlade s úlohami, ktoré na náš čakajú. Myslím si, že musíme vytvoriť úzke prepojenia medzi politikou
rozvoja vidieka a regionálnou politikou, aby sme zaistili určitý stupeň jednotnosti so zásahmi toho istého
druhu, ktoré sa budú prijímať v konkrétnom regióne, čím sa napomôže rozvoj územnej súdržnosti aj v rámci
Európskej únie. Domnievam sa tiež, že je podstatné uvažovať o územných vlastnostiach a prioritách regiónov.
Musíme podporovať spoločné normy a ciele a zohľadňovať osobitnú povahu každého regiónu. Umožní
nám to dosiahnuť dynamické, multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo v Európe.

Astrid Lulling (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu o spoločnej poľnohospodárskej politike po
roku 2013, pretože sa domnievam, že Európsky parlament so svojimi novými právomocami, ktoré získal
po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, prostredníctvom tejto vynikajúcej správy jasne preukazuje,
že preberá svoje nové zodpovednosti.

Parlament podporuje zachovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá bude hodná svojho názvu,
a to aj po roku 2013, s rozpočtom, ktorý bude minimálne na rovnakej úrovni ako aktuálny rozpočet, s cieľom
zaistiť vysokokvalitné produkty a bezpečnosť dodávok v 27 členských štátoch. Teší ma, že moje pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy týkajúce sa týchto bodov si našli svoje miesto v tomto texte.

Veľkú podporu získala aj moja výzva na zachovanie určitých trhových opatrení, ktoré budú fungovať ako
bezpečnostná sieť pre poľnohospodárov a ceny ich produktov. Musíme napríklad zabrániť kríze nadmernej
produkcie, aby sme ochránili poľnohospodársku činnosť vo všetkých európskych regiónoch. Odporúča sa
tiež zachovať konkrétne nástroje na riadenie potenciálu produkcie, ktorý majú niektoré sektory.

Véronique Mathieu (PPE), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Lyona o budúcnosti SPP (spoločnej
poľnohospodárskej politiky) a najmä za zachovanie dvoch pilierov. Dnešné hlasovanie v pléne o správe
pána Lyona je veľmi dôležité a symbolické, pretože poslanci Európskeho parlamentu sú prví, ktorí zaujali
stanovisko a predložili návrh SPP po roku 2013. Pevne verím, že pán komisár Cioloş zohľadní výsledky
tohto hlasovania v návrhoch, ktoré Európska komisia predloží v novembri.
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Hlavné priority európskeho poľnohospodárstva, napríklad potravinová bezpečnosť, regulácia trhu a územné
plánovanie sú jasne opätovne potvrdené, rovnako aj dôsledky z hľadiska rozpočtu, ktoré musia byť v súlade
s ambíciami SPP. Nesmieme zabúdať na podporné opatrenia pre biodiverzitu. Biodiverzita musí byť
stredobodom ustanovení SPP, pretože jej ochrana už viac nie je luxusom, pokiaľ ide o zachovanie druhov
a biotopov.

Erminia Mazzoni (PPE), písomne. – (IT) Kríza v roku 2009 ukázala slabé stránky systému opatrení na
podporu poľnohospodárstva. Jej následky pocítili vo svojich príjmoch poľnohospodári, ktorí utrpeli 12 %
zníženie príjmu, ktorý je už približne o 50 % nižší, ako je priemer Európskej únie. Strategický plán na obdobie
po roku 2013 musí byť primeraný dôležitosti tohto odvetvia, ktoré zamestnáva približne 30 miliónov
pracovníkov. Musí zahŕňať posilnenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, vhodnú fiškálnu politiku
a udržiavanie jej rozpočtu s prihliadnutím na množstvo priaznivých účinkov poľnohospodárstva na životné
prostredie, zdravie a zmenu klímy. Je dôležité zaručiť rozumné spotrebiteľské ceny a spravodlivé príjmy pre
poľnohospodárov prostredníctvom cielenej pomoci. Poľnohospodárstvo musí mať väčšiu úlohu v stratégii
EÚ 2020 a musia byť vytvorené plány na inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast. Nestabilita trhu
rastie so zvyšovaním počtu opatrení na zaručenie bezpečnosti a trvalej udržateľnosti produktov, pretože
táto situácia stavia európskych výrobcov do konkurenčnej nevýhody v porovnaní s produktmi z dovozu.
Bude ťažké zaručiť rozumné spotrebiteľské ceny a spravodlivé odmeňovanie, ak nebudú zavedené prísnejšie
pravidlá dodržiavania zásady uprednostňovania európskych výrobcov.

Mairead McGuinness (PPE), písomne. – Na základe Lisabonskej zmluvy má Európsky parlament väčšie
právomoci, konkrétne v oblasti poľnohospodárskej politiky. S ďalšími právomocami prichádza zodpovednosť
a podpora správy pána Lyona o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013
ukazuje, že Parlament berie svoju zodpovednosť vážne. Uznávame, že SPP musí zostať zachovaná, že musí
mať primeraný rozpočet a že výroba potravín je súčasťou balíka verejných statkov, ktoré poľnohospodári
poskytujú a za ktoré musia byť odmenení. Hlasovali sme za zachovanie dvojpilierovej štruktúry. Opatrenia
na podporu trhu sú uznané za dôležitú súčasť SPP. Zamietli sme všetky pokusy o opätovné znárodnenie
tejto politiky. Správa vyzýva na odklon od historického systému platieb do roku 2020 a požaduje, aby plošná
výmera a objektívne kritériá nahradili súčasný režim. Komisia musí predložiť v tejto súvislosti návrhy –
vyžaduje sa však opatrnosť. Správa pána Lyona umožňuje vnútroštátnu flexibilitu pri prispôsobovaní SPP
miestnym, regionálnym a celoštátnym potrebám vrátane potreby možnosti spájať sa pre konkrétne dôvody.
Našou prvoradou prioritou je zaručiť rozpočet – keď to dosiahneme, môžeme začať skutočne diskutovať
o podrobnostiach.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. – (FR) Pozitívom tohto textu je uznanie zlyhaní trhu
a presadzovanie boja proti zmene klímy. A tým jeho pozitíva končia. Napriek tomu, že text uznal tieto
zlyhania, presadzuje liberalizáciu trhov, schopnosť poľnohospodárov reagovať na signály trhu,
konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva na globálnom a regionálnom trhu a zelený
kapitalizmus. Tento rámec nie je o nič väčšou pomocou v boji proti zmene klímy ako trh s emisiami, biopalivá
a geneticky modifikované organizmy, ktorými sa tento text chváli. Práve naopak, podporuje produktivizmus
a pustošenie miestnej rastlinnej výroby tu aj na celom svete.

Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 69 tohto
návrhu, pretože ohrozuje globálnu štruktúru spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a záujmy
portugalského poľnohospodárstva, pretože navrhuje zrušenie financovania štrukturálnych opatrení
a nezaručuje, že budú nahradené pomocou zmien v prvom pilieri. Okrem toho takýto návrh predstavuje
procedurálne ťažkosti pri budúcom rozdeľovaní prostriedkov Únie poľnohospodárom, pričom súčasný
systém, v podobe, v akej existuje, musí byť zjednodušený, a nie skomplikovaný. Chcel by som tiež zdôrazniť
skutočnosť, že portugalský štát plytvá stovkami miliónov eur z finančných prostriedkov v prvom pilieri.
Zrušením druhého piliera a prevodom niektorých opatrení z druhého piliera do prvého mnohé opatrenia,
ktoré sú v súčasnosti podporované, prestanú byť podporované, a to najmä z dôvodu zrejmej rozpočtovej
neúnosnosti, a výsledkom bude oslabenie SPP. Pravdu povediac, nerozumieme, aký prospech by možný
prevod finančných prostriedkov z SPP na iné politiky mohol priniesť. Namiesto toho obhajujeme opatrenia
na zaručenie jedinej skutočne spoločnej politiky, ktorá v EÚ existuje.

Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. – (ES) Súčasná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) poskytuje
pomoc delokalizovanému a špekulatívnemu priemyselnému systému výroby, čo prospieva veľkým
poľnohospodárskym podnikom, a nie malým výrobcom. Oddelenie pomoci uprednostňuje veľkých vlastníkov
pôdy a ohrozuje malé prevádzky a rodinné hospodárstva. Napriek zlyhaniu lisabonskej stratégie EÚ nezmenila
svoju hospodársku politiku. Nezasadzuje sa za potravinovú bezpečnosť, ale za konkurencieschopnosť, čo
zvýhodňuje iba veľké nadnárodné spoločnosti. Myslím si, že je potrebné v rámci Európskej únie považovať

08-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK82



poľnohospodárske odvetvie za strategické. Som preto presvedčený, že je potrebná zásadná reforma SPP,
aby sme zaručili malým výrobcom prístup k pomoci, pôde, osivu a vode, a tak podporili sociálny, produktívny
a trvalo udržateľný poľnohospodársky model.

Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Niekoľko posledných desaťročí bolo v znamení masívneho úpadku
poľnohospodárstva v celej EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika bola reformovaná nespočetnekrát
a zakaždým sa pravidlá pomoci poľnohospodárom skomplikovali a výdavky na byrokraciu sa zvýšili.
V súvislosti s touto témou je problematické aj to, že EÚ predpisuje prísne normy kvality a ochrany zvierat
a životného prostredia, ale potom povolí dovoz z krajín, kde tieto pravidlá neplatia a v ktorých je výroba,
prirodzene, podstatne lacnejšia. Ak chceme aspoň čiastočne zachovať potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť
v rámci EÚ, je nevyhnutné, aby malé poľnohospodárske štruktúry a poľnohospodárstvo v odľahlých oblastiach
mohli byť zachované. Zjednodušenie SPP má význam, iba ak nebude sprevádzané reštrukturalizáciou, ktorá
by nútila ešte viac poľnohospodárov do poľnohospodárstva ako vedľajšej činnosti alebo ich dokonca nútila
zavrieť poľnohospodársky podnik a ktorá by urýchlila zánik poľnohospodárstva. Zjednodušenia, ktoré
správa poskytuje, určite zjednodušia život poľnohospodárov, a preto som správu podporil.

Alfredo Pallone (PPE), písomne. – (IT) Podporujem štruktúru a prístup správy pána Lyona. Táto správa
z vlastnej iniciatívy predstavuje dôležitý základ pre definovanie usmernení, podľa ktorých má Európsky
parlament v úmysle postupovať v súvislosti s budúcou poľnohospodárskou politikou v očakávaní uverejnenia
oznámenia Komisie na konci tohto roku. Prvýkrát teda Parlament jednotne vyjadruje spôsob, akým sa má
začať konštruktívny dialóg o obsahu a prioritách, ktoré majú byť určené na zaručenie konkurencieschopnej
poľnohospodársko-potravinárskej výroby a trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí. Pred európskym
poľnohospodárstvom stojí mnoho náročných úloh a majú významný vplyv na hospodárstvo mnohých
členských štátov. Sú však aj predmetom diskusie súvisiacej s rozpočtom, ktorý má byť vyčlenený pre Európsku
úniu, pretože cieľom je zmeniť tieto náročné úlohy na príležitosť pre poľnohospodárske odvetvie rásť a pre
mnohých európskych poľnohospodárov na príležitosť rozvíjať sa.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. – (PT) Vítam prijatie správy pána Lyona Európskym
parlamentom. Je to výsledok vynikajúcej práce pána spravodajcu s pomocou tieňových spravodajcov
a s prispením všetkých poslancov, ktorí predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, zúčastnili sa rozpravy
a sú oddaní dosiahnutiu konsenzu. Táto správa je skutočným prejavom konsenzu, ktorý je možné dosiahnuť
medzi poslancami zo všetkých 27 členských štátov a rôznych politických rodín, čo je samo osebe veľmi
významné, a to ešte viac v kontexte nových spolurozhodovacích právomocí Parlamentu. Táto správa, ktorá
je výsledkom niekoľkých kôl rokovaní, prijíma stanoviská, ktoré budú tvoriť štruktúru budúcej spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) a ktoré považujeme za základné: neznižovanie rozpočtu, neumožnenie
opätovného znárodnenia SPP, zachovanie dvoch pilierov SPP, zavedenie nového systému rozdeľovania
grantov, rozlišovanie prvej a druhej generácie verejných statkov, neznemožnenie Rade zrušiť rozhodnutie
o zrušení kvót na mlieko, potrebu záchrannej siete, zvýšenie transparentnosti potravinového reťazca a potrebu
zjednodušiť SPP. Teraz je dôležité monitorovať internú prácu Európskej komisie, kým v novembri nezverejní
výsledné oznámenie.

Paulo Rangel (PPE), písomne. – (PT) Hlasoval som za správu, ale poskytujem toto vysvetlenie hlasovania,
aby som zdôraznil, že pri odseku 44 o riadení trhu som hlasoval proti prvej časti odseku navrhnutej pánom
spravodajcom a za druhú časť tohto odseku, ktorá konečne predkladá priaznivé rozhodnutie Parlamentu
pre strategické záujmy Portugalska. V skutočnosti verzia navrhnutá pánom spravodajcom vytvorila možnosť
zrušenia kvót na mlieko, a to najmä vtedy, ak sa jej interpretácia preženie. Som si vedomý a podporujem
stanovisko portugalského poľnohospodárskeho odvetvia, ktoré opakovalo svoje presvedčenie, že ukončenie
systému kvót na mlieko by mohlo mať závažné škodlivé dôsledky pre portugalských výrobcov. V skutočnosti
93 % mlieka vyrobeného v EÚ sa predá na európskom trhu a predstavuje významnú časť príjmov
mliekarenských spoločností v EÚ. Kvóty na mlieko umožnia udržanie a trvalý rast výroby mlieka
v 27 členských štátoch; prispeje to k prispôsobeniu ponuky dopytu (európskemu a medzinárodnému)
v mliekarenskom odvetví a umožní to stabilizáciu cien, čo umožní trvalo udržateľné príjmy. Zrušenie tohto
systému bez alternatívneho návrhu povedie k ustúpeniu od výroby v krajinách, kde je menej
konkurencieschopná. Portugalsko patrí do tejto kategórie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Skupina zelených/Európska slobodná aliancia dokázala
zahrnúť významný počet pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zameraných na podmieňovanie priamych
platieb opatreniami na ochranu životného prostredia a sociálnymi otázkami, opatrenia proti zmene klímy,
širší a inkluzívnejší prístup k územnému rozvoju vidieka a spravodlivý príjem pre poľnohospodárov. Tiež
sme dokázali zaviesť jasné rozlišovanie medzi rôznymi úrovňami konkurencie v poľnohospodárstve
a v marketingu potravinárskych výrobkov a podporili sme jasné vyhlásenie, že sa má nahradiť súčasný základ
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historických výnosov a príjmu platbami poľnohospodárom začlenením zásady verejných statkov do výpočtov
priamych platieb. Preto je prijatie tejto správy veľmi uspokojivé.

Olga Sehnalová (S&D), písomne. – (CS) Podporila som túto správu, pretože si myslím, že spoločná
poľnohospodárska politika Európskej únie musí naďalej zostať spoločnou poľnohospodárskou politikou
a že v budúcnosti nemá dôjsť v tejto oblasti k opätovnému znárodneniu. Dôležitým cieľom spoločnej
poľnohospodárskej politiky musí byť, aby mali poľnohospodári v Európskej únii rovnocenné podmienky,
najmä pokiaľ ide o priame platby.

Brian Simpson (S&D), písomne. – Európsky parlament sa znova zriekol svojej zodpovednosti, pretože
nedokázal reformovať SPP. Myslím si, že by táto správa mala byť premenovaná na správu o zvyšovaní dotácií
pre neefektívnych poľnohospodárov. Prečo by peniaze daňových poplatníkov mali byť používané na
stabilizáciu trhov, udržiavanie umelo vysokých cien a na pomoc poľnohospodárstvu v ťažkých hospodárskych
časoch, keď poľnohospodári už od daňových poplatníkov dostávajú iné dotácie? Ja, v mene Európskej
parlamentnej labouristickej strany (EPLP), nie som presvedčený, že sa správa čo i len blíži k presadzovaniu
ambicióznej zmeny. Penalizuje efektívnych poľnohospodárov a pomáha neefektívnym. Trestá rozvojové
krajiny tým, že žiada odloženie postupného odstupovania od vývozných náhrad, a to najhoršou formou
nehorázneho protekcionizmu. Správa nerieši závažný problém trvalej udržateľnosti vidieka, pretože sa
pevne drží systému priamych platieb, ktorý funguje ako brzda presadzovania rozmanitosti a ochrany krajiny.
Budeme hlasovať proti tejto zbabelej správe v nádeji, že jedného dňa bude efektívne poľnohospodárstvo
odmenené, spravovanie krajiny bude uznané ako dôležité, spotrebitelia nebudú okrádaní umelo zvýšenými
cenami a že rozvojový svet dostane spravodlivé podmienky. O tomto by mala reforma SPP byť.

Nuno Teixeira (PPE), písomne. – (PT) Podporil som túto správu, pretože má strategický význam pre krajiny,
ako je Portugalsko, a pre najvzdialenejšie regióny Európy a Parlament vynaložil obrovské úsilie, aby za ňu
hlasoval v prvom roku volebného obdobia.

Spoločná poľnohospodárska politika je kľúčovou súčasťou finančného a rozpočtového rámca EÚ na obdobie
po roku 2013 a zaslúži si podrobnú analýzu. Domáca poľnohospodárska výroba, ktorá dokáže významne
prispieť k potravinovej bezpečnosti a k obchodu s tretími krajinami a k zníženiu obchodných deficitov
členských štátov, je kľúčovým aspektom tejto politiky.

Európski poľnohospodári zaručujú pri výrobe potravín vysokú úroveň bezpečnosti a kvality a dodržiavajú
prísne ustanovenia súvisiace s ochranou životného prostredia a zvierat a mali by byť za to odmeňovaní, a nie
poškodzovaní. Ak sa tak má stať, pre tretie krajiny, s ktorými má Európska únia obchodné dohody, musia
byť stanovené podmienky, ktoré musia byť podobné normám stanoveným pre výrobcov na európskom
vnútornom trhu.

Zdá sa mi, že stále je potrebný rozpočet pre poľnohospodárstvo, ktorý spravodlivo rozdeľuje svoje prostriedky
a venuje osobitnú pozornosť regiónom ako Madeira a Azory, ktoré čelia neustálym obmedzeniam pre svoju
odľahlosť a izolovanosť, malú rozlohu, nepriaznivú klimatickú a geografickú situáciu a ktoré by z tohto
dôvodu mali dostávať trvalú podporu.

Anna Záborská (PPE), písomne. − (SK) Dobrá poľnohospodárska politika je taká, ktorá vychádza z toho,
čo potrebuje spotrebiteľ, nie z toho, čo by chcel producent. Len 5 % obyvateľov EÚ vrátane Slovenska je
zamestnaných v poľnohospodárstve, ale všetci, celých 100 %, sme spotrebiteľmi poľnohospodárskej výroby.
Z pohľadu spotrebiteľa je dôležitá kvalita a cena. To platí nielen pri autách či televízoroch, ale aj keď ide
o chlieb, zeleninu, mäso či mlieko. Spoločná poľnohospodárska politika však problematiku stavia úplne na
hlavu, pretože vychádza z potrieb poľnohospodárov. Predložená správa tak v duchu doterajšieho prístupu
EÚ venuje príliš veľa pozornosti dôsledkom a ignoruje príčiny. Jeden príklad za všetky: nízky záujem mladých
ľudí o prácu v poľnohospodárstve a život na vidieku chce umelo zvyšovať stimulmi a dotáciami. Pritom
fungujúci trh a konkurenčné prostredie by tento problém vyriešili prirodzene. Možno jediným aspoň
čiastočným pozitívom správy je požiadavka spravodlivosti, ktorá je dôležitá najmä pre Slovensko a nové
členské štáty. Pokiaľ sa totiž EÚ rozhodne pokračovať aj po roku 2013 v doterajšej nákladnej a neefektívnej
politike podpory poľnohospodárov, mali by platiť rovnaké pravidlá pre všetkých.

Správa: Alain Cadec (A7-0207/2010)

Roberta Angelilli (PPE), písomne. – (IT) Odvetvie rybného hospodárstva predstavuje strategický zdroj
v rámci EÚ, v ktorom ide o zásobovanie obyvateľstva a ktorý výrazne prispieva k miestnemu rozvoju,
zamestnanosti a zachovaniu kultúrnych tradícií pobrežných komunít. Žiaľ, v posledných rokoch sme
svedkami postupného znižovania výroby, v neposlednom rade z dôvodu niektorých ustanovení EÚ na
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ochranu morského ekosystému, napríklad stredomorského nariadenia, ktorého účelom je podporovať
udržateľnejší rybolov, ale ktoré v skutočnosti dostalo celé odvetvie na kolená. Naši rybári sú nútení loviť
menej, ale dopyt sa zvyšuje, a preto sa zvyšuje aj dovoz z tretích krajín. Ak sa má zabrániť nespravodlivej
hospodárskej súťaži a ak majú byť spotrebitelia chránení, dovážané produkty musia spĺňať rovnaké pravidlá
ako produkty EÚ. V skutočnosti sú dovážané produkty často lacnejšie, majú však aj nižšiu kvalitu a ich
bezpečnosť nemožno zaručiť. Preto je dôležité posilniť spravodlivý, transparentný a trvalo udržateľný obchod
v tomto odvetví, a to vrátane potreby zaviesť prísnejšie kritériá certifikácie a označovania súvisiace s kvalitou
a sledovateľnosťou produktov rybolovu a akvakultúry.

Sophie Auconie (PPE), písomne. – (FR) Táto správa z vlastnej iniciatívy, ktorá je zameraná na režim dovozu
produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ, má za cieľ chrániť v rámci Európskej únie zachovanie odvetví
rybolovu a akvakultúry, ktoré sú z dlhodobého hľadiska zodpovedné voči životnému prostrediu a hospodársky
udržateľné. V podstate sme svedkami zvyšovania dovozu produktov pochádzajúcich z rybolovu a akvakultúry
na úkor produktov nášho spoločenstva. Teraz, rovnako ako pánovi spravodajcovi, sa mi zdá rozhodujúce
obnoviť našu spoločnú výrobu. Napriek tomu si uvedomujeme, keď máme na pamäti nášho pána spravodajcu,
že sa to musí uskutočniť v súlade s udržateľným riadením; napríklad kvantita ulovených rýb musí byť
obmedzená s cieľom riadenia našich prírodných zdrojov. Okrem toho sa zdá, že je potrebné podporovať
zodpovednú spotrebu, v ktorej bude mať prednosť kvalita a realizovateľnosť výroby.

Bastiaan Belder (EFD), písomne. – (NL) Správa nášho kolegu pána poslanca Cadeca prichádza v správnom
čase. Prichádza po konzultáciách o zelenej knihe o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
a s dostatočným predstihom pred novými návrhmi právnych predpisov Európskej komisie. Dovoz produktov
rybolovu a akvakultúry sa enormne zvýšil, ale toto zvýšenie bolo nevyhnutné. Spotreba rýb v Európe je stále
na vzostupe a tento zvýšený dopyt nie je možné dostatočne uspokojiť ani ďalším zvýšením množstva
ulovených voľne žijúcich rýb, ani európskou akvakultúrou. Je však nesmierne dôležité, že by tento dovoz
mal spĺňať rovnaké požiadavky ako európske produkty rybolovu, a túto rovnocennosť požiadaviek nemôžeme
obmedziť iba na potravinovú bezpečnosť. Podľa môjho názoru je potrebné brať do úvahy aj ekologické
a sociálne okolnosti. Dovoz je potrebný. Nie som zástancom skrytého protekcionizmu, musíme však zabrániť
nespravodlivej hospodárskej súťaži. Obrovské množstvo lacných dovezených rýb teraz predstavuje ohrozenie
európskej výroby, a to aj rybného hospodárstva, aj akvakultúry. Z tohto dôvodu budem hlasovať za túto
správu z vlastnej iniciatívy.

Mara Bizzotto (EFD), písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pána Cadeca. V historickom momente, ako
je tento, si myslím, že otázka opatrení týkajúcich sa dovozu produktov rybolovu a akvakultúry alebo presnejšie
problém definovania podmienok umiestňovania produktov spoza hraníc EÚ na jednotnom trhu, je
rozhodujúci. Vzhľadom na to, že 60 % vnútorného dopytu pokrýva vývoz a že sa do roku 2030 očakáva
jeho výrazné zvýšenie, Európa musí odpovedať na otázky a oprávnené obavy ľudí pôsobiacich v tomto
odvetví. Súhlasím preto s názorom pána Cadeca: je potrebné vyšetrovanie a monitorovanie, aby vývoj politiky
EÚ v tejto oblasti neviedol k rozdielom v zaobchádzaní s výrobcami z členských štátov a s výrobcami z tretích
krajín.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. – (PT) Táto správa je o dovoze produktov rybného hospodárstva
a akvakultúry do EÚ a o podmienkach jeho uskutočňovania. Dovážané produkty musia spĺňať rovnaké
kritériá kvality ako tie, ktoré sú vyrobené v EÚ. Správa žiada vytvorenie ekologickej značky pre produkty
rybného hospodárstva. Znamenalo by to, že spotrebitelia by mali informácie o pôvode produktov
a o hygienických, sociálnych a environmentálnych podmienkach ich výlovu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. – (RO) So zreteľom na strategický význam odvetvia rybného
hospodárstva pre zásobovanie obyvateľstva a potravinovú rovnováhu rôznych členských štátov a EÚ ako
celku si myslím, že podobne ako poľnohospodárske odvetvie je aj odvetvie rybného hospodárstva strategicky
významné odvetvie závislé od ochrany a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.

Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. – (FR) Rovnako ako poľnohospodárstvo, ani rybolov a akvakultúra
nie sú zlučiteľné s prístupom založeným iba na voľnom obchodovaní, výroba v EÚ nespĺňa európsky dopyt,
keďže v súčasnosti 60 % dopytu pokrývajú dovážané produkty. Napriek tomu však musíme zaručiť, že
budúce systémy dovozu do EÚ umožnia dosiahnuť správnu rovnováhu, aby európska výroba, ktorá už je
v kríze, netrpela nespravodlivou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín. Počas rokovaní Svetovej
obchodnej organizácie (WTO) by produkty rybolovu mali byť považované za citlivé produkty rovnako ako
niektoré poľnohospodárske výrobky, čo by zjednodušilo zachovanie sadzieb na dovoz z tretích krajín.
Týmto spôsobom by boli európski rybári chránení rozumnou a flexibilnou sadzbou, ako aj ekologickou
značkou. Súčasne rozvojové krajiny musia byť schopné rozvinúť svoj vlastný rybolov. Ak sa tak má stať,
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musíme spochybniť relevantnosť medzinárodných dohôd, ktoré umožňujú nakupovanie licencií na rybolov
v rozvojových krajinách a umožňujú flotilám z tretích krajín vykonávať priemyselný rybolov pozdĺž ich
pobreží, čo rozvojové krajiny pripravuje o obrovskú časť prírodných zdrojov.

Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o režime dovozu produktov rybolovu
a akvakultúry do EÚ z hľadiska budúcej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH), pretože
som presvedčená, že otázkam súvisiacim s dovozom produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ by sa mala
venovať mimoriadna pozornosť v súvislosti s prebiehajúcimi reformami SPRH.

Diogo Feio (PPE), písomne. – (PT) Po hlasovaní o správe pána Milana o novom podnete pre stratégiu
udržateľného rozvoja európskej akvakultúry počas predchádzajúceho zasadania sme vyzývaní hlasovať
o ďalšej správe, ktorá sa týka režimu dovozu produktov rybolovu a akvakultúry.

Podľa tejto správy Európa v súčasnosti dováža 60 % rýb, ktoré spotrebuje. Okrem toho sa očakáva, že
spotreba do roku 2030 vzrastie a toto zvýšenie bude celkom určite kryté zvýšením dovozu.

Bez toho, aby sme očakávali, že európska výroba splní náš dopyt (čo by bolo nemožné teraz aj v budúcnosti),
pravdou je, že budúca reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH) nemôže zabudnúť vziať do
úvahy otázku dovozu a hľadať lepšie riešenia, či už zvýšením európskej výroby (nie len zvyšovaním veľkosti
výlovu, ale aj investovaním do akvakultúry), alebo vyžadovaním toho, aby dovážené ryby spĺňali rovnaké
normy ako ryby ulovené alebo získavané v EÚ, alebo poskytnutím dostatočných informácií spotrebiteľovi
o pôvode rýb. Ako argumentuje pán spravodajca, toto je otázka, ktorá si zaslúži vážnu pozornosť pri reforme
SPRH.

José Manuel Fernandes (PPE), písomne. – (PT) Trh EÚ, ktorý dosiahol v roku 2007 približne 12 miliónov
ton a 55 miliárd EUR, je najväčším trhom s produktmi rybolovu a akvakultúry na svete, ktorý prevyšuje
Japonsko a USA. Keďže od roku 2005 zaznamenáva silný rast, je čoraz závislejší od dovozu. V skutočnosti
je podiel pokrytia spotreby produkciou zo Spoločenstva v súčasnosti nižší ako 40 %, čo znamená, že miera
závislosti od dovozu predstavuje viac ako 60 %. Odhady spotreby naznačujú, že dopyt by mohol do roku
2030 vzrásť o ďalších približne 1,5 milióna ton a že tento nárast sa bude musieť takmer celý pokryť
dodatočným dovozom.

Som zástancom návrhu nariadenia, ktoré by konsolidovalo všetky ustanovenia Spoločenstva o akvakultúre
do jedného dokumentu, rovnako, ako som navrhoval na júnovej plenárnej schôdzi. V tejto súvislosti
a vzhľadom na to, že Portugalsko je najväčším spotrebiteľom rýb na obyvateľa v Európe, si myslím, že
akvakultúra je pre EÚ strategická priorita. Z tohto dôvodu som zvlášť rád, že sa presadzuje politika udržateľnej
akvakultúry, aby sa znížila závislosť od dovozu v odvetví produktov rybolovu a akvakultúry.

João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Prácu na zbere a systematizácii údajov, ktoré umožnila táto
správa, si musíme vážiť, pretože nám pomáha vytvoriť si aktuálny obraz o situácii, ktorá je v mnohých
ohľadoch znepokojujúca, ako táto správa správne uznáva.

Existencia krajín EÚ s odvetviami udržateľného rybného hospodárstva a akvakultúry nie je z hospodárskeho,
environmentálneho a sociálneho hľadiska v súlade s obchodnou politikou, ktorú EÚ vykonáva. Deregulácia
a liberalizácia medzinárodného obchodu a jeho nasmerovanie ku konkurencieschopnosti, a nie k logike
komplementarity (ktorá by ho mala riadiť), znamená presadzovanie záujmov dovozcov a distribútorov za
súčasného odsúdenia tisícov výrobcov na zničenie a prinútenie ich opustiť svoje živobytie, znamená zvýšenie
nedostatku potravín a ohrozenie základných kritérií bezpečnosti a kvality potravín a životného prostredia.

Odvetvia rybného hospodárstva a akvakultúry (rovnako ako poľnohospodárstvo) sú životne dôležité
strategické odvetvia, ktoré nie sú kompatibilné s obchodným prístupom, na základe čoho musí existovať
obchodné nariadenie, ktoré zahrnie možné použitie nástrojov na ochranu obchodu, ako to navrhuje táto
správa. Chceli by sme tiež zdôrazniť tento prípad pre naliehavú reformu spoločnej organizácie trhov
s produktmi rybolovu, ktorú tiež podporujeme.

Christofer Fjellner (PPE), písomne. – (SV) Dnes som hlasoval proti tejto správe z vlastnej iniciatívy o režime
dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ. Plne podporujem potrebu zmeniť a revitalizovať odvetvie
rybného hospodárstva a akvakultúry EÚ. Správa však predpokladá, že problémy možno do určitej miery
vyriešiť poskytnutím ochrany proti konkurencii vonkajšieho sveta. Európske rybné hospodárstvo nedokáže
z dlhodobého hľadiska prežiť s protekcionizmom a dotáciami. Problémy odvetvia rybného hospodárstva
a akvakultúry v EÚ by mali byť vyriešené v súvislosti s nadchádzajúcou revíziou spoločnej politiky rybného
hospodárstva.
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Elisabetta Gardini (PPE), písomne. – (IT) Je čas odčiniť podceňovanie a oneskorenia z minulosti. Rybolov
je kľúčové odvetvie v našom hospodárskom a sociálnom systéme a ako také musí byť rešpektované. Vzhľadom
na očakávanú reformu spoločnej politiky rybného hospodárstva máme povinnosť podniknúť rozhodné
kroky na zaručenie príjmov, stability trhu a lepšieho predaja produktov vrátane produktov akvakultúry.
Okrem toho by sme mali venovať viac pozornosti aspektom potravinovej bezpečnosti, aby sme chránili
spotrebiteľov.

Preto som hlasovala za toto uznesenie. Pri zohľadnení negatívneho vplyvu liberalizácie trhov na miestne
hospodárstva toto uznesenie zdôrazňuje strategickú dôležitosť rozumnej tarifnej ochrany. V skutočnosti
musíme obmedzovať konkurenciu zo strany lacného dovozu produktov z krajín mimo EÚ, ktoré často
nespĺňajú environmentálne, sociálne, zdravotné a kvalitatívne požiadavky.

Musíme tiež zaviesť prísne kritériá certifikácie a označovania v súvislosti so sledovateľnosťou produktov,
aby sme spotrebiteľov mohli informovať o zemepisnom pôvode predávaných produktov a podmienkach
ich získavania alebo lovu a predovšetkým o ich kvalite. Na záver by som chcela zdôrazniť, že na trhu, ktorý
je z veľkej časti závislý od dovozu, sťahovanie produktov z trhu s cieľom ich zničiť, nie je viac opodstatnené.
Takto ušetrené peniaze by mohli byť poskytnuté programom vedeným organizáciami výrobcov.

Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. – (DE) Udržateľný rozvoj európskej akvakultúry, chovu rýb a prírodných
rybníkov, ako aj vytvorenie lepších základných podmienok sú nevyhnutné pre konkurencieschopnosť
európskeho odvetvia rybného hospodárstva. Kvalita dovážaných produktov rybolovu je v tomto kontexte
mimoriadne dôležitá. Vzhľadom na pokračujúci nárast dovozu z tretích krajín musíme zaručiť, že tento
dovoz bude tiež spĺňať európske normy. Európske odvetvie rybného hospodárstva má veľmi vysoké normy
kvality a značné odborné znalosti, a to sú charakteristické znaky, ktoré musíme naďalej chrániť. V tejto
súvislosti vítam smernicu týkajúcu sa boja proti nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu,
ktorá nadobudla platnosť v januári. Je dôležitým krokom smerom k zabráneniu globálnym narušeniam
hospodárskej súťaže a k podpore čestných rybárov, ktorí dodržiavajú zákony. Podporujem správu pána
poslanca Cadeca, ktorá zdôrazňuje ďalekosiahly a dôležitý aspekt európskeho odvetvia rybného hospodárstva.

Giovanni La Via (PPE), písomne. – (IT) Hlasoval som za správu o režime dovozu produktov rybolovu
a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva, pretože som presvedčený,
že je nevyhnutné mať pravidlá, ktoré sú v súlade s požiadavkami tohto odvetvia. Európska únia je najväčším
trhom s produktmi rybolovu na svete a je dobre známe, že produkcia v EÚ sama nedokáže vyhovieť
vnútornému dopytu. Preto je prioritou zaručiť, že dovoz z tretích krajín bude spĺňať environmentálne,
zdravotné, sociálne normy a normy kvality stanovené EÚ, aby sa zabránilo nespravodlivej hospodárskej
súťaži zo strany dovážajúcich krajín v podobe lacných produktov nízkej kvality. Správa, ktorú dnes Parlament
prijal, jasne vyzýva aj na uplatňovanie prísnejších a transparentnejších kritérií v súvislosti s kvalitou,
sledovateľnosťou a označovaním produktov rybolovu.

Nuno Melo (PPE), písomne. – (PT) Ako najväčší dovozca produktov rybolovu na svete má trh EÚ spoločnú
politickú zodpovednosť s ostatnými krajinami, ktoré sú veľkými dovozcami rýb, za zabezpečenie toho, aby
obchodné pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zodpovedali najprísnejším celosvetovým normám
riadenia rybného hospodárstva a ochrany. EÚ musí vynaložiť úsilie na udržateľné zvyšovanie produkcie rýb
z akvakultúry, aby sa znížil dovoz v odvetví produktov rybolovu a akvakultúry. Zvlášť ma znepokojuje
možnosť dovozu geneticky modifikovaných rýb a ich umiestnenie na trhu: podľa môjho názoru sa ich
predaju v EÚ musí zabrániť. Preto presadzujem prísnu politiku certifikácie, ktorá by mohla tieto problémy
dostať efektívne pod kontrolu. Podporujem tiež myšlienku pevného záväzku k výskumu a vývoju v odvetví
európskej akvakultúry, pretože predstavuje iba 2 % svetovej produkcie.

Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Z dôvodu vlastného prežitia si každý štát musí zachovávať potravinovú
sebestačnosť. Rybolov je dôležitý ako zdroj potravín a zaručuje tiež rôznorodosť pracovných miest. Rovnako
ako v poľnohospodárstve predpisujeme náročné environmentálne normy, normy na ochranu zvierat a normy
kvality pre našich vlastných rybárov, ktoré sa prirodzene premietajú do ceny. Pri dovoze môžeme však
dodržiavanie našich vlastných pravidiel kontrolovať iba ťažko. Preto je o to viac dôležité, aby boli dané jasné
pravidlá pre dovoz, ale aj pre označovanie potravín a kvalitu a aby sme nepodporovali hospodársku súťaž
s domácim hospodárstvom. Musí nás trápiť aj to, aby sme si nedali vlastný gól v súvislosti s akvakultúrou
tým, že pridáme ďalšiu záťaž pre ekosystém alebo že zapríčiníme nezamestnanosť domácich rybárov,
namiesto toho, aby sme poskytli väčšiu ochranu životného prostredia. Navrhnuté opatrenia sú krokom
správnym smerom a hlasoval som za správu.
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Alfredo Pallone (PPE), písomne. – (IT) Otázka režimu dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ
a konkrétne podmienky, na základe ktorých budú prijaté produkty s pôvodom mimo Únie – spoločne
s európskymi produktmi rybolovu a akvakultúry alebo ako ich konkurencia – má zásadný význam a akákoľvek
analýza týchto odvetví európskeho hospodárstva ju nevyhnutne musí riešiť. Regulácia tejto otázky je
nevyhnutná v kontexte, keď je úroveň európskej sebestačnosti v súčasnosti veľmi nízka, keďže viac ako 60 %
dopytu kryje dovoz.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Táto správa bola pôvodne obhajobou protekcionistického
postoja v súvislosti s dovozom v prevažnej miere z presvedčenia, že rybári v EÚ by mali mať privilegovaný
prístup na trh EÚ okrem prípadov, keď nedokážu uloviť dostatočné množstvo, a v tom prípade by
spracovatelia v EÚ mali mať možnosť dovážať. Keďže sme presvedčení, že príliš veľa medzinárodného
obchodu vedie k nadmernému rybolovu a znižovaniu stavov rýb, pretože sa krajiny snažia zvýšiť svoj vývoz,
existoval dobrý základ pre spoločný postoj. Naozaj sa nám podarilo presadiť prijatie viacerých našich
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, z ktorých najdôležitejší poukazuje na to, že hoci medzinárodný
trh s rybími výrobkami môže viesť k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti v rozvojových krajinách, vedie aj
k zintenzívneniu rybolovu pre zásobovanie vývozného trhu, čo môže urýchliť vyčerpanie zásob. Ďalšie
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zdôraznili potrebu posilnenia riadenia zdrojov a dohľadu nad rybným
hospodárstvom a potrebu zodpovednej spotreby a upozornili, že zásoby rýb pochádzajú z prírodného
zdroja voľne žijúcich živočíchov, ktorého množstvo je obmedzené, čo znamená, že existuje hranica množstva
rýb, ktoré možno uloviť, vyviezť a spotrebovať.

Nuno Teixeira (PPE), písomne. – (PT) Nedávno bola schválená stratégia udržateľného rozvoja akvakultúry
Spoločenstva. Samozrejme, že je čas regulovať otázku dovozu produktov rybolovu a akvakultúry, pretože
EÚ je v súčasnosti najväčším trhom s týmito produktmi na svete. Produkcia však nie je dostatočná na
uspokojenie dopytu, takže EÚ je od tohto dovozu závislá. Je preto potrebné regulovať spôsob, akým sa tento
dovoz uskutočňuje, aby sme zaručili, že sa kvalita a správne postupy vyžadované od výrobcov Spoločenstva
budú vyžadovať tiež od tretích krajín.

Súhlasím so spravodajcom v otázke ciel. Nezdá sa uskutočniteľné, a to najmä v tomto období, zrušiť colné
sadzby a zároveň očakávať, že naše produkty nahradia produkty z tretích krajín a budú voči nim
konkurencieschopné.

Ako som už poznamenal, otázka rybného hospodárstva a akvakultúry je jednou z priorít stanovených
Madeirou v pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý v súčasnosti platí, na základe ktorého sa región
nachádza v procese presadzovania konkurencieschopnosti v tomto odvetví prostredníctvom udržateľného
riadenia zdrojov, diverzifikácie produkcie rýb, hodnotenia produktov z hľadiska kvality a odbornej prípravy
osôb v rybnom hospodárstve s cieľom zvýšiť produktivitu.

Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), písomne. – (PL) Dnes som podporil správu pána Cadeca, ktorá vyzdvihuje
veľa dôležitých aspektov ochrany trhu EÚ s produktmi akvakultúry v súvislosti s reformou spoločnej politiky
rybného hospodárstva. Podporil som túto správu, pretože som chcel predovšetkým zdôrazniť jedno ohrozenie,
ktoré správa spomína: nedostatok spoľahlivých a rozsiahlych informácií pre spotrebiteľov o zdravotných
vlastnostiach, zložení a pôvode konkrétnych druhov rýb. V prípade nedostatku vedomostí medzi spotrebiteľmi
sa jediným argumentom na trhu stáva cena. Európski výrobcovia ponúkajú produkty, ktoré majú často
podstatne vyššiu kvalitu ako dovezené, ale v nerovnocennom boji sú odsúdené na prehru. Preto je nutné
sprísniť právne predpisy o identifikácii. Ďakujem.

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 14.10 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
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11. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov
právneho štátu

11.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua

Presedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení o Zimbabwe, konkrétne
o prípade Faraia Maguwua(1).

Anneli Jäätteenmäki, autorka. – (FI) Vážená pani predsedajúca, o porušovaní ľudských práv v Zimbabwe
sa už v tomto Parlamente hovorilo. Žiaľ, tento problém musíme riešiť znovu. Tentoraz ide o prípad aktivistu
v oblasti ľudských práv Faraia Maguwua. Tento človek je jednoducho väzňom svedomia. Bol zatknutý
a uväznený za to, že obhajoval ľudské práva iných a následne poskytol médiám informáciu o ľudských
právach v krajine.

Európsky parlament vyzýva na jeho prepustenie a žiada vyšetriť a, samozrejme, ukončiť všetky prípady
porušovania ľudských práv v Zimbabwe. Tento prípad je mimoriadne poburujúci a zvlášť nehanebný v tom,
že musí trpieť človek obhajujúci ľudské práva iných.

Véronique De Keyser, autorka. – (FR) Vážená pani predsedajúca, za prípadom Faraia Muguwua stojí celková
problematika ťažby diamantov.

Zimbabwe je dobrovoľným členom Kimberleyského procesu, ktorý umožňuje signatárom predávať diamanty
na medzinárodnom trhu za predpokladu, že z tohto obchodu nebude financovaný ozbrojený konflikt. Avšak
počas stretnutia o Kimberleyskom procese, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. júna v Tel Avive, sa
účastníci nevedeli dohodnúť na nasledovnej otázke: nemali by sa do Kimberleyského procesu začleniť aj
ľudské práva? Niektoré medzinárodné mimovládne organizácie odsúdili porušovanie ľudských práv, ktorého
sa dopustili bezpečnostné služby v diamantových baniach v Zimbabwe. Jedným z informátorov bol Farai
Maguwu, riaditeľ Centra pre výskum a rozvoj ľudských práv so sídlom v Manicalande. Preto bol pán Maguwu
3. júna zatknutý a odvtedy je zadržiavaný vo veľmi ťažkých podmienkach za údajné porušenie ustanovení
o bezpečnosti štátu. To je absolútne neprijateľné.

Týmto uznesením vyzývame na okamžité prepustenie väzňa, demilitarizáciu baní, zaradenie ustanovení
o ľudských právach do Kimberleyského procesu a prerozdelenie diamantov ľuďom, napríklad prostredníctvom
špecializovaného štátneho fondu.

Taktiež vyzývame Komisiu a Radu, aby venovali mimoriadnu pozornosť otázkam dobrej správy vecí verejných
a demokracie v Zimbabwe, ako aj dialógu s touto krajinou, ktorý charakterizuje nedostatočný pokrok.

Judith Sargentini, autorka. − (NL) Vážená pani predsedajúca, zaoberáme sa tu dvomi témami, alebo presnejšie
povedané jednou osobou a jednou témou. Predovšetkým sa zaoberáme osobou Faraia Maguwua, ľudskou
bytosťou a aktivistom v oblasti ľudských práv, ktorý bol zatknutý v Zimbabwe a následne vystavený zlému
zaobchádzaniu vo väzení. Po druhé, zaoberáme sa zvláštnou úlohou pozorovateľa v Kimberleyskom procese.
Tento pozorovateľ má dohliadať na situáciu v Zimbabwe a v podstate už nadviazal kontakty so
zimbabwianskou vládou a využil informácie od pána Maguwua, čím ho dostal do nepríjemnej situácie.
Napokon sa teda zaoberáme aj Kimberleyským procesom ako takým.

Počas mojej predchádzajúcej funkcie lobistky za organizácie v oblasti rozvoja som sa zúčastnila rokovaní
o vytvorení tohto systému. Ukázalo sa, že tento systém je úspešný, pretože obmedzil alebo znížil objem
finančných prostriedkov určených pre vojny v Kongu, Angole, Sierra Leone a Libérii, ktoré pochádzajú
z predaja diamantov. Teraz však čelíme riziku zneužitia Kimberleyského systému na legalizáciu inej praktiky,
a to porušovania ľudských práv zo strany režimov. Ľudské práva nie sú súčasťou uznesenia, preto žiadame
pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Toto uznesenie Parlamentu vysiela odkaz, že s konfliktnými, alebo krvavými
diamantmi treba skoncovať. Napokon, všetky diamanty sa ťažia v otrasných podmienkach. Bol by to obrovský
krok vpred, pretože uznesenie by nám umožnilo odsúdiť nielen situáciu v Zimbabwe, ale aj dlhodobé
porušovanie ľudských práv príslušníkov kmeňa Lunda angolským režimom. Doteraz sme v tejto oblasti
nedosiahli úspech, pretože Kimberleyský systém je spoločným dielom krajín, ktoré sa s nevôľou pozerajú
na iné krajiny zasahujúce do ich vnútorných záležitostí. Tento signál Európskeho parlamentu by však mohol
byť prvým zo série signálov, ktoré v tejto oblasti prinesú zmenu.

(1) Pozri zápisnicu.
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Alain Cadec, autor. − (FR) Vážená pani predsedajúca, na úvod chcem povedať, že na rozdiel od dnešného
dopoludnia je v tomto Parlamente konečne trochu pokoj a ticho.

Dámy a páni, podporil som uznesenie o situácii v oblasti ľudských práv v Zimbabwe, konkrétne o prípade
Faraia Maguwua, pretože vzhľadom na to, že ľudské práva a základné slobody sa v Zimbabwe porušujú už
niekoľko desaťročí, náš Parlament nemôže mlčať.

Riaditeľ Centra pre výskum a rozvoj ľudských práv Farai Maguwu bol zatknutý orgánmi vo svojej krajine
po tom, ako odsúdil porušovanie ľudských práv na diamantových poliach. Týmto činom iba uplatnil svoje
právo na slobodu prejavu a právo na získanie informácií o ľudských právach a základných slobodách ako
takých. Parlament vyzýva na jeho prepustenie a žiada Zimbabwe, aby rešpektovalo politické práva a základné
slobody a umožnilo občianskej spoločnosti bez obáv vyjadriť svoj názor.

Navyše, Zimbabwe musí dôsledne dodržiavať záväzky, ktoré prijalo v oblasti produkcie diamantov
v Kimberleyskom procese, s cieľom prelomiť bludný kruh financovania ozbrojeného konfliktu.

Marie-Christine Vergiat, autorka. − (FR) Vážená pani predsedajúca, Parlament je ticho, povedala by som,
že až príliš ticho, a mrzí ma, že o túto problematiku sa nezaujímajú viacerí z nás. Ak poviem, že situácia
v Zimbabwe je tragická, je to príliš slabé slovo. Situácia je tragická v hospodárstve, v spoločnosti
a predovšetkým v oblasti demokracie, zásad právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Posledné voľby
sa konali v atmosfére strachu. Zatknutie Faraia Maguwua, riaditeľa Centra pre výskum a rozvoj, po tom, ako
poskytol rozhovor pánovi Chikanemu, pozorovateľovi pre Kimberleyský proces, je, žiaľ, len ďalšou novou
epizódou v dlhom zozname prípadov porušovania ľudských práv v tejto krajine.

Podmienky ťažby na diamantových poliach Marange sú mimoriadne desivé: nútené práce, týranie, kontraband,
dokonca vraždy, všetko sa odohráva pod vojenskou kontrolou a v prospech priateľov pána Mugabeho.
Mimovládne organizácie tieto podmienky opakovane odsúdili a rovnako odsúdili aj podmienky, v ktorých
sa nachádza pán Maguwu. Preto nás veľmi prekvapuje, že pán Chikane predložil pozitívnu správu, v ktorej
sa uvádza, že ťažba v týchto oblastiach spĺňa podmienky stanovené Kimberleyským procesom. Zasadnutie
v Tel Avive, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami, neschválilo rozhodnutie o pokračovaní na
základe tejto správy. Môžete nám, pani komisárka, potvrdiť, že napriek chýbajúcemu konsenzu medzi
členskými štátmi je Európska únia proti pokračovaniu legálneho vývozu diamantov zo Zimbabwe, že bude
toto stanovisko naďalej presadzovať na konferencii v Petrohrade, že bude bojovať za rozšírenie
Kimberleyského procesu s cieľom začleniť do tohto procesu rešpektovanie všetkých ľudských práv, a že
urobí všetko preto, aby zabezpečila prijatie potrebných opatrení v členských štátoch v snahe zabrániť dovozu
diamantov zo Zimbabwe, pokiaľ sa situácia v tejto krajine nezmení? Môžete nám vysvetliť, ako máme chápať
dôvod rozhodnutia pána Chikaneho dať Zimbabwe zelenú, keď časť jeho dokumentov zrejme zadržali agenti
tajnej služby?

Európska únia je najvýznamnejším poskytovateľom humanitárnej pomoci v Zimbabwe. Preto musí v tejto
záležitosti zaujať príkladný postoj. Európska únia si musí stáť za svojím. Môžete nám povedať, aké bude
stanovisko Európskej únie v Petrohrade?

Geoffrey Van Orden, autor. – Vážená pani predsedajúca, od svojho zvolenia v roku 1999 som robil všetko
preto, aby som tento Parlament podnietil k odmietavému postoju voči nespočetným prípadom neprávostí
páchaných Mugabem a jeho prisluhovačmi na ľuďoch v Zimbabwe. Musím povedať, že v tejto oblasti sa
Parlament vyjadruje jednohlasne.

Dnes diskutujeme o systematickom zneužívaní pracovníkov na diamantových poliach v Zimbabwe vládnymi
bezpečnostnými silami. Zimbabwe je plnohodnotným členom Kimberleyského procesu, neformálneho
orgánu, ktorý riadi globálny trh so surovými diamantmi a ktorý doteraz urobil veľmi málo preto, aby toto
zneužívanie zastavil. Vyzývam Kimberleyský proces, aby zvážil prísne opatrenia voči Zimbabwe za
nedodržiavanie pravidiel a taktiež odsudzujem nedávne zatknutie Faraia Maguwua, muža svedomia, ktorý
sa odvážil postaviť proti násiliu páchanému zimbabwianskymi bezpečnostnými silami v Chiadzwe.

Zimbabwianska vláda musí okamžite prepustiť pána Maguwua a rovnako aj všetkých ostatných politických
väzňov a mali by sme pripomenúť, že právo slobody prejavu bolo jedným z hlavných záväzkov, ktoré prijali
všetky strany vo vlaňajšej globálnej politickej dohode. Základné lekárske a potravinové potreby veľkej časti
zimbabwianskeho obyvateľstva v súčasnosti uspokojuje medzinárodná pomoc. Zimbabwianska vláda by
mala využiť veľké zisky pochádzajúce z ťažby diamantov na vytvorenie diamantového trustového fondu
s cieľom naštartovať hospodárstvo a poskytovať prostriedky na zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálne služby,
ktoré v súčasnosti financujú medzinárodní darcovia.
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Zimbabwe, žiaľ, musí prejsť ešte dlhú cestu, kým budeme môcť povedať, že ľudia v tejto krajine žijú v slobode
a demokracii, že žijú v krajine, v ktorej sa dodržiavajú zásady právneho štátu. Nastal čas na dramatickú
zmenu a EÚ a krajiny južnej Afriky by mali vyvíjať väčší tlak v snahe nastoliť v Zimbabwe dobrú správu vecí
verejných.

Michael Gahler, v mene poslaneckého klubu PPE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, skutočnosť, že Farai Maguwu
bol zatknutý za zverejnenie informácií o podmienkach na diamantových poliach Marange, svedčí o tom,
kto má v tejto krajine skutočnú moc a kde sú dnes skutoční predstavitelia moci v Zimbabwe, a potvrdzuje
aj to, že vláda národnej jednoty, vynútená koaličná vláda, uplatňuje svoju moc len v starej časti, konkrétne
v oblasti, kde žijú tí, ktorých podporuje pán Mugabe.

Preto si myslím, že je dôležité, aby sme takéto podmienky neustále odsudzovali a aby sme ako Európska
únia naďalej viedli čiernu listinu tých, ktorí pokračujú v utláčaní ľudí v Zimbabwe.

Pretože tí, ktorí zatkli Faraia Maguwua, sú tí istí ľudia, ktorí zároveň profitujú z ťažby diamantov, a namiesto
toho, aby tržby z predaja poskytli ľuďom prostredníctvom štátneho rozpočtu, nimi napĺňajú vlastné vrecká.
Preto dúfam, že drvivá väčšina túto situáciu odsúdi a že EÚ, ako aj južná Afrika, konečne vyzvú na ukončenie
týchto podmienok.

Michael Cashman, v mene skupiny S&D. – Vážená pani predsedajúca, situácia v Zimbabwe sa zlepšila, ale,
žiaľ, nie dostatočne. Boli sme svedkami tvrdého zásahu voči pánovi Maguwuovi a ďalším obhajcom ľudských
práv. Boli sme taktiež svedkami zatknutia a väznenia lesbičiek, homosexuálov a bisexuálov, ktorí sa angažovali
v prevencii a poradenstve v oblasti boja proti HIV.

Ak sa postavím a prehovorím ako Angličan, budú ma ignorovať. Ako Európanov nás budú ignorovať. Ale
dovoľte mi, aby som africkým krajinám odkázal jedno: viete, že to, čo sa deje v Zimbabwe, je nesprávne. Ak
tento problém nebudete riešiť spoločnými silami, stratíte všetku morálnu autoritu na tomto kontinente i vo
svete. Hovoríme o tom, že osud Afriky a budúcnosť Afriky sú vo vašich rukách. Stáť a nečinne sa prizerať
zatýkaniu ľudí, ktorí sa snažia poukazovať na porušovanie ľudských práv a brániť obyčajné ženy a mužov,
a neurobiť nič, Afrika, to je napomáhanie zločinu.

Paweł Robert Kowal, v mene skupiny ECR. – (PL) Vážená pani predsedajúca, neustále hľadáme účinný spôsob,
ako ovplyvniť krajiny mimo Európskej únie – ovplyvniť ich spôsobom, ktorý prinesie zmenu a rozhodnutie
týchto krajín dodržiavať ľudské práva. Tento spôsob by nikdy nemal ovplyvniť obyvateľstvo a humanitárnu
pomoc, ale musíme hľadať inteligentný spôsob, ako vyvinúť tlak na režim prezidenta Mugabeho, čo by
znamenalo, že podobná situácia, v akej sa ocitol Farai Maguwu, sa už nikdy nezopakuje.

Čo sa týka ochrany ľudských práv, je to otázka našej elementárnej dôveryhodnosti. Tu musíme jasne povedať
„áno, áno, nie, nie“. Ľudské práva sa buď dodržiavajú, alebo sa nedodržiavajú. Nesmieme sa uspokojiť s malými
úspechmi. Mám pocit, že v niektorom z prejavov zaznela zmienka o spokojnosti s malými úspechmi. Povedali
sme jasne: vláda prezidenta Mugabeho nemá žiadnu legitimitu a jej činy sú hodné odsúdenia – a to by sme
mali povedať čo najzrozumiteľnejšie.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Aj ja sa chcem pridať k tým, ktorí v tomto Parlamente žiadali okamžité
prepustenie Faraia Maguwua. Musíme odsúdiť podmienky väzby, v akých sa pán Maguwu nachádza, ako aj
nerešpektovanie jeho základných ľudských práv počas procesov.

Ako viete, veľmi dôležitú úlohu zohrávajú organizácie občianskej spoločnosti, a to nielen pri zabezpečení
úspechu Kimberleyského procesu, ale aj pri ochrane demokracie v Zimbabwe vo všeobecnosti.

Táto krajina však nemôže dosiahnuť pokrok na ceste k demokracii, pokiaľ budú aktivisti v oblasti ľudských
práv nútení mlčať, hoci na prípady porušovania poukazujú aj medzinárodné médiá.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že zimbabwianske orgány sú povinné nestranne vyšetriť porušovanie ľudských
práv na diamantových poliach a osoby zodpovedné za tieto činy predviesť pred súd. V tomto prípade je
kľúčovým slovom transparentnosť. Občania Zimbabwe majú právo byť informovaní, čo znamená, že orgány
musia plniť záväzky, ktoré prijali dobrovoľne ako súčasť Kimberleyského procesu.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Prípad Faraia Maguwua svedčí o brutálnom utláčaní v Zimbabwe a o potrebe
rozšíriť rámec Kimberleyského procesu. Diamanty by mali mať certifikát nielen o tom, že nemajú nič spoločné
s vojnovými zločinmi, ale aj o tom, že pri ich ťažbe sa neporušovali ľudské práva, a to platí aj pre krajiny
a spoločnosti, ktoré ťažia diamanty.
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Ťažba diamantov musí zohrávať úlohu v boji proti chudobe a plnení rozvojových cieľov tisícročia. Podľa
organizácie Global Witness Afrika v roku 2008 vyviezla naftu a nerastné suroviny v sume 393 miliárd USD,
čo zodpovedá deväťnásobku celkovej hodnoty pomoci poskytnutej tomuto kontinentu. Rozumné využívanie
prírodných zdrojov v prospech miestnych ľudí môže byť rozhodujúce pre posilnenie právneho štátu, podporu
sociálnej zodpovednosti medzi spoločnosťami, a tým aj pre zabezpečenie ochrany ľudských práv.

V tomto zmysle je prvoradé, aby Európska únia prijala mechanizmy na boj proti korupcii v ťažbe nerastných
surovín, ako žiadali niektorí poslanci, najmä prostredníctvom internetovej petície na stránke
www.stopcorruption.eu, a vyzývam všetkých, aby túto petíciu podpísali.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Vážená pani predsedajúca, som veľmi rád, že sa dnes zaoberáme prípadom
pána Maguwua, keďže je to len vrchol ľadovca a povedzme si otvorene: ryba smrdí od hlavy. Robert Mugabe,
niekdajší politicky skúsený bojovník za práva černochov, je dnes krutým diktátorom, ktorý nesie
zodpovednosť za kolaps hospodárstva, hladomor a politický teror v krajine.

Jeho pozemková reforma, ktorá začala chaoticky, nakoniec vyvrcholila konfiškáciou majetku bielych
poľnohospodárov, krajina sa zmenila na pustatinu a 94 % obyvateľstva nemá prácu. Napokon, každý, kto
dnes zatýka aktivistov, ako je pán Maguwu, zastrašuje ich väznením a týraním a zastrašuje aj ich rodiny,
porušuje kritériá stanovené Kimberleyským procesom.

Súhlasím s predchádzajúcou rečníčkou, že ochranu ľudských práv musíme zakotviť aj v Kimberleyskom
procese. Nemali by sme len klásť požiadavky a sťažovať sa, mali by sme začať dôsledne konať, podporiť
ďalšie štáty a uvaliť sankcie s cieľom dostať Zimbabwe pod tlak, hoci aj formou vylúčenia z Kimberleyského
procesu.

Filip Kaczmarek (PPE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, všetci vieme, že diamanty môžu byť požehnaním,
ale aj prekliatím. Želáme Zimbabwe a jeho ľuďom všetko dobré a chceme, aby sa v Zimbabwe uskutočnili
zmeny, ktoré jedného dňa prinesú kompletnú a konštruktívnu transformáciu. Dnes však hovoríme o tých,
pre ktorých môžu byť diamanty prekliatím. Faraia Maguwua zatkli a obvinili za zverejnenie informácií
poškodzujúcich štát. To sa v skutočnosti stáva často – orgány v niektorých krajinách nechápu, že ich povesť
poškodzujú a ničia tí, ktorí porušujú ľudské práva, a nie tí, ktorí tieto porušenia odhaľujú a zverejňujú.
Prepustenie Faraia Maguwua je preto v záujme samotného Zimbabwe a dúfam, že orgány si vypočujú našu
výzvu v tejto záležitosti.

Poznáme konštruktívne príklady využitia diamantov na rozvoj pozitívnym smerom. Jedným z nich je
Botswana. Preto našu výzvu, aby sa príjmy z predaja diamantov využívali na zdravotnú starostlivosť,
vzdelávanie a sociálne potreby, považujeme za opodstatnenú a dosiahnuteľnú.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Prípad, o ktorom dnes diskutujeme a ktorý sa týka zatknutia a uväznenia Faraia
Maguwua pred vyše mesiacom, svedčí o nedostatočnom pokroku v oblasti dodržiavania ľudských práv
v Zimbabwe. Taktiež upozorňuje na zložitú situáciu na diamantových poliach vo východnej časti krajiny,
kde je armáda často obviňovaná z páchania trestných činov, prejavov násilia a závažných prípadov
zneužívania.

Za posledných 30 rokov Mugabeho režim priviedol Zimbabwe ku krachu a spôsobil v tejto krajine
humanitárnu katastrofu. Krvavé diamanty sú dôkazom cynizmu vládnych kruhov, ktoré nemajú zábrany
a úctu voči vlastným občanom.

Zimbabwe porušuje normy stanovené certifikačným systémom Kimberleyského procesu na predaj surových
diamantov. Som presvedčená, že je povinnosťou Európskej únie ponúknuť tomuto orgánu pre spoluprácu
aktívnejšiu podporu, aby sme posilnili morálny aspekt obchodu s diamantmi v snahe odstrániť nezákonné
obchodovanie s diamantmi, ktoré financuje konflikty a ozbrojené skupiny a zarába na barbarskom
vykorisťovaní.

Vyzývame na okamžité prepustenie Faraia Maguwua a žiadame európsku diplomaciu, aby zvážila možnosť
uplatnenia prísnych sankcií voči režimu v Harare s cieľom zastaviť zlé zaobchádzanie s aktivistami v oblasti
ľudských práv a skoncovať s krvavým otrokárstvom na diamantových poliach.

Tunne Kelam (PPE). – Vážená pani predsedajúca, od zadržania Faraia Maguwua zimbabwianskymi orgánmi
uplynulo takmer päť týždňov. Odvtedy je zadržiavaný v nevedno akých podmienkach a zbavený osobných
práv.
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Som rád, že tento Parlament je v otázke žiadosti o jeho okamžité prepustenie jednotný, ale mám obavy, že
zatknutie Faraia Maguwua by mohlo byť krokom späť v súvislosti s výsledkami stretnutia v Tel Avive
a s Kimberleyským procesom.

Ako spomenul kolega pán Van Orden, v diamantových baniach dochádza k systematickému zneužívaniu
robotníkov a pre Zimbabwe je typické, že hoci dosahuje obrovské zisky z predaja nerastných surovín, tieto
zisky sa neodzrkadľujú na životnej úrovni obyvateľstva, ktoré žije v chudobe a čelí chorobám. Súhlasím aj
s tým, že africké štáty zohrávajú dôležitú úlohu v zlepšovaní podmienok v Zimbabwe. Podporujem dialóg
Európskej komisie so Zimbabwe pod podmienkou, že pán Maguwu bude prepustený a že zimbabwianske
orgány budú rešpektovať Kimberleyský proces.

Charles Tannock (ECR). – Vážená pani predsedajúca, za 30 rokov, odkedy sa moci v krajine ujal Mugabe,
sa Zimbabwe zmenilo zo zásobárne južnej Afriky na žobrácku misku. Minulé desaťročie Zimbabwe
charakterizovalo systematické a úmyselné zbedačovanie väčšiny 12-miliónového zimbabwianskeho
obyvateľstva. Niektorí Mugabeho priatelia, najmä vojenskí velitelia, však získaním kontroly nad
skonfiškovanou poľnohospodárskou pôdou a zdrojmi nerastných surovín nesmierne zbohatli.

Farai Maguwu odvážne upozornil na nezákonné zabíjanie a porušovanie ľudských práv armádou, ktorá
kontroluje mnohé diamantové bane v Zimbabwe. Mugabeho prisluhovači sú teraz, samozrejme, financovaní
z bohatstva pochádzajúceho z týchto baní. Preto by sme nemali dovoliť, aby sa Zimbabwe opätovne zapojilo
do Kimberleyského procesu. EÚ by tiež mala žiadať sprísnenie a rozšírenie cielených sankcií voči tým, ktorí
v Zimbabwe zbohatli na takzvaných krvavých diamantoch. Farai Maguwu, ktorý uplatnil svoje základné
právo slobody prejavu, by mal byť, samozrejme, okamžite prepustený.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, rozhodnutia prijaté v roku 2000,
ktoré boli schválené vládami zainteresovaných štátov a medzinárodným diamantovým priemyslom v roku
2003 v Kimberley, vychádzali z chvályhodnej myšlienky ukončiť obchod s krvavými diamantmi. Dosiahla
sa dohoda vo vzťahu k povstaleckým hnutiam, ktoré využívali peniaze z predaja diamantov na financovanie
nezákonnej vojny s cieľom zosadiť legitímne zvolené vnútroštátne orgány. Hnutia tohto druhu sú príčinou
vnútornej destabilizácie a súčasných konfliktov v mnohých krajinách Afriky.

Preto nás znepokojujú správy o porušovaní ľudských práv a smrti mnohých civilistov po tom, ako kontrolu
nad diamantovou baňou v Marange prevzali armáda a polícia. Vyzývame vládu Zimbabwe, aby prijala všetky
nevyhnutné opatrenia v súlade s uzneseniami Kimberleyského procesu s cieľom obnoviť v bani bežnú
prevádzku. Navyše, odsudzujeme nezákonné zatýkanie a žiadame prepustiť Faraia Maguwua.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Kimberleyský proces je iniciatíva
prijatá zástupcami vlád, diamantovým priemyslom a občianskou spoločnosťou v úsilí konečne zastaviť
medzinárodný obchod s takzvanými krvavými diamantmi.

Už v roku 2008 sa na diamantových poliach Marange v Zimbabwe zistili náznaky vážneho porušovania
pravidiel Kimberleyského procesu. Farai Maguwu je jedným z odvážnych aktivistov v oblasti ľudských práv,
ktorí dokumentujú prípady nútenej práce, týrania a násilia vo vlastnej krajine. Keďže vláda Zimbabwe sa do
Kimberleyského procesu zapojila dobrovoľne, musíme trvať na tom, aby plnila záväzky vyplývajúce z tohto
procesu.

Kristalina Georgieva, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, som veľmi vďačná za dnešnú diskusiu
v Parlamente.

Zasadnutie Kimberleyského procesu v Tel Avive, ktoré sa uskutočnilo medzi dvomi zasadnutiami
21. – 24. júna tohto roku, bolo veľmi výrazne poznačené zatknutím pána Faraia Maguwua. Komisia sa
stotožňuje s obavami Európskeho parlamentu a trvá na tom, aby sa s pánom Maguwuom zaobchádzalo
spôsobom, ktorý plne uznáva jeho legitímne právo na obhajobu. Delegácia EÚ sleduje jeho situáciu veľmi
pozorne. Je v kontakte s právnikmi pána Maguwua a presadzuje našu miestnu stratégiu s cieľom podporiť
obhajcov ľudských práv a posilniť ich ochranu.

Taktiež sme vyzvali Zimbabwe, aby opätovne potvrdilo svoj záväzok vo vzťahu k občianskej spoločnosti
prijatý v Kimberleyskom procese. Hoci sa mandát Kimberleyského procesu zameriava na predchádzanie
obchodu s konfliktnými diamantmi, je jasné, že tento proces nemôže fungovať vo vákuu a ignorovať otázku
ľudských práv. V tomto Parlamente dnes zaznel silný odkaz – o to viac, ak uznáme, že dodržiavanie ľudských
práv je zásada, ktorá vyzdvihuje základný cieľ Kimberleyského procesu.

93Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



Pokiaľ ide o stretnutie v Tel Avive ako také, EÚ podporila nepretržité uplatňovanie rozhodnutia prijatého
v Swakopmunde a spoločný plán práce v snahe zosúladiť spoluprácu pri ťažbe v Marangwe s pravidlami
Kimberleyského procesu vrátane uplatňovania takzvaného mechanizmu pre dohľad nad vývozom. Sme
presvedčení, že viac angažovanosti v oblasti spolupráce so Zimbabwe v rámci Kimberleyského procesu
ponúka väčšie šance nielen na zabezpečenie technického súladu ťažobného územia Marangwe
s Kimberleyským procesom, ale aj na zlepšenie riadenia v tomto dôležitom sektore hospodárstva a napokon
na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Marangwe.

Práve z týchto dôvodov EÚ vyzvala Zimbabwe, aby dodržiavalo jasný záväzok vo vzťahu ku Kimberleyskému
procesu a spoločný plán práce, aby diamanty z Marangwe raz prispeli k hospodárskemu rozvoju Zimbabwe.
Je naším cieľom, aby účastníci Kimberleyského procesu spolu so Zimbabwe zintenzívnili úsilie s cieľom
dosiahnuť v tejto zložitej otázke konsenzus v duchu dialógu a spolupráce, ktoré tento proces vždy sprevádzali.

Napokon, je dôležité informovať Parlament o tom, že na stretnutí so zimbabwianskymi ministrami
zastupujúcimi vládu národnej jednoty, ktoré sa uskutočnilo 2 júla, pani barónka Ashtonová, vysoká
predstaviteľka a podpredsedníčka pripomenula, že pre normalizáciu vzťahov s EÚ je kľúčové uplatňovanie
globálnej politickej dohody, ktorá reaguje na naše znepokojenie v súvislosti s ľudskými právami, právnym
štátom a demokratickými zásadami.

Ako už zaznelo, veľký dôraz kladieme na to, aby Zimbabwe dodržiavalo zásady právneho štátu a ľudské
práva. Na túto problematiku sme upozorňovali pri rôznych príležitostiach a na rôznych fórach. Komisia
v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti financuje a bude financovať širokú škálu aktivít
v Zimbabwe. Budeme naďalej žiadať a podporovať vytvorenie a udržanie otvoreného politického prostredia,
v ktorom sa budú plne rešpektovať ľudské práva a slobody.

Pokiaľ ide o stanovisko Komisie k obchodu s diamantmi zo Zimbabwe, skôr ako budeme pokračovať v diskusii
o obmedzení vývozov, žiadame uskutočniť audit súčasných zásob diamantov. EÚ dostala pozvánku na
neverejné zasadnutie hlavných aktérov, ktoré zvolal predseda Kimberleyského procesu pri príležitosti
stretnutia svetovej rady pre diamanty dňa 14. júla v Petrohrade, kde budeme pokračovať v diskusiách o tejto
téme.

Presedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Pripájam sa k hlasom, ktoré žiadajú prepustenie Faraia Maguwua.
Pán Maguwu bol zatknutý za poskytnutie informácií o Kimberleyskom procese. Sám sa obrátil na políciu
po tom, čo jeho rodinných príslušníkov zbili, zatkli a uväznili. Členovia jeho organizácie sa ukrývali. Svojvoľné
zadržiavanie pána Maguwua je zastrašujúcim odkazom, ktorý vláda Zimbabwe posiela obhajcom ľudských
práv a slobodným občanom, aby im zabránila poskytovať informácie o realite v Marange. Farai Maguwu
musí byť okamžite prepustený. Vláda by mala vrátiť všetky zadržané počítače, súbory a materiály, ktoré
patria jeho organizácii, zastaviť prenasledovanie členov organizácie a začať nezávislé vyšetrovanie okolností
vedúcich k zatknutiu a väzneniu pána Maguwua. Komisia a Rada musia túto požiadavku naliehavo predložiť
vláde Zimbabwe a musia ju predložiť ako bezpodmienečnú požiadavku.

11.2. Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej

Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení o Venezuele, konkrétne
o prípade Marie Lourdes Afiuniovej(2).

Santiago Fisas Ayxela, autor. – (ES) Vážená pani predsedajúca, sudkyňa Afiuniová udelila podmienené
prepustenie Eligiovi Cedeñovi v súlade s venezuelskými zákonmi a na základe stanoviska pracovnej skupiny
Organizácie Spojených národov pre svojvoľné zadržanie. Tento krok viedol k jej umiestneniu do väzenia
s najvyšším stupňom zabezpečenia v podmienkach, ktoré ohrozujú jej život. Prezident Chávez verejne
požiadal prokurátora o udelenie najvyššieho trestu a o to, aby národné zhromaždenie prijalo zákon so
spätnou účinnosťou s cieľom sprísniť jej rozsudok.

(2) Pozri zápisnicu.
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Organizácia Amnesty International a vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre ľudské práva
vyjadrili veľké obavy.

Dámy a páni, tento prípad nie je ojedinelý. Naopak, potvrdzuje autokratické a autoritárske zameranie režimu,
v ktorom súčasne so zdanlivo demokratickými voľbami dochádza k zákazom činnosti opozičných médií,
príkazom na konfiškáciu, k zatýkaniu politických oponentov a k úplnému porušovaniu ľudských práv
a zásad právneho štátu.

Z uvedeného dôvodu sme požiadali o okamžité prepustenie sudkyne Afiuniovej.

Renate Weber, autorka. – Vážená pani predsedajúca, v tomto Parlamente opäť rokujeme o situácii vo
Venezuele. Nie však preto, že by sme chceli, ale preto, že musíme.

Situácia sa od prijatia nášho posledného uznesenia nezlepšila. Práve naopak. Vzhľadom na obrovský tlak,
ktorý sa vyvíja na sudcov a súdnictvo, sa v súčasnosti vytráca samotná myšlienka zásad právneho štátu. Táto
skutočnosť má vplyv na uplatňovanie celého radu ľudských práv od slobody prejavu, najmä slobody médií,
až po právo na súkromné vlastníctvo.

V článku 26 venezuelskej ústavy sa veľmi jasne uvádza, že súdnictvo je nezávislé a že prezident zodpovedá
za zaručenie tejto nezávislosti. Prezident Hugo Chávez však aj napriek tomu stále vo väčšej miere
prostredníctvom svojich verejných prejavov prokurátorom a sudcom diktuje, ako majú konať a rozhodovať.

Obeťami tohto prezidentovho správania sa už stalo niekoľko sudcov. Niektorých z nich odvolali z úradu,
ďalší opustili krajinu. Prípad sudkyne Marie Lourdes Afiuniovej je len posledný a najvýznamnejší v tom
zmysle, že sudkyňu uväznili a obvinili za rozhodnutie, ktoré prijala. Ako by mohli sudcovia, ktorí sa zaoberajú
jej prípadom, konať nezávisle, keď prezident krajiny namiesto toho, aby počkal na súdne konanie a analýzu
dôkazov justičnými orgánmi, verejne nazýva sudkyňu Afiuniovú zločincom a žiada pre ňu najvyšší trest?

Maria Lourdes Afiuniová strávila posledných sedem mesiacov na mieste, ktoré ohrozuje jej fyzickú integritu
a dokonca aj jej život. Nachádza sa vo väzení s viac ako 20 spoluväzenkyňami, ktoré v priebehu rokov
odsúdila za veľmi závažné trestné činy. Niet pochýb, že toto opatrenie sa prijalo preto, aby ju ponížili
a vystrašili.

Keďže od venezuelských súdov neočakávam veľa, trúfam si požiadať prezidenta Cháveza, aby umožnil jej
prepustenie.

(ES) Pán prezident Chávez, sudkyňu Afiuniovú je nutné okamžite prepustiť. Je potrebné bezodkladne
uskutočniť spravodlivé súdne konanie a poskytnúť jej všetky potrebné záruky, aby sa mohla obhájiť voči
obvineniam prokurátora. Toto gesto z vašej strany by nebolo len spravodlivé, ale aj veľmi ľudské.

Véronique De Keyser, autorka. – (FR) Vážená pani predsedajúca, týka sa prípad Marie Lourdes Afiuniovej
vo Venezuele otázky boja proti korupcii, čo je oficiálna verzia, alebo prenasledovania politickej oponentky,
čo je verzia denníka New York Times a jeho spravodajcu Simona Romera?

Určite má význam položiť si túto otázku, pretože v prípade režimov s autoritárskymi črtami sú bežné obe
kombinácie. Naša skupina však stiahla svoj podpis z kompromisného návrhu a je pripravená predložiť
vlastné uznesenie. Myslím si, že ste mali v úmysle preháňať, dámy a páni, a ja nechcem použiť tento prípad,
ktorý je podľa mňa potrebné objasniť, na kritiku celého režimu vo Venezuele, o ktorú sa snažíte vy.

O čo tu ide? Sudkyňa Afiuniová na základe mimoriadneho postupu prepustila bankára, ktorý bol obžalovaný
z krádeže 27 miliónov USD štátnej agentúre prostredníctvom falošnej zmluvy o dovoze. Po jeho prepustení
bola sudkyňa zatknutá a uväznená. Je pravda, že podmienky jej zadržiavania sú úplne hrozné, ako to je vo
všetkých venezuelských väzeniach. Nevedieme tu však naliehavú rozpravu o väzeniach. Jednako to zo
sudkyne ešte nerobí aktivistku za ľudské práva. Nikdy sa o tejto otázke nevyjadrovala.

Rovnako ako vy žiadam o spravodlivé a rýchle súdne konanie so všetkými zárukami obhajoby, ktoré s ním
súvisia, o pokračovanie v boji proti korupcii, ktorá existuje v rámci súdneho aparátu, a o dôsledné oddeľovanie
politiky a súdnictva. V tomto s vami súhlasím, vo zvyšku však nie.

Raül Romeva i Rueda, autor. – (ES) Vážená pani predsedajúca, mám rovnaký názor ako pani De Keyserová.
Keď nás pred pár dňami požiadali, aby sme o tejto záležitosti rokovali ako o naliehavom prípade, zmienil
som sa, že konkrétny prípad sudkyne Afiuniovej si zaslúži pozornosť. Ale pravdepodobne nie v podobe
mimoriadneho uznesenia. Možno v podobe listu, ktorý by mohli podpísať jednotliví poslanci a ktorý by
vyjadroval naše obavy a obsahoval podrobnosti požiadavky, ktorú predkladáme, alebo lepšie povedané,
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ktorú by sme mali a musíme predložiť. Táto požiadavka sa týka dodržiavania právnych záruk v súvislosti
so všetkými súdnymi konaniami vrátane prípadu sudkyne Afiuniovej.

Taký bol zámer, v súlade s ktorým naša skupina predložila aj návrh uznesenia. V návrhu sme predložili
niekoľko bodov zhodných s niektorými vyjadrenými názormi. Som presvedčený, že je potrebné ich
pripomenúť.

Avšak počas tohto procesu sme zistili, že nejde o uznesenie o konkrétnom prípade porušenia ľudských práv
alebo o konkrétnu situáciu, v ktorej sa v súčasnosti sudkyňa nachádza, ale skôr o obvinenie z uhla pohľadu
venezuelskej opozície.

Nikomu neunikne, že čoskoro budeme mať voľby. Navyše, nikomu neunikne, že toto uznesenie sa vo
Venezuele zneužije politicky. Politicky.

Celkom určite nie som priaznivcom pána Cháveza a nie som ani jeho politickým sympatizantom. Určite
nie. Nechcem však ani to, aby sa Európsky parlament využíval na vedenie kampane v prospech opozície,
ktorá v tomto prípade využíva konkrétny prípad na poškodenie dôveryhodnosti celej politiky, s ktorou je
možné viac-menej súhlasiť. Je však potrebné o nej vždy viesť politickú rozpravu. Naším dnešným cieľom
nie je viesť takúto rozpravu. Možno je potrebné uskutočniť ju v inom kontexte, nie však dnes, nie na tomto
mieste a nie teraz.

Uznesenie o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu má veľmi špecifický
mandát a veľmi konkrétny cieľ a vy ste dlho využívali tento priestor na iné záležitosti, ktoré nemajú
s jednotlivými a konkrétnymi správami o porušovaní ľudských práv nič spoločné. Zdá sa mi, že je už istý
čas potrebné, aby sa nad tým v záujme ľudských práv zamyslel celý Parlament, všetky skupiny.

Charles Tannock, autor. – Vážená pani predsedajúca, zdá sa, že číra demagógia venezuelského prezidenta
Huga Cháveza nepozná hranice. V súčasnosti sa zameral na nezávislosť súdnictva, ktoré preňho predstavuje
ďalšiu prekážku pri nadobudnutí absolútnej moci. Zatknutie a uväznenie sudkyne Marie Lourdes Afiuniovej
Morovej predstavuje jeho doteraz najtrúfalejší a najbezostyšnejší pokus o umlčanie opozície a o podkopanie
rozdelenia právomocí a zásad právneho štátu.

Nerozumiem, ako môže táto sudkyňa dúfať v spravodlivé súdne konanie. Chávez ju už označil za zločinca,
obvinil ju z toho, že sa nechala podplatiť, a povedal, že by mala byť uväznená na 30 rokov. Povedal tiež, že
Simón Bolívar by ju dal zastreliť. V kontexte Chávezovho režimu, ktorý je čoraz viac diktátorský, ide
o mimoriadne poburujúce vyhlásenie, ktoré podľa môjho názoru predstavuje nezodpovedné nabádanie na
násilie.

Takéto správanie však Chávezovi zväčša prechádza dosť hladko, pretože naďalej hystericky kritizuje Spojené
štáty a z tohto dôvodu je obľúbený u mnohých ľavičiarov v Európe a v tomto Parlamente. Uvedený paradox
aj naďalej narúša kolektívne úsilie EÚ zamerané na odhalenie alarmujúceho trendu smerujúceho vo Venezuele
k totalitarizmu.

(potlesk)

Bernd Posselt (PPE). – (DE) (Otázka podľa postupu zdvihnutia modrej karty na základe článku 149 ods. 8 rokovacieho
poriadku adresovaná pánovi Romevovi i Ruedovi) Vážená pani predsedajúca, rád by som sa pána Romevu opýtal,
či vie, že v rokovacom poriadku sa uvádzajú nielen ľudské práva, ale že predmetom tejto rozpravy je aj
demokracia a zásady právneho štátu. Navyše, vie, že pán Chávez predstavuje nebezpečenstvo pre demokraciu
a pre zásady právneho štátu?

Raül Romeva i Rueda, autor. – (ES) Pán Posselt, ide o otázku priorít. Pred dvoma mesiacmi sme na tomto
mieste v súvislosti s mimoriadnym uznesením o Venezuele rokovali o tej istej otázke. Hovorím konkrétne
o tom, že by nám malo byť jasné, čo je dôležité a aké sú priority. Ak máme viesť rozpravu o Venezuele vo
Výbore pre zahraničné veci, nech sa uskutoční, toto zasadnutie by sme však nemali využívať na rokovanie
o záležitostiach, ktoré nemajú nič spoločné so zásadným, konkrétnym a aktuálnym informovaním
o porušovaní ľudských práv.

Joe Higgins, autor. – Vážená pani predsedajúca, toto uznesenie, ktoré sa údajne týka ľudských práv vo
Venezuele, odhaľuje obrovské pokrytectvo medzi pravicovými stranami v tomto Parlamente. Skutočným
plánom v tomto prípade nie je obhajoba ľudských práv, ale podpora zvrhnutia vlády Huga Cháveza a pomoc
pravicovej opozícii vo Venezuele, ktorá je zástankyňou veľkých podnikov a ktorá kontroluje celý rad
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súkromných médií, priemysel a pozemkové vlastníctvo, a patria k nej tí, ktorí sa pred takmer desiatimi rokmi
pokúsili o otvorený prevrat.

Chávezova vláda prijala určité progresívne opatrenia, ktoré zlepšili život najchudobnejších skupín spoločnosti,
znamenalo to však, že Chávez sa stal odporcom neoliberálnych hospodárskych politík, ktoré Európska únia
a Spojené štáty presadzujú v mnohých krajinách Latinskej Ameriky. Ide o politiky ako deregulácia, liberalizácia
a privatizácia ich hospodárstiev, z ktorých majú výhody v prvom rade najdôležitejšie nadnárodné spoločnosti
so sídlom v EÚ alebo v Spojených štátoch. Práve preto vedieme túto nactiutŕhačskú kampaň.

Žiadam, aby sa so sudkyňou Afiuniovou a všetkými väzňami vo Venezuele zaobchádzalo dôstojne a aby sa
im umožnilo dôsledne spravodlivé súdne konanie. Spolu so svojimi kolegami socialistami z Venezuely, ako
sú napríklad členovia skupiny Socialismo Revolucionário, máme skutočne zásadné problémy v súvislosti
s niektorými hľadiskami Chávezovej politiky: s rastúcimi tendenciami byrokratizovať a so stalinistickou
tendenciou pokúšať sa zneužiť a znevažovať opozíciu, ktorá pochádza z radov ľavice vo Venezuele
a z robotníckeho hnutia. Chceme, aby boli najdôležitejšie zdroje vo Venezuele vo verejnom vlastníctve, aby
však podliehali skutočnému režimu demokratického riadenia a kontroly zo strany zamestnancov. Tento
režim sa stane základom dostatočnej miery bohatstva a služieb potrebnej na zmenu života veľkej väčšiny
obyvateľov Venezuely, skoncuje so strašnými problémami, akými sú chudoba a trestná činnosť, a zároveň
všetkým poskytne aj všetky demokratické sociálne a ľudské práva.

Bogusław Sonik, v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Vážená pani predsedajúca, v tomto Parlamente si
často kladieme otázku, ktorú nám kladú aj naši voliči: aká účinná je vaša práca v oblasti ochrany ľudských
práv? S radosťou počúvam vyjadrenia kolegu komunistu, ktorý tvrdí, že prejavy v tomto Parlamente môžu
vyústiť do zvrhnutia režimu, a bol by som rád, keby vďaka tomu, čo odznie v tejto rokovacej sále, padli
diktátorské režimy v Bielorusku, Zimbabwe a všade inde, kde ľudia v podobných režimoch trpia.

Zarmútil ma aj postoj pani De Keyserovej a pána Romevu i Ruedu. Pred dvoma mesiacmi ste tvrdili to isté,
že toto nie je ani správne fórum ani správny čas na rozpravu o Venezuele. Toto však je správny čas a miesto
a týchto ľudí by sme mali chrániť bez ohľadu na naše rozdielne politické sympatie. Prezident Chávez a jeho
aparát neustále vo veľkej miere politicky prenasleduje a ohrozuje predstaviteľov demokratickej opozície.
V tejto súvislosti žiadam o prepustenie sudkyne Afiuniovej a vyzývam vysokú predstaviteľku Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby venezuelským orgánom poslala – a už končím – petíciu, ktorá
by vyjadrovala obavy Európskej únie v súvislosti s porušovaním ľudských práv, demokratických zásad
a práva a poriadku vo Venezuele.

Anneli Jäätteenmäki, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, som rada, že Európsky parlament
zaradil prípad sudkyne Afiuniovej do svojho programu a že reaguje na porušovanie ľudských práv vo
Venezuele.

Okrem toho naliehavo žiadam venezuelskú vládu, aby rešpektovala občanov Venezuely, ako aj medzinárodné
charty v oblasti ľudských práv, a prijala konkrétne kroky smerom k skutočnej demokracii, v ktorej sa
dodržiavajú a budú dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu.

Prípad sudkyne Afiuniovej nám smutným spôsobom pripomína negatívny postoj Venezuely k ľudským
právam. Zadržiavanie sudkyne Afiuniovej je porušovaním jej základných osobných práv a predstavuje
mimoriadne závažné ohrozenie nezávislosti súdnej moci.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Vážená pani predsedajúca, o neustálom narúšaní demokracie vo Venezuele
sme tu naposledy diskutovali pred šiestimi mesiacmi. Mimoriadne alarmujúci viditeľný vývoj predstavujú
útoky vlády na tlač a slobodu na internete a zákaz vydávania novín, vysielania rozhlasových staníc,
internetových stránok a televíznych staníc. Pravdepodobne nepoznáme všetky skutočnosti, napriek tomu
sa však musíme zaoberať problémami a zásadami, ktoré súvisia s touto situáciou. Prezident Chávez svojím
otvoreným prenasledovaním Afiuniovej prevzal úlohu, v rámci ktorej útočí na nezávislosť súdnictva aj
napriek tomu, že by mal byť jeho hlavným ochrancom.

Rozdelenie právomocí je základom demokracie a ústavného štátu a sloboda médií je pre demokraciu
a dodržiavanie základných slobôd nevyhnutná. Slobodné verejné vyjadrenie názorov a myšlienok je zárukou
účasti na demokratickom procese a umožňuje slobodné a spravodlivé voľby a dobrú správu vecí verejných.
Dúfam, že voči tomu by tu nikto nenamietal.
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Monica Luisa Macovei (PPE). – Vážená pani predsedajúca, demokracia vo Venezuele je ohrozená a rada
by som doplnila ďalší prípad, ktorý sa týka obmedzovania slobody prejavu a kontroly občianskej spoločnosti
zo strany vlády.

Jednou z nedávnych situácií, ktorá má vplyv na celý región, je pokus Venezuely z júna 2010 o zmenu
a doplnenie návrhu uznesenia o účasti občianskej spoločnosti v rámci Organizácie amerických štátov.
Venezuela chcela, aby účasť občianskej spoločnosti podliehala vnútroštátnym právnym predpisom. A to je
zlý precedens. Venezuela využila podobné ustanovenie v dohode o vykonávaní Medziamerického dohovoru
proti korupcii na to, aby mimovládnym organizáciám zabránila informovať o korupcii v tejto krajine.

Komisia a Rada musia dôrazne a otvorene podporiť občiansku spoločnosť vo Venezuele a musia veľmi
dôkladne sledovať nadchádzajúce parlamentné voľby. V tomto období zhoršovania demokracie je legitimita
budúceho parlamentu zásadná. Na záver by som chcela pridať svoj hlas k výzve na prepustenie sudkyne.

Corina Creţu (S&D). – (RO) Chcela by som znova zdôrazniť, že ochrana ľudských práv pre nás vždy
predstavovala a aj naďalej predstavuje prioritu. Preto je prirodzené, že máme obavy v súvislosti s podmienkami,
v ktorých prebiehajú takéto súdne konania, a v súvislosti s väzbovými režimami.

Som presvedčená, že musíme zaručiť spravodlivosť a transparentnosť súdneho konania a to, aby bolo v súlade
so základnými normami právneho štátu. Zároveň si však myslím, že nie je vhodné, aby sme takého prípady,
s ktorými vždy nie sme dostatočne oboznámení, používali ako zámienku na vnútorné politické zápasy.

Miroslav Mikolášik (PPE). - (SK) Som rozhorčený, akým spôsobom prezident Chávez vládne vo Venezuele.
Jeho štýl ľavicového vládnutia pripomína totiž najhoršie komunistické vlády strednej a východnej Európy
spred éry pádu berlínskeho múru.

Maria Lourdes Afiuni bola nespravodlivo uväznená a boli porušené jej základné práva, ako je sloboda jej
súdneho rozhodovania. Na tomto prípade vidno, že justícia nie je nezávislá a Venezuela a Chávez sú
výsmechom demokracie.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Vážená pani predsedajúca, o Venezuele a o porušovaní ľudských práv,
ku ktorým dochádza v tejto nádhernej krajine, nehovorím prvýkrát a obávam sa, že ani poslednýkrát.

Počas svojho posledného vystúpenia som hovoril o novinároch. Dnes hovorím o sudcoch, ako napríklad
o sudkyni Afiuniovej, a ako vždy aj o obyčajných Venezuelčanoch, ktorí chcú, rovnako ako tisíce kanárikov
v tejto krajine, žiť v mieri a slobodne. Títo ľudia sa usilujú chrániť svoju krajinu a záležitosti bez toho, aby
žili v ustavičnej neistote v súvislosti s tým, čo sa udeje zajtra.

Venezuela bola pre mnohých ľudí útočiskom. V súčasnosti je to, bohužiaľ, krajina, v ktorej sú sloboda prejavu
a ďalšie slobody a práva čírymi spomienkami. Dnes tu hovoríme o ľudských právach a o tom, kto ich porušuje.
Nech sa naša podpora a nádej, že politické slobody sa znova stanú realitou, dostane z tohto miesta k sudkyni
Afiuniovej a ku všetkým, ktorí žijú vo Venezuele.

Kristalina Georgieva, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, EÚ pozorne sleduje situáciu vo Venezuele.
V tejto súvislosti by som rada poznamenala, že sa stotožňujeme s vyjadrenými obavami, ktoré sa týkajú
okolností zatknutia a zadržiavania sudkyne Marie Lourdes Afiuniovej a následných vyhlásení zo strany
venezuelských orgánov v súvislosti s jej zatknutím.

Je dôležité poznamenať, že osobitný spravodajca OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov a pracovná skupina
OSN pre svojvoľné zadržanie označili zatknutie sudkyne Marie Lourdes Afiuniovej za mimoriadne
znepokojujúci úder pre nezávislosť súdnictva. Odborníci z OSN ďalej uviedli, že jediným cieľom odvetných
opatrení voči vykonávaniu funkcií, ktoré zaručuje ústava, a vytvárania atmosféry strachu medzi sudcami
a právnikmi je ohroziť zásady právneho štátu a brániť spravodlivosti. Tvrdili, že je nevyhnutné okamžité
a bezpodmienečné prepustenie sudkyne Afiuniovej. Medziamerická komisia pre ľudské práva prijala ochranné
opatrenie v prospech sudkyne Marie Lourdes Afiuniovej a zdôraznila zodpovednosť za ochranu jej života
a jej fyzickej integrity, ako aj za jej prevoz na bezpečné miesto. Hoci venezuelské orgány informovali, že je
zadržiavaná oddelene od bežných väzenkýň, ako sa tu uviedlo, je aj naďalej za mrežami národného centra
pre ženy a medzi jej spoluväzenkyne môžu patriť ženy, ktoré odsúdila.

V rámci dialógu s venezuelskými orgánmi neustále zdôrazňujeme význam úplného dodržiavania
medzinárodných povinností a záväzkov v oblasti ľudských práv vrátane slobody prejavu, dodržiavania zásad
právneho štátu a predovšetkým rešpektovania nezávislosti súdnictva. Na tieto otázky sme v rámci dialógu
s venezuelskými orgánmi dôrazne upozornili, a keďže uvedené orgány argumentujú tým, že táto väzba je
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v súlade s venezuelskými právnymi predpismi, na základe úsudku OSN a Medziamerickej komisie pre ľudské
práva a na základe vlastného úsudku sa domnievame, že ide o mimoriadne znepokojujúcu otázku.

Úsilie o politickú polarizáciu, ktorá sa v krajine opätovne objavuje, sledujeme s obavami. Septembrové
parlamentné voľby sa vo všeobecnosti považujú za míľnik pre budúcnosť krajiny a v súčasnosti je správny
čas na to, aby EÚ zdôraznila význam uskutočnenia týchto volieb v pokojnej, transparentnej a plne
demokratickej atmosfére. Rada by som využila túto príležitosť a zdôraznila, že EÚ vyzýva všetky zúčastnené
subjekty, aby do volebného procesu vstupovali v duchu tolerancie, občianskej uvedomelosti a rešpektovania
plurality názorov.

Vývoj vo Venezuele v súvislosti s touto situáciou budeme aj naďalej pozorne sledovať a na základe nášho
záväzku budeme podporovať a posilňovať demokraciu a presadzovanie ľudských práv a základných slobôd
všade vo svete vrátane Venezuely.

(potlesk)

Presedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Cristian Dan Preda (PPE), písomne. – (RO) Prípad Marie Lourdes Afiuniovej je úplne hrozivý pre každého,
kto je zástancom demokratických hodnôt. Zdôrazňuje skutočnosť, že zásady právneho štátu predstavujú
vo Venezuele len bezvýznamný pojem. Odkedy sa Hugo Chávez dostal k moci, spolitizovanie súdnictva
vzrástlo. Súdne orgány si zvyčajne nedovolia vystúpiť proti vláde. Ak k tomu dôjde, má to drastické následky.
Je neprijateľné, aby bolo možné sudkyňu, ktorá si len plní svoju povinnosť a zaručuje občanom ich základné
práva, vystaviť takýmto odvetným opatreniam. Venezuelská vláda musí sudkyňu Afiuniovú urýchlene
prepustiť a zastaviť útoky na nezávislosť súdnictva.

Zároveň musíme dať tento prípad do súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami. Je potrebné
skoncovať s praktikami kriminalizácie činnosti kritikov vlády, ako aj so všetkými pokusmi o obmedzovanie
slobody prejavu a tlače. Autoritárska tendencia Chávezovho režimu je mimoriadne znepokojujúca a myslím
si, že sa nesmieme báť povedať to.

11.3. Severná Kórea

Presedajúca. – Ďalším bodom programu je rozprava o siedmich návrhoch uznesení o Severnej Kórei(3).

Bastiaan Belder, autor. – (NL) Vážená pani predsedajúca, potláčanie akejkoľvek potenciálnej kritiky poriadku
zavedeného v Severnej Kórei je také prísne, že do verejnej sféry sa nedostávajú žiadne informácie o jednotlivých
disidentoch alebo aktivistoch. Tento názor je jednoznačne vyjadrený v závere otvoreného listu zo 14. júna,
ktorý adresovalo päť organizácií na ochranu ľudských práv ministrom zahraničných vecí Európskej únie.
Vyjadruje aj mieru závažnosti situácie vo vyhladovanom impériu Kima Čong-ila. Nepoznáme meno žiadneho
z disidentov alebo aktivistov na území Severnej Kórey. Je nevyhnutné, aby k nám tieto informácie mohli
prenikať. Situáciu v krajine nemožno porovnávať dokonca ani so situáciou v bývalom Sovietskom zväze
alebo v Ceausescovom Rumunsku.

Otvorený list zo 14. júna obsahuje výzvu predstaviteľom európskych vlád, aby na neprestajné porušovanie
základných práv severokórejských občanov v krajine i za jej hranicami reagovali oveľa aktívnejšie. Spoločné
uznesenie Parlamentu obsahuje rôzne konkrétne odporúčania v tomto zmysle. Dobrá práca! Napríklad aj
naďalej pripomínajme Číne na všetkých európskych politických úrovniach jej záväzky voči utečencom zo
Severnej Kórey stanovené v zmluve.

Bezvýhradne podporujem aj odsek 14 uznesenia. Komisia chráni práva severokórejských pracovníkov
v priemyselnom komplexe Kaesong prostredníctvom začlenenia jednoznačného ustanovenia o tomto bode
do dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou.

Vážená pani predsedajúca, Severná Kórea oficiálne tvrdí, že svojim 24 miliónom obyvateľov zaručuje
náboženskú slobodu. V praxi však podľa svedectiev utečencov každému, kto je prichytený pri rozdávaní

(3) Pozri zápisnicu.
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biblií alebo pri účasti na tajnom modlitebnom stretnutí, hrozí, že ho pošlú do pracovného tábora či dokonca
popravia. Začiatkom tohto mesiaca sme zistili, že Sona Džong-Nama umučili v severokórejskom väzení na
smrť za to, že medzi svojimi spoluobčanmi šíril evanjelium, teda dobrú zvesť. Aké sú dôkazy jeho zločinu?
Dvadsať kusov biblií a desať náboženských magnetofónových kaziet? Zdá sa, že severokórejské orgány majú
z náboženstva doslova smrteľný strach.

Gerald Häfner, autor. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je správne, že sme dnes využili príležitosť
a uskutočnili rozpravu o situácii v Severnej Kórei, v krajine, ktorá sa z dohľadu zvyšku sveta stratila tak
komplexne, že len pár ľudí vie, čo sa v nej deje, a ľudia z tejto krajiny v podstate nevedia, čo sa deje vo zvyšku
sveta.

Chcel by som sa sústrediť na dve veci. Prvá sa týka situácie v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei, kde sa
ľudia strácajú na uliciach a trávia zvyšok života v táboroch, kde niekedy aj druhá generácia ľudí strávi
uväznená v týchto táboroch celý život, pretože ich rodičia údajne spáchali trestný čin, kde ľudí verejne
popravujú a ďalších nútia, aby sa na tieto popravy pozerali, a kde sa deje oveľa viac. Sme presvedčení, že je
najvyšší čas, aby situáciu v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei vyšetril nezávislý výbor, ako sme navrhli
v tejto spoločnej správe.

Chcel by som sa zmieniť aj o druhej otázke. Odísť z tejto krajiny, utiecť, je absurdne zložité. Možnosť vybrať
si miesto na život a slobodne sa pohybovať by mala byť jedným z najzákladnejších ľudských práv, ktoré by
malo byť samozrejmosťou. V súčasnosti sa však stretávame so situáciou, v ktorej tých, ktorým sa podarilo
zo Severnej Kórey odísť, často v inej krajine neprijmú alebo ich pošlú späť.

Preto by som rád naliehavo vyzval predovšetkým veľvyslanectvá členských štátov EÚ, aby prijímali ľudí,
ktorým sa podarí utiecť na uvedené veľvyslanectvá, a pomohli im dostať sa do bezpečnejších krajín a získať
dostatočnú podporu potrebnú na začatie nového života. Keď zvážime situáciu, v ktorej sa títo ľudia
nachádzajú, je to dôležité. To, čo sa v tejto krajine v súčasnosti deje, je príšerné.

Miroslav Mikolášik, autor. – Vážená pani predsedajúca, Kórejská ľudovodemokratická republika nie je ani
zďaleka demokratická, pretože má jednu z najhorších bilancií v oblasti porušovania ľudských práv na svete.
Moje osobné stretnutie so zástupcami občianskej spoločnosti na Kórejskom polostrove v skutočnosti poskytlo
ďalší bolestivý dôkaz o mimoriadnej znepokojujúcom a zásadnom porušovaní ľudských práv v krajine. Som
veľmi sklamaný, že situácia v oblasti ľudských práv v KĽDR sa od posledného uznesenia Európskeho
parlamentu nezlepšila. Práve naopak, zhoršila sa. V koncentračných táboroch v súčasnosti naďalej zadržiavajú
viac ako 150 000 politických väzňov, ktorí vykonávajú nútenú prácu, mučia ich a úmyselne držia o hlade.
Navyše, šokuje ma postup prisudzovania viny príbuzným osobám, ktorý vedie k väzneniu celých rodín
vrátane detí. EÚ a jej členské štáty preto musia spojiť svoje úsilie a vyvinúť na vládu KĽDR väčší diplomatický
a politický tlak, aby dodržiavala ľudské práva svojich občanov.

Rád by som svoje vystúpenie ukončil jednou myšlienkou. Zároveň je potrebné, aby sme zabránili
dvojstranným a mnohostranným sankciám, ktoré by mali výrazný negatívny vplyv na obyčajných
zbedačených občanov Severnej Kórey, ktorí už trpia v dôsledku systematického hladovania a útlaku.

(potlesk)

Janusz Wojciechowski, autor. – (PL) Vážená pani predsedajúca, je veľmi správne že Parlament prejavuje
záujem o situáciu v Severnej Kórei, pretože v našich spoločnostiach vyvoláva veľké obavy.

Nedávno sme mali možnosť vidieť športovcov zo Severnej Kórey na majstrovstvách sveta FIFA vo futbale.
Veľký dojem na nás urobili vo svojom prvom zápase, keď ako rovnocenní partneri bojovali s Brazíliou.
V ďalších zápasoch sa im už tak nedarilo. Prečo hovorím o tomto športovom podujatí? Nuž, existujú správy
o tom, že keď Severná Kórea naposledy pred 40 rokmi hrala vo štvrťfinále majstrovstiev sveta, na ktorých
hráči krajiny dosiahli obrovský úspech, orgány kórejského režimu ich výkon nepovažovali za uspokojivý.
Po skončení majstrovstiev boli hráči vystavení represiám a umiestnení do táborov nútenej práce. Rád by
som upriamil pozornosť na túto skutočnosť, aby sme sa zaoberali aj súčasnou situáciou a pokúsili sa
zabezpečiť, aby sa neudialo nič podobné. Potrebujeme výzvu a tlak zo strany športových orgánov, ktoré
disponujú určitými možnosťami na vyvinutie tlaku na kórejské orgány s cieľom zabezpečiť, aby tentoraz
k ničomu podobnému nedošlo. Veľmi nás znepokojuje, čo sa bude ďalej diať s týmito športovcami.

Jaromír Kohlíček, autor. – (CS) Kórejská ľudovodemokratická republika je už mnoho rokov predstavovaná
ako krajina s najzávažnejším porušovaním ľudských práv. Je určite potrebné vyjadriť súhlas s návrhom

08-07-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK100



uznesenia v bodoch, ktoré obsahujú výzvu na ukončenie verejných popráv, zrušenie trestu smrti, ukončenie
mučenia a prepustenie politických väzňov.

Na druhej strane považujem výzvu na zabezpečenie prístupu k potravinám a humanitárnej pomoci všetkým
občanom podľa potrieb za pokryteckú. Je notoricky známe, že Severná Kórea má dlhodobé problémy so
zabezpečovaním dostatočného množstva potravín, a ak sa nemýlim, podobné problémy má aj mnoho krajín
v Afrike a Ázii. Európsky parlament však podobné výzvy voči vládam týchto krajín neuplatňuje.

Nemení to nič na skutočnosti, že v krajine je nedostatok potravín a že tento nedostatok predstavuje
z objektívneho hľadiska závažný problém, pretože spôsobuje podvýživu a s ňou spojené zdravotné problémy
obyvateľov krajiny. Situácia je bez pochýb závažná a vôbec nie som presvedčený o tom, že niekoľko
navrhovaných opatrení v uznesení prinesie výrazné zlepšenie. Kritika autorov, ktorí ju presadili voči Číne,
predstavuje klasický príklad pokryteckého prenášania zodpovednosti a odhaľuje politiku dvojitého metra
zo strany autorov. Všetky krajiny Európskej únie sa vyzývajú na prijímanie utečencov zo Severnej Kórey,
kým Európska únia zároveň uplatňuje voči všetkým svojim susedom na juhu readmisné dohody. Ak táto
skutočnosť nie je príkladom používania dvojitého metra, potom skutočne neviem, ako nazvať tieto pokrytecké
formulácie.

V celom uznesení nie je ani náznak úsilia o zníženie napätia a o demilitarizáciu Kórejského polostrova, to
sú potrebné kroky správnym smerom. Nikto z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice –
Nordickej zelenej ľavice nemôže hlasovať za takto formulované uznesenie.

Kristian Vigenin, autor. – Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel zdôrazniť, že v súvislosti
so situáciou v Severnej Kórei vládne v tomto Parlamente všeobecná zhoda. Dospieť k spoločnému uzneseniu
bolo veľmi jednoduché a ako vidíte, k tomuto uzneseniu neboli predložené žiadne pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy, čo znamená, že ho jednotne podporujeme.

Na druhej strane by som však chcel upozorniť na jeden bod, o ktorom sa včera rokovalo aj v našej skupine,
že možno využívanie naliehavého postupu nepredstavuje pri podobných otázkach najlepšie riešenie, pretože
v Kórei sa skutočne nedeje nič naliehavé. Možno máme právo na dlhšie časové obdobie, aby sme vypracovali
komplexnejšie uznesenie a podrobnejšie prerokovali možné odporúčania a komplexnejšie riešenia, ktoré
môžeme ponúknuť.

Nechcem opakovať to, čo sa už uviedlo v uznesení o vážnom porušovaní ľudských práv v tejto krajine.
V súčasnosti možno vo svete neexistuje podobná krajina. Chcel by som však zdôrazniť, že najohavnejšie zo
všetkých týchto porušení sú zrejme verejné popravy, na ktorých sa zúčastňujú deti. Nemyslím si, že by sme
mali všetky tieto porušenia zoraďovať podľa závažnosti, avšak toto je skutočne ohavné.

V našom uznesení sme, našťastie, uznali, že určitú úlohu tu zohráva Čína. Zmeny v Číne vrátane oblasti
ľudských práv pre nás možno nie sú dostačujúce, predstavujú však dobrý príklad a je možné, že Čína dokáže
využiť svoje vzťahy na presadenie určitých zmien v Severnej Kórei. V rámci nášho dvojstranného dialógu
s Čínou by mala byť táto téma jedným z budúcich predmetov našich rokovaní.

Na záver mi dovoľte uviesť, že vymenovanie osobitného vyslanca EÚ v Severnej Kórei by mohlo byť veľmi
správnym krokom smerom k možnosti presadiť komplexnejší prístup k tejto otázke.

Monica Luisa Macovei, v mene poslaneckého klubu PPE. – Vážená pani predsedajúca, obchodovanie s ľuďmi
v Severnej Kórei je aj naďalej vážnym problémom. Na základe správ končí 80 % Severokórejčanov v Číne
ako obeť obchodovania s ľuďmi. Voči prostitúcii, znásilneniam, dohodnutým manželstvám a obchodníkom
s nevestami sú zraniteľné najmä ženy. Mnohé obete obchodovania s ľuďmi nehovoria po čínsky a žijú akoby
vo väzení.

Právne postavenie Severokórejčanov a politika čínskej vlády zameraná na zadržiavanie utečencov a ich
posielanie späť do Severnej Kórey zvyšuje zraniteľnosť utečencov voči obchodovaniu s ľuďmi na účely
nútenej práce a sexuálneho vykorisťovania. Čínske ani severokórejské orgány im neposkytujú žiadnu ochranu
a medzinárodné spoločenstvo uznáva ich situáciu len v malej miere. Čína musí zmeniť svoje právne predpisy
a poskytovať obetiam obchodovania s ľuďmi ochranu, nie posielať ich späť do Severnej Kórey. Na záver
chcem uviesť, že zabíjanie, mučenie a nezákonné väznenie ľudí je vždy naliehavým problémom.

David Martin, v mene skupiny S&D. – Vážená pani predsedajúca, takmer celý tento Parlament sa zhoduje
v tom, že situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei je naliehavá. Z uvedeného dôvodu nebudem
rozvádzať záležitosti, o ktorých sa zmienili moji kolegovia.
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Skutočnou otázkou zostáva, ako môžeme túto situáciu riešiť. Skutočnosť, že Severná Kórea sa rozhodla byť
Gretou Garbo medzinárodného spoločenstva – „chceme byť sami“ –, neznamená, že by sme ju mali nechať
na pokoji. V Severnej Kórei žije 24 miliónov ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. V duchu uznesenia by som
vám rád navrhol štyri opatrenia, ktoré by sme mohli prijať.

Po prvé, musíme aj naďalej poskytovať humanitárnu pomoc, je však potrebné zaručiť, aby sa táto pomoc
dostávala k ľuďom a aby v žiadnom prípade nepodporovala režim. Po druhé, mali by sme aj naďalej zvyšovať
financovanie mimovládnych organizácií (MVO), ktoré sa pokúšajú poskytovať Severnej Kórei pomoc, a najmä
tých MVO, ktoré sa pokúšajú dostať informácie do Severnej Kórey. V krajine, v ktorej sa vôbec neposkytujú
informácie, je rádio skutočne nevyhnutnosť. Po tretie, mali by sme požiadať Catherine Ashtonovú, aby
vymenovala osobitného vyslanca, ktorý by začal dialóg s Číňanmi, Rusmi a s Organizáciou Spojených
národov s cieľom vyvíjať sústavný tlak na Severnú Kóreu. Na záver, mali by sme vyvinúť maximálne úsilie
s cieľom poskytovať pomoc utečencom. Ako uviedli ďalší kolegovia, ľudia zo Severnej Kórey utekajú
a neposkytuje sa im pomoc, ktorú si zaslúžia.

Marek Henryk Migalski, v mene skupiny ECR. – (PL) Bohužiaľ, situácia nie je taká, ako ju opísali páni Vigenin
a Martin. Žiaľ, nie je pravda, že sme sa v tomto Parlamente v danej záležitosti zhodli, pretože pred chvíľou
sme počuli zo strany komunistov, že majú voči našej pozícii určité výhrady. Je to poľutovaniahodné, pretože
sa zdá, že v tejto otázke by sme mali byť jednotní.

Pochádzam z krajiny, v ktorej vládol komunizmus. Ako mladík som bol svedkom toho, čoho je schopný
komunizmus, a pamätám si na nádej, s ktorou sme očakávali hlas slobodného sveta, sveta Západu. Občas
sme preceňovali jeho význam, čakali sme však s veľkou radosťou a dúfali sme, že niekto vystúpi za naše
práva. Myslím si, že my ako slobodný svet by sme mali zaručiť, aby tento hlas zaznel aj v súčasnosti. Len
preto musíme, ako povedal pán Häfner, v Severnej Kórei zabezpečiť aspoň existenciu slobodných médií
a prístup k nim. Mali by sme sa o to usilovať, samozrejme v spolupráci so Spojenými štátmi, pretože len
vďaka spolupráci tohto druhu budeme môcť zabezpečiť prístup Severokórejčanov k slobodným médiám.
Práve to by sme mali zaručiť.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, my fanúšikovia futbalu v súčasnej dobe zažívame
to, čo je na športe dobré: tímového ducha, radosť z výhry a, tak ako včera večer, aj úctu k protivníkovi. Zažili
sme však aj to, že za porážky boli zodpovední hráči osobne.

Neustále koluje fáma, že po svojom skorom odchode z majstrovstiev museli reprezentanti Severnej Kórey
vykonávať nútenú prácu. Dúfam, že táto informácia je nepravdivá. Vyzývam vládu Severnej Kórey, aby
objasnila miesto pobytu hráčov. Skutočnosť, že sa o nich obávame, nie je vôbec prekvapujúca, pretože ide
o krajinu, v ktorej vedenie štátu trestá kritiku, v ktorej mučia a zle zaobchádzajú s desiatkami tisícov ľudí
a v ktorej žije nespočetné množstvo ľudí trpiacich podvýživou.

EÚ musí aj naďalej viesť rovnako intenzívny seriózny dialóg s takzvaným drahým vodcom Kórejskej
ľudovodemokratickej republiky Kimom Čong-ilom. Je načase skoncovať s nútenou prácou a mučením
a zrušiť trest smrti a verejné popravy. Ani možné víťazstvá vo futbalových zápasoch nemôžu skryť realitu
tejto situácie. Severná Kórea má stále nedostatky vo všetkých oblastiach: v ľudských právach, v šanci na
prežitie a v úcte k jednotlivcom.

Charles Tannock (ECR). – Vážená pani predsedajúca, v KĽDR dochádza k takej izolácii, že o porušovaní
ľudských práv, ku ktorým tam v skutočnosti dochádza, sa môžeme len domnievať. Občas uniknú informácie
od utečencov a realita je skutočne príšerná. Zdá sa, že tábory nútenej práce, únosy, svojvoľné zadržiavanie
a mučenie sú charakteristické znaky tyranského režimu Kima Čong-ila. Trest smrti sa uplatňuje pravidelne
bez ohľadu na zásady právneho štátu.

Všetci máme v súvislosti so Severnou Kóreou aj naďalej mimoriadne obavy. A to nielen z dôvodu vnútroštátnej
situácie, ale aj z dôvodu agresívneho, impulzívneho, dokonca až paranoického správania krajiny na
medzinárodnej scéne. Bohužiaľ, Pchjongjang má jadrové zbrane a usiluje sa o spoluprácu s ďalšími hanebnými
režimami vo svete, ako napríklad s Iránom. Aj nedávne potopenie juhokórejského námorného plavidla bolo
bez pochýb úmyselným útokom Severnej Kórey.

V tejto súvislosti musí ČĽR ako člen Bezpečnostnej rady OSN prevziať svoju zodpovednosť a vyvíjať tlak na
Severnú Kóreu. Myslím si však, že trvalé zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei nastane
len vtedy, ak dôjde k zmene režimu a k demokratizácii, a dúfam, že aj k prípadnému opätovnému zjednoteniu
s demokratickou Južnou Kóreou.
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Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, mám veľmi ťažké priezvisko
a už som si zvykla, že mnohí ľudia ho nevedia správne vysloviť.

História ukazuje, že v krajinách, v ktorých vládne totalitný režim, dochádza k porušovaniu ľudských práv
dennodenne. Situácia v Severnej Kórei je však hrozná. Vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky
popiera existenciu problému porušovania ľudských práv. Toto tvrdenie je však úplne v rozpore s očitými
svedectvami utečencov. V krajine sa nachádzajú pracovné tábory predstavujúce pre mnohé tisíce kórejských
občanov, ktorí sa odvážili kritizovať totalitný systém alebo ktorí sú „nebezpeční“ z politického hľadiska,
miesta mučenia, otroctva a hladu. Človek je v Kórei ponížený na úroveň predmetu bez slobodnej vôle alebo
bez možnosti otvorene vyjadriť túto vôľu. Vieme napríklad o prípadoch manželských párov, ktoré boli
nútené rozviesť sa, pretože nepatrili do rovnakej spoločenskej triedy.

Preto vyzývam všetky krajiny, ktoré majú so Severnou Kóreou akékoľvek druhy hospodárskych väzieb, aby
vyvíjali tlak na tamojšiu vládu a ukázali, že svet nie je voči situácii mnohých tisícov Kórejčanov ľahostajný
a že táto situácia nezostane len záležitosťou Severnej Kórey.

Jacek Protasiewicz, (PPE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, Severná Kórea a Kuba predstavujú posledné
pozostatky komunizmu vo svete. Bohužiaľ, je tragické, že 20 rokov po páde tohto zločinného systému
v Európe existujú krajiny, v ktorých ľudia v mene tejto chorej ideológie umierajú od hladu, sú mučení, väznení
alebo nútení pracovať v pracovných či koncentračných táboroch.

Snom mnohých Severokórejčanov je jednoducho utiecť zo svojej krajiny. Ako ľudia slobodného sveta sme
povinní – a to najmä v rámci vzťahov s Čínskou ľudovou republikou, pretože vzťahy s ňou sa rozvíjajú –
zaručiť, aby týchto utečencov nevracali kórejským orgánom, pretože to pre nich znamená prísny trest odňatia
slobody alebo jednoducho smrť. Upriamujem pozornosť na toto hľadisko nášho uznesenia, pretože nie som
presvedčený o účinnosti výziev nášho Parlamentu alebo celého slobodného sveta, ktorých cieľom je zastaviť
porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei. Ak teda nedokážeme účinne dosiahnuť zlepšenie situácie
v samotnej Kórei, urobme všetko, čo je v našich silách, aby tí, ktorým sa podarilo z tohto väzenia uniknúť,
mali šancu na lepší život, a to hoci aj v Číne, ktorá má, samozrejme, ako štát ďaleko od európskych noriem
slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv. Je tam však lepší život ako v Severnej Kórei.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei vzbudzuje mimoriadne veľké
obavy. Vedenie tejto krajiny zakazuje akúkoľvek formu politickej opozície, demokratické voľby, tlač
a náboženskú slobodu.

Utrpenie obyvateľov Severnej Kórey a nedostupnosť základných potravín alebo humanitárnej pomoci nás
nemôže nechať chladnými. Mám obavy najmä v súvislosti so situáciou žien a detí v Severnej Kórei, pretože
viac ako tretina z nich trpí podvýživou.

Podľa správ sa viac ako 150 000 Severokórejčanov aj naďalej nachádza v šiestich pracovných táboroch.
Neposkytujú im žiadnu zdravotnú starostlivosť a dostávajú len veľmi málo potravín. V skutočnosti sa
nevydarila menová reforma z novembra 2009, čo viedlo k zvýšeniu úrovne chudoby obyvateľstva.

Myslím si, že Európska únia musí podporiť vytvorenie vyšetrovacieho výboru OSN, ktorý dokáže porušovanie
ľudských práv v Severnej Kórei.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). – (PL) Vážená pani predsedajúca, Organizácia Spojených
národov a mnohé mimovládne organizácie neustále podávajú medzinárodnému spoločenstvu správy
o represiách voči desiatkam tisícov Severokórejčanov. Mučenie a tresty v táboroch nútenej práce, ktorých
dôvodom sú často politické názory, sú tam každodennou praxou. Výrazná časť populácie trpí podvýživou
a nedostatkom primeranej zdravotnej starostlivosti a vláda Severnej Kórey odmieta všetky formy spolupráce
s orgánmi Organizácie Spojených národov. Preto nie je možné, aby mali ľudia zo Severnej Kórey prístup
k akejkoľvek forme medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Myslím si, že je morálnou povinnosťou Európskeho parlamentu, aby vyzval orgány Kórejskej
ľudovodemokratickej republiky na čo najrýchlejšie ukončenie týchto praktík. Navyše, Európska komisia by
vzhľadom na výrazný vplyv Čínskej ľudovej republiky na politiku Pchjongjangu mala predniesť tieto záležitosti
v rámci dialógu Európskej únie s Čínou. Vzhľadom na lepšiu koordináciu našej činnosti by bolo vhodné
vymenovať osobitného vyslanca Európskej únie v Severnej Kórei.

Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Kórejská ľudovodemokratická republika je snáď už posledným prežívajúcim
pozostatkom 2. svetovej vojny. Ideologické rozdiely a mocenské záujmy rozdelili kórejský národ na dva
štáty, ktorých vodcovia dodnes súperia o svoju pravdu pri svojom svetonázorovom videní sveta.
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Na severe Kórejského polostrova tak vzniklo jedno obrovské geto, v ktorom sú uväznené milióny Kórejčanov,
ktorí môžu pod militantnou správou svojho režimu o slobodnom živote iba snívať.

Severokórejskí vodcovia pod zámienkou, že krajina je vo vojnovom stave držia svojich občanov stále v tomto
militantnom režime. Ako teda Kórejčanom v tejto situácii pomôcť?

Aktívnejším spoločným postupom svetových mocností. Mocnosti Kórejčanov rozdelili, a preto teraz musia
spolu na vodcov severnej Kórey vyvinúť dôrazný tlak aj pod hrozbou trestného stíhania za zločiny proti
ľudskosti, aby dopriali slobodu severokórejskemu ľudu.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) V Severnej Kórei dochádza k takému množstvu prípadov porušovania
ľudských práv, že nie je možné vymenovať ich všetky. K najzávažnejším z nich pravdepodobne patrí
hladovanie obyvateľstva a rozdiely v rozdeľovaní potravín medzi tých, ktorí sú prívrženci režimu a vlády,
a tých, ktorí majú opačný postoj.

Podľa organizácie Amnesty International minulý rok trpelo hladom približne 9 miliónov občanov Severnej
Kórey, čo je viac ako tretina obyvateľstva krajiny.

Za mimoriadne znepokojujúcu považujem aj situáciu týkajúcu sa kolektívnych trestov. V niektorých
prípadoch posielajú do väzenských zariadení až tri generácie rodín. Ako už uviedol aj pán Tannock, v týchto
zariadeniach prevláda surovosť, mučenie, nútená práca a verejné popravy. Väčšinu ľudí, ktorých pošlú do
týchto táborov, už nikdy neprepustia. Ak majú deti, je možné, že tie strávia v zajatí celý život.

Na záver by som rád uviedol, že hoci vláda Severnej Kórey súhlasila s účasťou na všeobecnom pravidelnom
preskúmavaní zo strany Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva, je hrozné, že doteraz
neprijala ani jedno z odporúčaní, ktoré dostala ako súčasť tohto rámca.

Tadeusz Zwiefka (PPE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, do tohto zoznamu veľmi dramatických príbehov
o Severnej Kórei musíme pridať ešte jeden bod. Mám na mysli jadrové vydieranie, ktoré používa Kim Čong-il
a ktoré v určitom zmysle ochromilo svet. Západ dosť často, hoci možno neúmyselne, odvracia svoju pozornosť
od udalostí na Kórejskom polostrove. Preto je potrebné, aby sme hovorili o konkrétnych zločinoch, ku
ktorým tam dochádza, a aby sme obnovili naše výzvy. Medzinárodné spoločenstvo musí nájsť takú podobu
sankcií, ktorú samotní obyvatelia Severnej Kórey pocítia čo najmenej. Nesmieme však klamať sami seba.
Všetky sankcie, ktoré postihujú režim, nevyhnutne poznačia spoločnosť.

Preto si myslím, že v súčasnosti jediné účinné opatrenie zrejme predstavuje spolupráca s najbližšími susedmi
Severnej Kórey, a to najmä v oblasti pomoci utečencom, pretože v budúcnosti budeme môcť účinne zakročiť
v mene ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú na výber, len vtedy, ak budeme mať konkrétne poznatky o situácii
v komunistickom režime.

Kristalina Georgieva, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som Parlamentu zablahoželať
k uskutočneniu tejto rozpravy. Ak dovolíte, rada by som pozdravila malého chlapca, ktorý sedí na mieste
číslo 582, pretože budúcnosť Severnej Kórey je pre budúcnosť našich detí dôležitá.

Zistenie, že v priebehu uplynulých siedmich rokov od prijatia prvej rezolúcie v kontexte OSN, v ktorej sa
odsudzovala poľutovaniahodná situácia v oblasti ľudských práv v Severnej Kórei, došlo len k minimálnemu
pokroku, ak k nemu vôbec došlo, je veľmi zarmucujúce. Komisia v plnej miere súhlasí s obavami, ktoré sa
týkajú potreby riešenia veľmi závažnej situácie ľudských práv v krajine, ako sa uvádza v spoločnom návrhu
uznesenia, o ktorom dnes rokujeme.

EÚ vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť takéto zlepšenie v medzinárodnom kontexte už od roku 2003, keď
v Komisii pre ľudské práva v Ženeve iniciovala vypracovanie prvej rezolúcie. Odsúdila sa v nej situácia
v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, ktorá, ako sa už vyjadrili mnohí, nie je veľmi demokratická. EÚ
okrem toho v rámci nášho dvojstranného politického dialógu so Severnou Kóreou aj naďalej upriamuje
pozornosť na otázku ľudských práv. Ako uviedlo niekoľko rečníkov, na túto otázku poukazujeme aj v rámci
našich rokovaní s Čínou. Ide konkrétne o otázku núteného návratu občanov Severnej Kórey, ktorí vstúpili
do Číny nezákonne. Vo svojom úsilí budeme pokračovať. Týchto ľudí jednoducho nemožno považovať za
hospodárskych migrantov.

Veľmi veľa prvkov zahrnutých do návrhu uznesenia už je súčasťou súčasnej politiky EÚ v oblasti ľudských
práv v súvislosti so Severnou Kóreou. Veľmi vítame vzájomný súlad názorov poslancov, ako aj súlad názorov
poslancov Parlamentu a Komisie. Plne súhlasíme s opatreniami, ktoré je potrebné prijať, vrátane bodu, na
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ktorý poukázali mnohí rečníci. Týka sa potreby udržať existujúce programy na pomoc najzraniteľnejším
ľuďom v Severnej Kórei, ktorí majú obrovské ťažkosti. Nemali by sme ich trestať za hriechy ich vodcov.

Vo všeobecnosti s postupom v tejto oblasti súhlasíme. Komisia má však do istej miery odlišné názory v troch
konkrétnych bodoch. Rada by som objasnila, o ktoré body ide, a dôvod našich odlišných názorov.

Prvým je návrh začleniť do dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou ustanovenie o monitorovaní
severokórejských pracovníkov v priemyselnom komplexe Kaesong. Text, o ktorom sa v rámci tejto dohody
o voľnom obchode rokuje, poskytuje možnosť vytvorenia externých výrobných zón. Obe strany uznávajú,
že takéto zóny by mohli podporiť cieľ dosiahnuť mier na polostrove, avšak kým sa zóna ako taká uzná
v rámci dohody o voľnom obchode, musí jej vytvorenie navrhnúť jedna zo strán a zvážiť osobitný výbor
zložený zo zástupcov oboch strán. V súčasnej politickej situácii je nepravdepodobné, že po nadobudnutí
platnosti dohody o voľnom obchode sa z krátkodobého hľadiska takýto návrh predloží. Chcela by som vás
však uistiť, že Komisia sa bude usilovať o vytvorenie dostatočných príležitostí na riešenie tejto otázky
v neskoršej fáze.

Druhý návrh, ktorý je súčasťou návrhu uznesenia, sa týka možného vymenovania osobitného vyslanca EÚ
v Severnej Kórei. Tento návrh dnes podporilo niekoľko rečníkov. EÚ je odhodlaná zintenzívniť svoj prínos
v oblasti medzinárodnej koordinácie a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka má mimoriadne veľký záujem
o presadzovanie tohto cieľa. V súčasnosti však zvažuje všetky možnosti týchto krokov v kontexte dvoch
opatrení. Prvým je revízia mandátu všetkých osobitných predstaviteľov EÚ a druhým zriadenie Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť. Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka má v úmysle presadzovať vyššiu účasť
EÚ v oblasti medzinárodnej koordinácie práve v tomto kontexte.

Tretí bod je návrh vyvíjať tlak s cieľom zriadiť vyšetrovací výbor OSN. Európska komisia mimoriadne oceňuje
odôvodnenosť tohto návrhu v rámci návrhu uznesenia. Zároveň sme však presvedčení, že v tejto fáze by
bolo rozumné vynaložiť všetko naše úsilie na podporu mandátu nového, nedávno vymenovaného osobitného
spravodajcu OSN o situácii ľudských práv v Severnej Kórei pána Marzukiho Darusmana, ktorého Rada OSN
pre ľudské práva poverila riešením otázky ľudských práv v Severnej Kórei. Vzhľadom na to musíme zaručiť,
aby mal pri vykonávaní svojej práce maximálnu podporu. Komisia považuje v súčasnom období tento
postup za lepší.

(potlesk)

Presedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

George Sabin Cutaş (S&D), písomne. – (RO) Situácia v súvislosti s ľudskými právami a humanitárnou
pomocou v Severnej Kórei je aj naďalej chúlostivou otázkou a zdrojom obáv Európskej únie ako
medzinárodného hráča, ktorý podporuje ľudské práva na celom svete. Na druhej strane Organizácia Spojených
národov v rezolúcii z 25. marca 2010 vyjadrila obavy v súvislosti so závažným porušovaním občianskych,
politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Je
poľutovaniahodné, že vláda Severnej Kórey prijala rozhodnutie o odmietnutí spolupráce s OSN
prostredníctvom mechanizmov na podporu ľudských práv vrátane mandátu osobitného spravodajcu
o situácii ľudských práv v Severnej Kórei.

Povinnosťou EÚ je naliehavo požiadať Severnú Kóreu, aby dodržiavala ľudské práva. Je tiež potrebné, aby
EÚ konala nezávisle a prostredníctvom pokračujúcich programov humanitárnej pomoci pomáhala
obyvateľom tejto krajiny zachovať komunikačné kanály v rámci Severnej Kórey a udeľovala azyl utečencom
zo Severnej Kórey, ktorí pricestovali do členských štátov.

Vymenovanie osobitného vyslanca Európskej únie v Severnej Kórei by nám umožnilo dôkladnejšie sledovať
situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine a zaručiť lepšiu koordináciu reakcií členských štátov na túto
otázku.

12. Hlasovanie

Presedajúca. – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)
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12.1. Zimbabwe, konkrétne prípad Faraia Maguwua (B7-0415/2010) (hlasovanie)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 6:

Ana Gomes (S&D). – Vážená pani predsedajúca, navrhujem, aby sa na mieste, kde sa hovorí o Africkej
charte ľudských práv a práv národov, namiesto formulácie „ktorej je Zimbabwe riadnym členom“ použila
formulácia „ktorú Zimbabwe ratifikovalo“.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

12.2. Venezuela, konkrétne prípad Marie Lourdes Afiuniovej (B7-0414/2010)
(hlasovanie)

12.3. Severná Kórea (B7-0416/2010) (hlasovanie)

13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

14. Zloženie výborov: pozri zápisnicu

15. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu

16. Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu

17. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu

18. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

19. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri
zápisnicu

20. Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu

21. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

22. Prerušenie zasadania

Presedajúca. – Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za prerušené.

(Rokovanie sa skončilo o 16.35 hod.)
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PRÍLOHA (Písomné odpovede)

OTÁZKY PRE RADU (Zodpovednosť za tieto odpovede nesie výhradne
úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.)

Otázka č. 1, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0303/10)

Vec: Potravinový dodávateľský reťazec

Môže Rada načrtnúť, aké má plány, ak nejaké má, v súvislosti s transparentnosťou v oblasti potravinového
dodávateľského reťazca, najmä pokiaľ ide o úlohu a moc veľkých reťazcov supermarketov v EÚ?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada si plne uvedomuje potrebu nájsť uspokojivé a účinné riešenia otázky zlepšenia fungovania
potravinového reťazca, pričom jedným z takýchto riešení sú opatrenia na zvýšenie transparentnosti v systéme.

Kolísanie cien pozorované v potravinovom dodávateľskom reťazci patrí k prioritám politického programu
inštitúcií EÚ už niekoľko rokov. Rada úzko monitoruje dôsledky nerovnováhy existujúcej v rámci
potravinového reťazca, v ktorom sa niekoľkí distribútori stali jedinými partnermi miliónov poľnohospodárov.

Rada počas svojich zasadaní 18. januára a 29. marca rozhodla o potrebe zabezpečiť vytvorenie udržateľného,
vyváženého vzťahu medzi poľnohospodármi a veľkými distribútormi. Rada už mala pocit, že transparentnosť
v rámci potravinového reťazca sa pokladá za kľúčový faktor pri podnecovaní hospodárskej súťaže a boji
proti kolísaniu cien.

Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia, v záveroch predsedníctva z 29. marca 2010 k oznámeniu Komisie „Lepšie
fungovanie potravinového reťazca v Európe“ predsedníctvo vyzvalo Komisiu, aby navrhla opatrenia vhodné
na zvýšenie transparentnosti v potravinovom reťazci. Opatrenia zahŕňali predovšetkým dôkladnejšie
monitorovanie cenotvorby prostredníctvom analýzy nákladov, mechanizmov a pridanej hodnoty v súlade
so zákonom o hospodárskej súťaži a s ochranou obchodného tajomstva. Predsedníctvo zdôraznilo význam
maximálneho využívania už dostupných štatistických údajov, ktoré treba uprednostniť pred zavádzaním
nových a nákladných povinností v oblasti poskytovania informácií, aby sa zabránilo neodôvodneným
administratívnym nákladom.

Tieto návrhy na konkrétne opatrenia, ak ich Komisia predloží, Rada v príhodnom čase preskúma.

*
*     *

Otázka č. 2, ktorú predkladá Bernd Posselt (H-0307/10)

Vec: Situácia v Čečensku

Ako hodnotí Rada ľudskoprávnu a politickú situáciu v Čečensku? Vidí Rada šance na medzinárodne
monitorovaný mierový a demokratizačný proces v tomto regióne?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada sa stotožňuje s obavami váženého pána poslanca v súvislosti s politickou a ľudskoprávnou situáciou
v Predkaukazsku a predovšetkým v Čečensku a pokračuje v dôkladnom monitorovaní situácie. EÚ a Rusko
sa v rámci svojho politického a ľudskoprávneho dialógu, ktorého najnovším príkladom bol samit EÚ −
Rusko 31. mája a 1. júna v Rostove na Done, pravidelne zaoberajú otázkou významu podpory znižovania
napätia súvisiaceho s konfliktom v tomto regióne, podpory sociálno-ekonomického rozvoja, boja proti
beztrestnosti a podpory dodržiavania ľudských práv vrátane ochrany novinárov a aktivistov za ľudské práva.

Niekoľko projektov pomoci Európskej únie v Rusku sa zameriava na sociálno-ekonomickú obnovu celého
Predkaukazska, podporu ľudských práv a rozvoj občianskej spoločnosti. Rusko doteraz nepožiadalo o žiadnu
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medzinárodnú pomoc pre vlastný mierový a demokratizačný proces v Čečensku, ako naznačuje vážený pán
poslanec.

*
*     *

Otázka č. 3, ktorú predkladá Marian Harkin (H-0310/10)

Vec: Priority belgického predsedníctva

Aký je postoj belgického predsedníctva k rokovaniam so združením Mercosur so zreteľom na skutočnosť,
že deväť členských štátov už vyjadrilo svoje obavy v súvislosti s obnovením týchto rokovaní?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Ako vážená pani poslankyňa iste vie, rokovania medzi Európskou úniou a zoskupením Mercosur sú už
viac ako šesť rokov na mŕtvom bode. Neformálne kontakty na technickej úrovni sa však obnovili v roku
2009. Vzhľadom na výsledky tohto neformálneho dialógu, predovšetkým výsledky posledných dvoch
stretnutí, ktoré sa uskutočnili 18. – 19. marca v Buenos Aires a 26. – 27. apríla 2010 v Bruseli, sa Komisia
4. mája rozhodla rokovania so zoskupením Mercosur obnoviť. Na šiestom samite EÚ − Latinská Amerika
v Madride vedúci predstavitelia štátov a vlád Európskej únie a Latinskej Ameriky pripomenuli význam
rokovaní, ktoré boli obnovené iba nedávno.

Belgické predsedníctvo načrtlo svoje hlavné priority v tejto oblasti v 18-mesačnom programe Rady pre
španielske, belgické a maďarské predsedníctvo. V súlade s týmto programom „sa bude klásť veľký dôraz na
uzavretie a podpis dohôd o pridružení so stredoamerickými krajinami a podpis viacstrannej dohody
s krajinami Andského spoločenstva, ako aj na obnovenie a napredovanie rokovaní o dohode o pridružení
so zoskupením Mercosur“(4). Belgické predsedníctvo si plne uvedomuje obavy vyjadrované v súvislosti
s rozhodnutím Komisie obnoviť rokovania. Ako ste uviedli vo svojej otázke, počas májového zasadania
Rady pre poľnohospodárstvo deväť členských štátov predložilo spoločný dokument, ktorý v priebehu
zasadania získal podporu niekoľkých ďalších členských štátov a v ktorom vyjadrujú svoje obavy súvisiace
s dohodou EÚ − Mercosur vo vzťahu k európskemu poľnohospodárstvu. Taktiež si plne uvedomujeme
postoje vyjadrené v rámci Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka počas
jeho zasadania 1. júna.

Zároveň by sme chceli poukázať na to, že v prípade rokovaní so zoskupením Mercosur je Komisia viazaná
mandátom na rokovania, ktorý bol schválený v roku 1999. Ako vyhlásil pán predseda Barroso 4. mája,
rozhodnutie obnoviť rokovania je spojené s niekoľkými dohodnutými podmienkami, predovšetkým v oblasti
udržateľného rozvoja, duševného vlastníctva a zemepisných označení. V prípade negatívnych vplyvov na
určité odvetvia, najmä poľnohospodárstvo, budú zavedené aj špecifické opatrenia.

Ako vieme, pán komisár Cioloş vlastne priznal, že pre odvetvie poľnohospodárstva EÚ išlo o chúlostivé
rokovania.

Náležitú pozornosť sme venovali záväzku Komisie, ktorý sa týka dodržiavania mandátu stanoveného v roku
1999 a pozorného sledovania akýchkoľvek negatívnych vplyvov, ktoré by mohla dohoda mať, predovšetkým
pokiaľ ide najmenej chránené výrobky.

Čo sa týka celkových výhod akejkoľvek dohody o voľnom obchode so zoskupením Mercosur, EÚ by zjavne
neuzavrela dohodu, ktorá by bola v rozpore s jej všeobecným hospodárskym záujmom alebo by ohrozovala
napredovanie rokovaní WTO o rozvojovom programe v Dauhe.

Rovnako ako v prípade iných obchodných rokovaní bude Rada na základe správ Komisie dôkladne
monitorovať vývoj týchto rokovaní a zabezpečí, aby boli splnené podmienky ustanovené v jej pokynoch
k rokovaniu. Aby rokovania EÚ − Mercosur boli úspešné, musia sa zamerať na všetky aspekty, predovšetkým
na kľúčové oblasti, ktorými sú priemyselné tovary, služby a poľnohospodárstvo, ako aj ochrana práv
duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení a verejných zákaziek.

(4) Dok. 16771/09 POLGEN 219.
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*
*     *

Otázka č. 4, ktorú predkladá Georgios Papanikolaou (H-0312/10)

Vec: Uľahčenie prístupu mladých podnikateľov na finančný trh

Európska únia prijala sériu iniciatív zameraných na posilnenie podnikania mladých ľudí, ako je napríklad
program Erasmus určený mladým podnikateľom. Hospodárska kríza, ktorá postihla mnoho členských
štátov, však prináša nové výzvy, medzi ktoré patrí potreba podporovať a finančne zabezpečovať mladých
ľudí, ktorí by si radi založili svoj vlastný podnik.

Je Rada pripravená prijať iniciatívy zamerané na spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom
uľahčiť v celej Európskej únii prístup mladých podnikateľov k finančnému systému?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada nedostala od Komisie ani návrh, ani odporúčanie, aby sa mladým ľuďom pri zakladaní podnikov
udeľoval prednostný prístup k financovaniu.

Avšak v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým
sa zriaďuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 − 2013), bolo na úrovni EÚ
prijatých niekoľko mechanizmov, ktoré majú uľahčiť prideľovanie rozpočtových prostriedkov existujúcim
malým a stredným podnikom na iniciatívy zamerané na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a potenciálu
rastu.

Najskôr sa treba zmieniť o programe pre podnikanie a inovácie, ktorý je súčasťou rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie (2007 − 2013). Jeho metódy pozostávajú z podpory najinovačnejších
spoločností (tzv. gaziel), ktoré vykazujú vynikajúce výsledky a s najväčšou pravdepodobnosťou budú úspešné
a dosiahnu rýchly rast.

Program Erasmus pre mladých podnikateľov a ďalšie podobné iniciatívy sú ideálne prispôsobené v tom
zmysle, že mladým ľuďom vopred poskytnú zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú, aby boli pripravení
založiť svoj vlastný podnik, a tak mali väčšiu šancu na úspech.

Okrem toho európsky nástroj mikrofinancovania Progress poskytuje mikroúvery malým podnikom, ako
aj ľuďom, ktorí prišli o prácu a chcú si založiť vlastný podnik. Tento nástroj s úvodným rozpočtom
100 miliónov EUR by mal v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako je Európska investičná
banka, vynaložiť 500 miliónov vo forme pôžičiek.

*
*     *

Otázka č. 5, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtė (H-0315/10)

Vec: Potreba legislatívneho rámca EÚ pre zdravotne postihnutých osobách a boj proti diskriminácii

Niektoré členské štáty EÚ v súčasnosti odmietajú smernicu Rady o vykonávaní zásady rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo
sexuálnu orientáciu (KOM(2008)0426) (smernica o boji proti diskriminácii). Európsky parlament v apríli
minulého roku prijal legislatívne uznesenie o návrhu smernice o boji proti diskriminácii. Túto smernicu
však musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov EÚ. Diskriminácia je komplexným javom
a treba ju skúmať na viacerých úrovniach. Vlády členských štátov preto musia rešpektovať, chrániť a uplatňovať
právo osôb na nediskrimináciu.

Vzhľadom na to, že v Európe žije už viac ako 65 miliónov zdravotne postihnutých osôb, nepovažuje Rada
za potrebné urýchliť prijímanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby
zdravotne postihnuté osoby mohli žiť ako plnohodnotní občania? Aké je stanovisko Rady k prijatiu osobitného
právneho aktu o zdravotne postihnutých osobách, vzhľadom na to, že aj keď ich práva budú chránené podľa
európskej smernice o boji proti diskriminácii, bude ešte potrebné prijať osobitný legislatívny rámec EÚ
o právach zdravotne postihnutých osôb?
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Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(EN) Rada si uvedomuje zásadný význam otázok, ktoré predložila vážená pani poslankyňa. Rada už prijala
smernicu zakazujúcu diskrimináciu v oblasti zamestnanosti a práce z rozličných dôvodov vrátane zdravotného
postihnutia.

Rada navyše 26. novembra 2009 prijala rozhodnutie týkajúce sa uzatvorenia Dohovoru Organizácie
Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. Niektoré členské štáty tento dohovor ešte
musia ratifikovať. Nová stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím vypracovaná Komisiou bude preto
zohrávať zásadnú úlohu pri vykonávaní dohovoru.

Rada a jej členské štáty v uznesení prijatom 7. júna 2010 vyzývajú členské štáty a Komisiu, aby v rámci
rozsahu svojich príslušných právomocí „podporovali ratifikáciu a uplatňovanie dohovoru OSN, pokračovali
v úsilí schváliť kódex správania a v prípade potreby prijali právne predpisy EÚ a vnútroštátne predpisy
týkajúce sa ustanovení dohovoru“.

Chceli by sme vás taktiež informovať, že orgány Rady ešte stále skúmajú návrh Komisie na smernicu o boji
proti diskriminácii, o ktorej sa vážená pani poslankyňa zmieňuje vo svojej otázke. Ako upozorňuje vážená
pani poslankyňa, smernica nemôže vstúpiť do platnosti, kým ju jednohlasne nechváli Rada. Rada preto
nedokáže predpovedať výsledok ani trvanie rokovaní.

Na záver, predovšetkým pokiaľ ide o myšlienku osobitného právneho aktu na zaistenie práv zdravotne
postihnutých osôb, je dôležité poukázať na to, že Rada môže ako zákonodarný orgán konať iba na základe
návrhu Komisie. Komisia zatiaľ nepredložila návrh týkajúci sa tejto záležitosti.

*
*     *

Otázka č. 6, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0319/10)

Vec: Európska mena

S pokračujúcou devalváciou eura sa šíria obavy z rozširovania dlhu v eurozóne. Absencia opatrení zo strany
ECB len podporila obavy, že grécky dlh destabilizuje bankový sektor. Môže Rada vysvetliť, ako kroky prijme
na európskej úrovni na zlepšenie dôvery v našu menu?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) V súlade s článkom 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie patrí menová politika do kompetencie
Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ktorý sa skladá z Európskej centrálnej banky a národných
centrálnych bánk. Primárnym cieľom ESCB je udržovanie cenovej stability a ochrana hodnoty eura.

Rada si uvedomuje obavy spojené s finančnou stabilitou eurozóny a pokračuje v starostlivom monitorovaní
rozpočtových politík členských štátov podľa postupu pri nadmernom schodku s cieľom zaručiť
životaschopnosť ich verejných financií. Krátkodobú a strednodobú konsolidáciu rozpočtov je nutné dosahovať
prostredníctvom stratégií podporujúcich rast a zameraných na obmedzenie výdavkov a musí ju sprevádzať
vykonávanie dlhodobých politík určených na odstránenie všetkých prekážok rastu.

V snahe zachovať finančnú stabilitu v eurozóne bolo v uplynulých mesiacoch zavedených niekoľko nástrojov
na pomoc členským štátom v eurozóne, ktoré čelia problémom. Medzi tieto nástroje patrí nástroj na podporu
stability pre Grécko, európsky stabilizačný mechanizmus a európsky nástroj finančnej stability.

Kým nástroj na podporu stability pre Grécko a európsky nástroj finančnej stability sú dočasnými
mechanizmami na zvládnutie súčasnej situácie, plánuje sa ďalšia harmonizácia hospodárskych politík
eurozóny a EÚ ako celku. Pracovná skupina vytvorená na marcovom zasadaní Európskej rady preto
v súčasnosti pracuje na opatreniach potrebných na dosiahnutie cieľa lepšieho rámca na riešenie krízy a lepšej
rozpočtovej disciplíny a konečnú správu predloží v októbri.
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Pracovná skupina sa v tejto súvislosti už rozhodla posilniť Pakt stability a rastu zlepšením vzostupného
rozpočtového dohľadu zameraného na prevenciu a na účinnejší rozsah sankcií za nedodržiavanie tohto
paktu a posilnením monitorovania úrovne a podielu verejného dlhu. Existuje aj zhoda o potrebe prísnejšieho
monitorovania makroekonomickej nerovnováhy.

Skupina plánuje do októbra vykonať podrobnejšiu analýzu týchto aspektov s cieľom vypracovať niekoľko
konkrétnych opatrení. Skupina taktiež plánuje prediskutovať rámec na vytvorenie trvalého mechanizmu
krízového manažmentu a na posilnenie riadenia.

Európska rada na júnovom zasadaní uvítala správu o pokroku v oblasti hospodárskeho riadenia, ktorú
vypracoval predseda pracovnej skupiny, a dohodla sa na úvodnom súbore usmernení s cieľom posilniť
preventívne a nápravné aspekty Paktu stability a rastu, v prípade potreby pomocou kombinácie stabilizačného
procesu a strednodobého zámeru sankcií. Rada pracovnú skupinu a Komisiu vyzvala, aby tieto usmernenia
bezodkladne rozpracovala a uplatňovala.

*
*     *

Otázka č. 7, ktorú predkladá Seán Kelly (H-0321/10)

Vec: Návrh týkajúci sa práv pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Mohla by Rada informovať Parlament o pokroku v rokovaniach, ktoré prebiehajú v Rade v súvislosti s návrhom
o uplatňovaní práv pacientov v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada zjavne venovala náležitú pozornosť prijatiu uznesenia Parlamentom 24. apríla 2009, v ktorom
ste podporili systém predchádzajúceho povolenia ako nástroj plánovania a riadenia za predpokladu, že tento
systém bude transparentný, predvídateľný, nediskriminačný a že pacienti dostanú v tomto ohľade jednoznačné
informácie. Pokiaľ ide o stav diskusií v rámci Rady o návrhu týkajúcom sa uplatňovania práv pacientov pri
cezhraničnej starostlivosti, počas zasadania Rady 8. júna 2010 bola kvalifikovanou väčšinou schválená
politická dohoda.

Táto dohoda obsahuje určité nové prvky, ktoré sa týkajú predovšetkým dvojitého právneho základu návrhu
smernice (článok č. 114 a článok č. 168 Zmluvy o fungovaní EÚ), rozsahu smernice a výnimiek, pokiaľ ide
o uplatňovanie smernice, ďalej ustanovení týkajúcich sa kvality a bezpečnosti, výpočtu skutočných nákladov,
podmienok systému predchádzajúceho súhlasu, úhrady nákladov na liečbu poskytovanú nezmluvnými
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pokrytia nákladov na zdravotnú starostlivosť o dôchodcov žijúcich
v zahraničí a spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti, napríklad pokiaľ ide o elektronickú zdravotnú
starostlivosť.

Text politickej dohody sa teraz podrobuje postupu jazykovedného právneho preskúmania, aby Rada mohla
vypracovať svoje stanovisko z prvého čítania a dôvodovú správu. V septembri 2010 bude nasledovať formálne
predloženie Európskemu parlamentu a počas belgického predsedníctva sa uskutočnia rokovania v súvislosti
s dohodou pri druhom čítaní.

*
*     *

Otázka č. 8, ktorú predkladá Jürgen Klute (H-0323/10)

Vec: Škandál týkajúci sa kolumbijskej spravodajskej služby DAS

Medzinárodná tlač podala rozsiahlu správu o tzv. operácii Európa, pričom vyšlo najavo, že „európsky súdny
systém“, „Výbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu“, „Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva“
a európske vlády sa stali terčom kampane, ktorú v záujme „očierňovania“, „neutralizácie“ a „justičnej vojny“
viedla spravodajská služba DAS, ktorá priamo podlieha prezidentovi Kolumbie, Alvarovi Uribemu. Táto
informácia potvrdzuje ďalšie odhalenie, že proti európskym organizáciám a občanom bolo spáchaných
mnoho protiprávnych činov, a to nielen na kolumbijskom území, ale aj na samotnom európskom území:
robenie fotografií, sledovanie, infiltrácia podujatí usporiadaných občianskou spoločnosťou atď. Očierňujúce
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kampane namierené proti európskym mimovládnym organizáciám a jednotlivcom, pretože sa angažujú za
ochranu ľudských práv v Kolumbii, koordinovala a podporovala DAS.

Ako Rada reagovala na skutočnosť, že na európskom území sa tzv. operácia Európa uskutočnila?

Môže Rada uviesť, ktoré európske spravodajské služby s DAS na uskutočnení tejto operácie v Európe
spolupracovali?

Považuje Rada aj naďalej kolumbijskú vládu za vhodného partnera, s ktorým by mala byť uzatvorená dohoda
o voľnom obchode?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada berie obvinenia, o ktorých sa zmieňuje vážený pán poslanec vo svojej otázke, veľmi vážne a tejto
záležitosti venuje plnú pozornosť, ktorú si zaslúži, a dôkladne ju sleduje, predovšetkým na základe informácií
od delegácie EÚ a veľvyslanectiev členských štátov na území krajiny. Rada víta najnovšie rozhodnutia
kolumbijskej vlády v tejto veci, najmä pokiaľ ide o nový mandát udelený službe DAS, pokiaľ ide o novú
štruktúru a organizačné zmeny v rámci tohto orgánu. Rada bola informovaná, že proti niekoľkým bývalým
úradníkom služby DAS sa začali konania o porušení práva.

EÚ principiálne a pravidelne vyjadruje svoje obavy týkajúce sa všetkých otázok spojených s dodržiavaním
ľudských práv a základných slobôd v rámci ľudskoprávneho dialógu s kolumbijskými orgánmi, ktorý sa
koná každé dva roky.

Rada taktiež dôsledne monitoruje informácie o údajnej operácii služby DAS s názvom „Operácia Európa“,
o ktorej sa zmieňuje vážený pán poslanec. Rada však zatiaľ neprijala formálne stanovisko k tejto záležitosti.
Pokiaľ ide o otázku položenú váženým pánom poslancom v súvislosti s údajným zapojením spravodajských
služieb členských štátov, Rada nemá žiadne informácie o takýchto tvrdeniach. Je potrebné poznamenať, že
táto otázka nepatrí do pôsobnosti Rady. Rada preto nedokáže vydať svoje rozhodnutie k týmto otázkam,
ktoré patria do výlučnej kompetencie členských štátov.

Na záver, pokiaľ ide o poslednú otázku váženého pána poslanca, chceli by sme poukázať na to, že keď príde
čas, Rada bude po prijatí príslušného návrhu na rozhodnutie o uzatvorení dohody požiadaná o stanovisko
k návrhu dohody, o ktorej rokovala Komisia. Rada, samozrejme, v tejto súvislosti zváži všetky relevantné
okolnosti, aby dospela k rozhodnutiu o tomto návrhu zmluvy.

Rada v tejto súvislosti poznamenáva, že Parlament bude taktiež požiadaný o prijatie stanoviska k tejto
záležitosti v súlade s ustanoveniami Zmluvy.

*
*     *

Otázka č. 9, ktorú predkladá Gay Mitchell (H-0328/10)

Vec: Únik ropy v Európe

Spojené štáty americké nedávno zažili jednu z najhorších ekologických katastrof vo svojich dejinách, ktorú
spôsobil únik ropy v Mexickom zálive.

Vzhľadom na to, že akýkoľvek únik ropy na európskom pobreží by mal nevyhnutne medzinárodný dosah,
akú činnosť Rada vyvíja na zabezpečenie toho, aby členské štáty pristúpili k akýmkoľvek preventívnym
opatreniam zabraňujúcim podobnej katastrofe a boli schopné rýchlo, koordinovane a účinne reagovať
v prípade, keby k takejto situácii došlo?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(EN) Hoci sú za politiku prevencie zodpovedné predovšetkým členské štáty, Rada sa domnieva, že by v duchu
solidarity bolo vhodné zrealizovať doplňujúce opatrenia EÚ s cieľom podporiť kroky, ktoré sa podnikli na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby sa predišlo katastrofám. V záveroch o rámci Spoločenstva
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pre prevenciu katastrof v EÚ, ktoré Rada prijala v novembri 2009(5), vyzvala Komisiu, aby v spolupráci
s členskými štátmi prijala súbor predbežných opatrení na posilnenie politiky prevencie. V rámci týchto
opatrení sa navrhuje predovšetkým: do konca roka 2010 vypracovať usmernenia Spoločenstva o hodnotení
a mapovaní rizík, do konca roka 2012 vypracovať celkový medziodvetvový prehľad hlavných prírodných
a človekom spôsobených rizík, ktorým bude musieť Únia v budúcnosti pravdepodobne čeliť, a stanoviť
usmernenia týkajúce sa minimálnych noriem ochrany pred katastrofami zameraných na konkrétne
nebezpečenstvá, predovšetkým na tie druhy rizík, ktoré sú spoločné vo viacerých členských štátoch alebo
v regiónoch viac ako jedného členského štátu.

Pre prípad úniku ropy, ktorý by zasiahol európske pobrežie, má Únia k dispozícii niekoľko mechanizmov,
ktoré môžu pomôcť zabezpečiť rýchlu, koordinovanú a účinnú reakciu na nehodu.

Jednou z povinností Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EAMS) je preto poskytnutie dodatočných
zdrojov na podporu mechanizmov reakcie, ktoré majú členské štáty v prípade znečistenia k dispozícii, ak
o ne požiadajú. Agentúra EAMS, ktorá môže využívať služby rezervnej flotily zmluvných plavidiel na
zachytávanie ropy v celej EÚ, má prostriedky na doplnenie kapacity členských štátov pri odstraňovaní
znečistenia v mori.

Okrem toho je Komisia na základe mechanizmu civilnej ochrany, ktorý sa vzťahuje na havarijné znečistenie
morí, schopná pomáhať členským štátom prostredníctvom monitorovacieho a informačného centra
v prípadoch vážnych núdzových situácií, ktoré vzniknú v Únii alebo mimo nej. Tento mechanizmus sa
aktivoval na požiadanie orgánov USA po úniku ropy v Mexickom zálive.

Komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 31. mája 2010, informovala Radu, že útvary Komisie začali
s vyšetrovaním platných právnych predpisov EÚ týkajúcich sa tejto veci, aby zabezpečili, že sú dostatočné
na minimalizovanie hrozby katastrofy podobnej tej, ktorá sa stala v Mexickom zálive.

*
*     *

Otázka č. 10, ktorú predkladá Liam Aylward (H-0333/10)

Vec: Podpora odvetvia cestovného ruchu

Cestovný ruch je základnou zložkou európskeho hospodárstva, predstavuje 5 % HDP EÚ a poskytuje
zamestnanie približne 5,2 % európskych pracovníkov. V dôsledku súčasnej hospodárskej situácie je podpora
tohto odvetvia nevyhnutná.

Lisabonská zmluva sa špecificky odvoláva na cestovný ruch a stanovuje si za cieľ podporiť EÚ ako jednu
z najvýznamnejších turistických destinácií vo svete. V tejto súvislosti udeľuje Únii osobitné právomoci v tejto
oblasti a poskytuje možnosť prijať rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny. V súlade so Zmluvou
o fungovaní Európskej únie by „Únia mala doplniť činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu,
najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví“ (Hlava XXII, článok 195).

Aké kroky boli doteraz podniknuté s cieľom podporiť odvetvie cestovného ruchu v EÚ, jeho rozvoj
a konkurencieschopnosť? Aké kroky boli podniknuté na európskej úrovni s cieľom podporiť toto odvetvie
počas hospodárskej krízy?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Každá politika EÚ v oblasti cestovného ruchu by mala dopĺňať politiky vykonávané v členských štátoch,
pretože členské štáty nesú hlavnú zodpovednosť za riadenie politiky cestovného ruchu.

Rámec pre kroky na podporu odvetvia cestovného ruchu EÚ a na podporu jeho rozvoja
a konkurencieschopnosti bol doteraz obmedzený, pretože Únia nemala pred nadobudnutím platnosti
Lisabonskej zmluvy formálne právomoci v oblasti cestovného ruchu. Komisia však v roku 2006 a v roku
2007 prijala dve oznámenia(6), ktorých hlavným cieľom bolo zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho

(5) Dok. 15394/09.
(6) KOM(2006) 134 v konečnom znení zo 17. marca 2006
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odvetvia cestovného ruchu a vytvoriť lepšie pracovné miesta prostredníctvom udržateľného rastu v Európe
a celosvetovom meradle.

Pokiaľ ide o opatrenia podniknuté na úrovni EÚ na podporu odvetvia cestovného ruchu napriek hospodárskej
kríze, možno sa zmieniť o prípravnej akcii v oblasti sociálneho cestovného ruchu, ktorá sa v roku 2009
začala pod názvom CALYPSO s rozpočtom vo výške 1 milión EUR na rok 2009 pri minimálnom trvaní
troch rokov.

Na európskej úrovni bola vytvorená Európska sieť podnikov(EEN) s cieľom posilniť odvetvie cestovného
ruchu a posilniť prepojenie s priemyslom, príslušnými organizáciami, verejnými orgánmi, destináciami
a akademickým svetom.

Chceli by sme vás taktiež informovať, že neformálna schôdza ministrov cestovného ruchu sa uskutočnila
15. apríla 2010, kde uvedení ministri prijali madridskú deklaráciu s názvom „K sociálne zodpovednému
systému cestovného ruchu“. Ministri zdôraznili svoj záujem o rozvoj konsolidovanej politiky cestovného
ruchu na úrovni EÚ v súlade so zásadou subsidiarity a taktiež svoju podporu presadzovaniu zodpovedného
a etického cestovného ruchu s náležitým ohľadom na sociálnu, ekologickú, kultúrnu a hospodársku
udržateľnosť. Navrhli aj využívanie nových nástrojov a prístup väčšmi zameraný na znalosti a inovácie
v cestovnom ruchu, predovšetkým prostredníctvom využívania nových technológií, sietí a výmeny
osvedčených postupov.

*
*     *

Otázka č. 11, ktorú predkladá Pat the Cope Gallagher (H-0337/10)

Vec: Konferencia Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Kankúne

Aké konkrétne opatrenia prijme Rada v nasledujúcich šiestich mesiacoch, aby zabezpečila, že na
nadchádzajúcej konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Kankúne sa dosiahne komplexná
dohoda?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada má začať pracovať na stanovisku Európskej únie pred konferenciou v Kankúne, ktorej budú
predchádzať dve prípravné stretnutia: v auguste 2010 v Bonne a v októbri 2010 v Číne.

Na svojom zasadnutí 25. – 26. marca 2010 prišla Európska rada k záveru, že komplexná medzinárodná
právna dohoda je jediným účinným prostriedkom na dosiahnutie cieľa udržať zvýšenie celosvetovej teploty
pod 2 °C v porovnaní s úrovňou pred industrializáciou a že medzinárodný rokovací proces teraz potrebuje
nový podnet. V súvislosti s týmto cieľom považuje za vhodné zaujať postupný prístup založený na záverečnom
kodanskom dokumente. Po prvé, nadchádzajúce stretnutia, ktoré sa budú konať v Bonne, by mali navrhnúť
strategický plán zameraný na napredovanie rokovaní. Po druhé, konferencia zmluvných strán, ktorá sa
uskutoční v Kankúne, by mala viesť aspoň k niekoľkým konkrétnym rozhodnutiam, aby sa záverečný
kodanský dokument mohol integrovať do procesu rokovaní, ktorý sa vedie v rámci Rámcového dohovoru
Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), a aby bolo možné zaoberať sa problémami
súvisiacimi, napríklad s prispôsobením sa, lesmi a technológiami a taktiež s dohľadom, podávaním správ
a overovaním. EÚ je pripravená podporiť tento proces: EÚ a jej členské štáty splnia záväzok, ku ktorému sa
zaviazali, poskytnúť 2,4 miliardy EUR ročne počas obdobia 2010 až 2012.

Pokiaľ ide konkrétnejšie o proces UNFCCC, Európska rada sa v ňom plne angažuje a žiadala, aby ho pozitívne
dopĺňali a podporovali diskusie o špecifických otázkach na ďalších fórach. Aby sa to dosiahlo, zintenzívni
EÚ svoje úsilie zvýšiť informovanosť, pokiaľ ide o tretie krajiny. Predsedníctvo a Komisia sa budú aktívne
radiť s ostatnými partnermi a budú podávať Rade správy. V tejto súvislosti môže predsedníctvo s istotou
povedať, že zmena klímy bude naďalej jednou z hlavných tém, ktorým sa bude venovať nasledujúcich pár
mesiacov na stretnutiach Európskej únie s jej hlavnými partnermi.

KOM(2007) 691 v konečnom znení z 23. októbra 2007
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*
*     *

Otázka č. 12, ktorú predkladá Brian Crowley (H-0339/10)

Vec: Vytvorenie patentu na úrovni EÚ

Vytvorenie patentu na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ 2020. Má belgické predsedníctvo
v úmysle prioritne sa venovať tejto dôležitej záležitosti v nasledujúcich šiestich mesiacoch?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada si je vedomá skutočnosti, že zlepšenie patentového systému v Európe je nevyhnutným
predpokladom pre stimuláciu rastu pomocou inovácií a pre pomoc európskym podnikom, najmä malým
a stredným podnikom, vyrovnať sa s hospodárskou krízou a čeliť medzinárodnej hospodárskej súťaži. Takýto
zlepšený patentový systém sa považuje za kľúčový prvok vnútorného trhu a na zlepšenie vymožiteľnosti
patentov a zvýšenie právnej istoty by mal byť založený na dvoch pilieroch – vytvorení patentu na úrovni
Európskej únie (ďalej uvádzaný ako „patent EÚ“) a zavedení zjednotenej a špecializovanej integrovanej
jurisdikcie pre urovnávanie sporov týkajúcich sa patentov.

Bohužiaľ, 10 rokov po návrhu Komisie sa nám nepodarilo vytvoriť právny rámec potrebný na dosiahnutie
tohto cieľa.

Musím však povedať, že už nie sme ďaleko. Minulý rok v decembri sa nám podarilo dohodnúť na texte
nariadenia, ktorým sa vytvoril patent EÚ, a na mnohých záveroch týkajúcich sa ďalších súvisiacich záležitostí.

Ako viete, toto nariadenie je v skutočnosti len jedným z prvkov potrebných na vytvorenie patentu EÚ. Ak
sa má vytvoriť patent EÚ, musí Rada v súlade s článkom 118 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) stanoviť
pravidlá pre jazyky tohto dokumentu. Komisia 1. júla 2010 predložila návrh o používaní jazykov. Belgické
predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť v diskusiách pokrok. Navyše je potrebné vyriešiť ďalšie aspekty, ako
napríklad primeranú úroveň ročných daní za patenty EÚ a primeranú mieru pridelenia časti daní
vnútroštátnym patentovým úradom, nesmie sa zabudnúť ani na vytvorenie Európskeho patentového súdu
a ani na možné potrebné zmeny alebo doplnenia Európskeho patentového dohovoru.

Na základe Lisabonskej zmluvy dostal Európsky parlament úlohu spoločného zákonodarcu, čo vítame. Ešte
k tejto téme, zobrali sme na vedomie vaše uznesenie z 5. mája potvrdzujúce váš názor z roku 2002 ako vaše
stanovisko v prvom čítaní.

Belgické predsedníctvo chce zvýšiť úsilie v rámci Rady s cieľom zriadiť právny rámec vhodný na vytvorenie
patentu EÚ. Pokiaľ ide o vnútorný trh, je tento cieľ jednou z priorít belgického predsedníctva.

*
*     *

Otázka č. 13, ktorú predkladá Ryszard Czarnecki (H-0341/10)

Vec: Spolupráca medzi predsedníctvom členského štátu a predsedom Rady

Ako Rada hodnotí prvú polročnú skúsenosť so spoluprácou (po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy)
medzi predsedníctvom členského štátu (Španielsko) a predsedom Rady? Ako je známe, priebeh tejto
spolupráce poznamenali spory o právomoci, ktoré súvisia s nie príliš presným znením ustanovení zmluvy.
Aké sa z toho vyvodili závery vzhľadom na nadchádzajúce belgické predsedníctvo?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Zmluva jasne definuje úlohy Európskej rady a Rady.

Preto by podľa článku 15 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii mala Európska rada Únii poskytovať potrebné
stimuly na jej vývoj a mala by určovať jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nemá vykonávať
legislatívne funkcie.
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Článok 16 odsek 1 Zmluvy o Európskej únii definuje úlohu Rady Európskej únie takto: „Rada spolu
s Európskym parlamentom vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. Vykonáva funkcie tvorby politík
a koordinačné funkcie v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách.“

Článok 16 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii ďalej uvádza, že: „Rada pre všeobecné záležitosti zabezpečuje
konzistentnosť práce rôznych zložení Rady. Pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom
Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť.“

Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát uplatnili počas španielskeho predsedníctva. Od úplného začiatku toho
predsedníctva predseda Európskej rady a predsedníctvo Rady veľmi úzko spolupracovali na zabezpečení
konzistentnosti práce Európskej rady a Rady.

Preto sa 8. januára v Madride stretol predseda Európskej rady so španielskym premiérom pánom Zapaterom,
aby položili základy svojej spolupráce, a veľmi pravidelne sa stretávali aj naďalej. Predseda Európskej rady
sa taktiež najmenej raz za mesiac stretával s predsedom Rady pre všeobecné záležitosti a podľa potreby
s ďalšími predsedami ostatných zložení Rady. Znamenalo to, že Európska rada a Rada sa vedeli vo svojej
práci skoordinovať a spolupracovať.

Vytvorenie novej stratégie EÚ do roku 2020 je taktiež dobrým príkladom tejto vynikajúcej spolupráce medzi
dvoma inštitúciami, keďže predsedníctvo Rady vždy zabezpečovalo, aby jednotlivé útvary Rady uplatňovali
usmernenia stanovené Európskou radou vo februári a v marci.

Zasadnutie Európskej rady v júni 2010 bolo schopné dokončiť túto novú stratégiu vďaka dôležitej práci
vykonanej počas španielskeho predsedníctva na podporu rôznych útvarov Rady, hlavne Rady pre
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa a Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru.

Praktické mechanizmy, ktoré sa zaviedli počas španielskeho predsedníctva, na optimalizáciu tejto spolupráce,
sa počas belgického predsedníctva zrejme udržia a zlepšia.

*
*     *

Otázka č. 14, ktorú predkladá Richard Howitt (H-0346/10)

Vec: Nové dodatočné sankcie EÚ voči Iránu

Teraz, keď Bezpečnostná rada OSN súhlasila s novým režimom sankcií voči Iránu, aké rokovania a aké plány
zvažuje Rada v súvislosti s ďalšími a dodatočnými sankciami členských štátov Európskej únie voči Iránu?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej členov, nebola podaná
ústne počas hodiny otázok pre Radu na zasadnutí Európskeho parlamentu v júli 2010 v Štrasburgu.

(FR) Európska rada na svojom zasadnutí 17. júna zdôraznila svoje silnejúce znepokojenie nad jadrovým
programom Iránu. Privítala prijatie uznesenia 1929 Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktoré proti Iránu
zavádza nové reštriktívne opatrenia.

Keďže Európska rada pozná súčasnú situáciu, vyhlásila, že zavedenie nových reštriktívnych opatrení sa stalo
nevyhnutným. Odvolávajúc sa na svoje vyhlásenie z 11. decembra 2009 a s ohľadom na prácu, ktorú potom
vykonala Rada pre zahraničné veci, Európska rada vyzvala Radu pre zahraničné veci prijať na svojom
nasledujúcom zasadnutí 26. júla opatrenia, ktoré budú implementovať opatrenia obsiahnuté v rezolúcii
Bezpečnostnej rady OSN 1929. Taktiež Radu vyzvala, aby prijala sprievodné opatrenia s cieľom
prostredníctvom rokovaní podporiť vyjasnenie všetkých nedoriešených obáv týkajúcich sa iránskeho vývoja
citlivých technológií na podporu jeho jadrových a raketových programov. Tieto opatrenia by sa mali
zameriavať na tieto oblasti:

odvetvie obchodu, najmä tovar s dvojakým využitím a ďalšie obmedzenia poistenia obchodu; finančné
odvetvie vrátane zablokovania ďalších iránskych bánk a obmedzenia bankovníctva a poisťovníctva;

iránske odvetvie dopravy, najmä spoločnosť Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a jej dcérske
spoločnosti a letecká nákladná doprava;

kľúčové odvetvia plynárenského a ropného priemyslu so zákazom nových investícií, technickej pomoci
a prenosu technológií, zariadenia a služieb súvisiacich s týmito odvetviami najmä takých, ktoré súvisia
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s rafinérskou a skvapalňovacou technológiou a technológiou určenou na výrobu a spracovanie skvapalneného
zemného plynu (LNG);

a nové zákazy udeľovania víz a zmrazenie aktív najmä zboru islamských revolučných gárd (IRGC).

Európska únia je odhodlaná pracovať na diplomatickom riešení otázky jadrového programu Iránu. Vyzýva
Irán, aby preukázal ochotu vybudovať dôveru medzinárodného spoločenstva a odpovedal na výzvu na
obnovenie rokovaní. Potvrdzuje platnosť návrhov urobených pre Irán v júni 2008.

Potrebné je seriózne rokovanie o jadrovom programe Iránu a ostatných záležitostiach spoločného záujmu.
Európska rada zdôraznila, že vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku je ochotná obnoviť rozhovory o týchto veciach.

*
*     *

OTÁZKY PRE KOMISIU

Otázka č. 24, ktorú predkladá Sarah Ludford (H-0336/10)

Vec: Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom

Rada nedávno odblokovala ratifikačný proces Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom. Tento
proces bol pozastavený čiastočne preto, že Srbsko neodovzdalo skrývajúcich sa podozrivých vojnových
zločincov Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

Konečné pripojenie Srbska k EÚ je jedným zo základných cieľov. Aké prostriedky však teraz Komisia použije,
aby zabezpečila nielen pokračovanie Srbska v plnej spolupráci s ICTY, ale aj aby boli obvinení vojnoví zločinci
zadržaní, vzhľadom na to, že obžalovaní Ratko Mladić a Goran Hadžić sú stále na slobode?

Odpoveď

(EN) Rozhodnutie začať ratifikačný proces Dohody o stabilizácii a pridružení so Srbskom predstavovalo
veľmi pozitívny vývoj. Platná úplná Dohoda o stabilizácii a pridružení znamená, že Srbsko bude pomocou
právne záväznej dohody pokračovať v harmonizácii so všetkými politikami EÚ. Komisia teraz dúfa v rýchly
a bezproblémový ratifikačný proces.

Pokiaľ ide o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), táto podmienka
bude platiť po celý čas začlenenia Srbska do EÚ. Úplná spolupráca s ICTY je nevyhnutnou súčasťou Dohody
o stabilizácii a pridružení a EÚ môže túto dohodu kedykoľvek prerušiť, ak Srbsko nesplní tieto nevyhnutné
faktory.

Pán Brammertz si 14. júna 2010 osobne vypočul Radu pre zahraničné veci. Potrebné je ďalšie úsilie po
operatívnej stránke a Komisia očakáva, že na dosiahnutie ďalších pozitívnych výsledkov srbské orgány plne
zohľadnia odporúčania pána Brammertza.

Komisia bude naďalej pozorne sledovať spoluprácu Srbska s ICTY a srbské orgány naliehavo žiadať, aby
robili maximum, pokým sa nechytia a neprepravia do Haagu dvaja zostávajúci utečenci ICTY – konkrétne
Ratko Mladič a Goran Hadžič.

Na záver, Komisia sa bude týmto záležitostiam venovať predovšetkým v rámci svojho štruktúrovaného
dialógu so srbskými orgánmi a taktiež vo svojej výročnej správe, ktorá bude vydaná v novembri 2010.

*
*     *

Otázka č. 38, ktorú predkladá Charalampos Angourakis (H-0314/10)

Vec: Zrušenie obmedzení v oblasti kabotáže pre výletné lode

V poslednom čase sa Grécko stretáva s rozsiahlymi protestmi námorníkov proti vládnym návrhom
Panhelénskeho socialistického hnutia týkajúcim sa zrušenia obmedzení v oblasti kabotáže pre výletné lode,
ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ. Podľa údajov Európskej rady
výletných lodí za rok 2008 je v Európe viac ako 50 000 námorníkov pracujúcich v odvetví výletných plavieb.
Tvrdenia, že „zdravá hospodárska súťaž” by prispela k rozvoju cestovného ruchu, vyvracajú údaje, ktoré
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preukazujú, že väčšina výletných lodí je zaregistrovaná pod vlajkami cudzích štátov v registroch členských
štátov Európskej únie a tretích krajín, čoho následkom sú výrazne nevhodné podmienky pre námorníkov.
83 % plavidiel patrí piatim monopolistickým združeniam námorných podnikov.

Domnieva sa Komisia, že zrušenie obmedzení v oblasti kabotáže pre výletné lode prospieva monopolistickým
združeniam podnikov tohto odvetvia, ktoré dosahujú značné zisky, pričom tvrdo zneužívajú námorníkov?
Bude sa hromadné prenasledovanie gréckych námorníkov pracujúcich na výletných lodiach ešte prehlbovať?

Odpoveď

(EN) Ako už Komisia spomenula vo svojej odpovedi na ústnu otázku H-0227/10, právne predpisy EÚ od
členských štátov vyžadujú, aby sprístupnili kabotáž vrátane výletných plavieb pre lode plávajúce pod vlajkou
EÚ, ale nie pre lode plávajúce pod vlajkou iných štátov ako EÚ. Členské štáty tak však môžu urobiť. Komisia
nemá v úmysle zasahovať do rozhodnutia Grécka sprístupniť kabotáž výletných lodí pre lode plávajúce pod
vlajkou tretích krajín, ani špekulovať o hospodárskych prínosoch takejto voľby.

Pravidlá EÚ v sociálnej oblasti pre lode z iných členských štátov sú rovnaké ako pravidlá, ktoré sa uplatňujú
na lodiach plávajúcich pod vlajkou Grécka. Tieto pravidlá zaručujú primeraný súbor minimálnych požiadaviek,
ktoré zamedzujú, aby pracovné podmienky boli „výrazne nevhodné“, ako uviedol vážený pán poslanec.

Komisia by ďalej chcela zdôrazniť, že smernica 1999/63/ES(7) uzatvorená sociálnymi partnermi, ktorá
implementuje Dohodu o organizácii pracovného času námorníkov, platí pre námorníkov pracujúcich na
každej lodi, či už v štátnom alebo súkromnom vlastníctve, ktorá je registrovaná na území ktoréhokoľvek
členského štátu a normálne sa zapája do komerčných námorných činností. Stanovuje minimálne požiadavky
týkajúce sa pracovných podmienok námorníkov, najmä maximálny týždenný pracovný čas, minimálny vek
pre prácu v noci alebo na lodi, ročnú platenú dovolenku... Smernica 1999/95/ES(8) okrem toho overuje
a zabezpečuje uplatňovanie toho, aby lode kotviace v prístavoch členských štátov spĺňali smernicu 1999/63/ES
s cieľom zvýšiť námornú bezpečnosť, zlepšiť pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť námorníkov na
lodiach. Platí preto pre všetky lode kotviace v prístavoch členských štátov bez ohľadu na miesto registrácie.

Rovnaký mechanizmus by mal uplatňovať smernicu 2009/13/ES(9) a zabezpečovať uplatňovanie pracovných
noriem v námornej doprave, ktoré zavádza na lodiach EÚ a na lodiach z krajín mimo EÚ kotviacich
v prístavoch EÚ, keď platí Dohovor o pracovných normách v námornej doprave.

*
*     *

Otázka č. 39, ktorú predkladá Vilija Blinkevičiūtė (H-0316/10)

Vec: Poskytovanie mikroúverov

V marci tohto roku bolo schválené rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní mikroúverov
v rámci nástroja Progress. Komisia prisľúbila, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v lete a že od začiatku
budúceho roku by mohli poskytovatelia vnútroštátnych úverov začať schvaľovať úvery potom, ako im
Európsky investičný fond poskytne rozpočtové prostriedky. Komisia už od určitého času rokuje s Európskym
investičným fondom o konkrétnych podmienkach prevodu rozpočtových prostriedkov (čl. 5 ods. 2
rozhodnutia), ale nie je ešte známe, kedy budú rokovania ukončené, aj keď sa Komisia zaviazala, že bude
informovať Radu o napredovaní v rokovaniach. Mohla by Komisia uviesť, ako dlho ešte potrvajú rokovania
s Európskym investičným fondom a na kedy je naplánované ukončenie rokovaní?

(7) Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov,
uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odbornou federáciou pracovníkov dopravy
v Európskej únii (FST), Ú. v. ES L167, 2.7.1999

(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/95/ES z 13. decembra 1999, ktorá sa týka uplatňovania ustanovení,
pokiaľ ide o pracovný čas námorníkov na lodiach kotviacich v prístavoch spoločenstva, Ú. v. ES L 14, 20.1.2000

(9) Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí
Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných
normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES/63/ES, Ú. v. ES L 124,
20. 5.2009
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Odpoveď

(EN) Komisia váženú pani poslankyňu s potešením informuje, že prostriedky európskeho nástroja
mikrofinancovania Progress budú poskytnuté na základe dvoch kategórií:

záruky za mikroúvery (až do výšky 25 000 EUR) poskytnuté konečným príjemcom;

úvery a kapitál pre finančných sprostredkovateľov na rozšírenie ich možností poskytovať konečným
príjemcom mikroúvery.

Rokovanie s Európskym investičným fondom (EIF) o realizácii kategórie záruk nástroja Progress sa uzavreli.
Po podpísaní rámcovej dohody EIF v prvej polovici júla vyzve sprostredkovateľov na vyjadrenie záujmu.
Výzva bude otvorená pre finančných sprostredkovateľov zo všetkých členských štátov a zverejnená na
internetovej stránke EIF (www.eif.org). Výsledkom bude sprístupnenie úverov, ktoré budú ručené
prostriedkami EÚ. Príspevok Únie vo výške 25 miliónov EUR pre nástroj Progress bude určený pre túto
kategóriu záruk.

V súčasnosti sa rokuje o druhej kategórii. Vyžaduje si to vytvorenie špeciálneho investičného nástroja spoločne
medzi Európskou investičnou bankou (EIB), EIF a Komisiou. Plánuje sa, že táto druhá kategória nástroja
Progress sa spustí na konci roka 2010. Zvyšok príspevku Únie (75 miliónov EUR) sa investuje do tohto
špeciálneho nástroja, ktorý sa vytvorí tento rok na jeseň. Predpokladá sa, že Európska investičná banka
k príspevku Únie pridá až 100 miliónov EUR.

Ď a l š i e  i n f o r m á c i e  o   n á s t r o j i  P r o g r e s s  s ú  k   d i s p o z í c i i  n a :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=836.

*
*     *

Otázka č. 40, ktorú predkladá Salvatore Iacolino (H-0317/10)

Vec: Finančná podpora pre migračnú politiku v euro-stredomorskej oblasti

Únia pre Stredozemie dala nový impulz svojim aktivitám vytvorením sekretariátu, ktorý bude zabezpečovať
operačnú podporu pri realizácii rozsiahlych regionálnych strategických projektov. Komisia a Európska
investičná banka okrem toho v nadchádzajúcich rokoch poskytnú primerané finančné prostriedky pre
odvetvia energetiky a vodného hospodárstva, oblasti infraštruktúry a dopravy a na rozvoj podnikov.
V súvislosti s migračnou politikou Európskej únie sa však ukázalo, že aj Únia pre Stredozemie bola v tejto
oblasti málo účinná.

Môže Komisia objasniť, aké opatrenia zaviedla na zlepšenie spolupráce s tretími krajinami v oblasti riadenia
migračných tokov?

Vzhľadom na to, že sa blíži stanovenie finančného výhľadu na obdobie rokov 2014–2020, čo zamýšľa
Komisia urobiť na zabezpečenie toho, aby sa na podporu spravodlivej migračnej politiky v euro-stredomorskej
oblasti použili primerané finančné zdroje?

Odpoveď

(EN) Komisia sa angažuje v uskutočňovaní ambicióznych cieľov stanovených Štokholmským programom.
Štokholmský program plánuje v oblasti migrácie spustenie a realizáciu viacerých nových iniciatív v oblasti
zákonnej migrácie a taktiež v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a posilnenia vonkajších hraníc. Nedávny
návrh Komisie(10) o zvýšení kapacít agentúry Frontex a návrhy o sezónnych pracovníkoch a o pracovníkoch
presúvaných medzi spoločnosťami, ktoré sa majú čoskoro prijať, sú v rámci týchto cieľov.

Pokiaľ ide o tretie krajiny, Štokholmský program podporuje ďalší rozvoj spolupráce s krajinami pôvodu
a tranzitnými krajinami migrácie v súlade s globálnym prístupom k migrácii. V tejto súvislosti považuje
Komisia riadenie migračných tokov v stredomorskej oblasti za absolútne dôležité a tejto téme venuje prioritnú
pozornosť.

Snahy Komisie viedli k intenzívnejšiemu dialógu a lepšej spolupráci dvojstranného a taktiež regionálneho
charakteru s krajinami severnej a subsaharskej Afriky, odkiaľ pochádzajú migračné toky smerujúce do

(10) KOM (2010) 61 v konečnom znení
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Stredomoria. Komisia okrem toho financovala projekty zamerané na podporu lepšieho riadenia migrácie
vrátane projektov zameraných na boj proti nelegálnej migrácii, na umožnenie využitia zákonných ciest pre
migráciu, spojenie medzi migráciou a rozvojom, na podporu práv migrantov a na podporu dodržiavania
práv migrantov.

Iniciatívy EÚ v oblasti migrácie podporované Komisiou v krajinách Stredomoria, ktoré nepatria do EÚ, boli
financované prostredníctvom finančného nástroja EÚ určeného na spoluprácu s konkrétnym regiónom (do
roku 2006 program MEDA a od roku 2007 európsky nástroj susedstva a partnerstva) a taktiež
prostredníctvom finančného nástroja EÚ určeného na spoluprácu EÚ s tretími krajinami v oblasti migrácie
(do roku 2006 program Aeneas, teraz tematický program).

Bez toho, aby Komisia odhadovala výsledok diskusií o budúcom finančnom rámci 2014 – 2020, myslí si,
že pre EÚ bude kriticky dôležité disponovať primeranými finančnými prostriedkami, aby sa mohli
integrovaným a vyváženým spôsobom riešiť problémy v oblasti migrácie a aby sa umožnila silná spolupráca
so všetkými jej partnermi najmä v Stredomorí.

*
*     *

Otázka č. 42, ktorú predkladá Seán Kelly (H-0322/10)

Vec: Cestovný ruch a medzinárodný obchod

Cestovný ruch je tretím najväčším hospodárskym odvetvím v EÚ, pokiaľ ide o obchodný obrat a zamestnanosť,
s podielom 5 % HDP EÚ a takmer 2 miliónmi podnikov, najmä MSP, ktoré zamestnávajú 9,7 miliónov ľudí
v EÚ.

Vypracovala Komisia vzhľadom na túto skutočnosť stratégie na podporu cestovného ruchu v EÚ na svetových
trhoch, s osobitným dôrazom na krajiny skupiny BRIC, ktorých narastajúce bohatstvo a stúpajúca životná
úroveň by mali poskytnúť významný potenciál rastu v oblasti obchodu pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ?

Odpoveď

(FR) Európska únia zostáva prvou svetovou turistickou destináciou, v roku 2008 ju navštívilo 370 miliónov
zahraničných turistov, čo predstavuje 40 % všetkých turistických ciest po celom svete(11), z čoho 7,6 milióna
pochádzalo z krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína), čo predstavovalo v porovnaní so 4,2 milióna turistov
v roku 2004 jednoznačný nárast. Osobitne dobrým príkladom je Čína, keďže sa napriek hospodárskej kríze
počet čínskych turistov cestujúcich do zahraničia v roku 2009 zvýšil o 5,2 % na 42,2 milióna v porovnaní
so 7 miliónmi v roku 2001. Ešte väčší nárast nastal v ich výdavkoch, ktoré napríklad z roka 2008 na rok
2009 vzrástli o 16 % na približne 42 miliárd USD.

Podľa odhadov Svetovej organizácie pre cestovný ruch (WTO) by sa návštevy zahraničných turistov v Európe
mali v nasledujúcich rokoch značne zvýšiť. Európske odvetvie cestovného ruchu však čelí rastúcej
medzinárodnej hospodárskej súťaži, lebo rozvojové a rýchlo sa rozvíjajúce krajiny lákajú rastúci počet
turistov i napriek tomu, že predstavujú zdroje cestovného ruchu pre Európu.

V tejto hospodárskej súťaži musí Európa ponúknuť udržateľný a kvalitný cestovný ruch a vypracovať pre
tretie krajiny, najmä krajiny BRIC vzhľadom na ich obrovský potenciál ako zdroje cestovného ruchu, spoločnú
stratégiu na upevnenie obrazu a zviditeľnenie Európy ako súboru turistických destinácií. Na dosiahnutie
toho bude musieť Európa využiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť európskeho cestovného ruchu(12).
Okrem toho bude taktiež veľmi dôležité posilniť spoluprácu s krajinami, ktorých obyvateľstvo môže
predstavovať dôležitý zdroj návštevníkov európskych destinácií, ako sa bude zvyšovať ich životná úroveň.

Vzhľadom na intenzitu medzinárodnej hospodárskej súťaže, ale taktiež vzhľadom na potenciál viacerých
tretích krajín ako zdrojov pre cestovný ruch v Európe je nevyhnutné podniknúť kroky zamerané na
podnietenie záujmu turistov o Európu.

(11) WTO World Tourism Barometer, zväzok 8, január 2010 – údaje za rok 2008
(12) Štúdia o konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu v Európskej únii, september 2009 (pozri

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0).
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V snahe dosiahnuť tento cieľ nové oznámenie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného
ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“ prijaté 30. júna vysvetľuje stratégiu pre upevnenie
obrazu a zviditeľnenie Európy ako súboru udržateľných a kvalitných destinácií(13):

- v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť skutočnú „obchodnú značku Európy“, ktorá by dopĺňala propagačné
úsilie na národnej a regionálnej úrovni a umožnila, aby sa európske destinácie lepšie odlišovali od ostatných
medzinárodných destinácií,

- propagácia portálu „visiteurope.com“ s cieľom zvýšiť atraktivitu Európy ako celku udržateľných a kvalitných
turistických destinácií, najmä medzi rýchlo sa rozvíjajúcimi krajinami,

- podporovať spoločné činnosti propagácie na dôležitých medzinárodných udalostiach alebo na veľtrhoch
a výstavách turistického ruchu veľkého rozsahu,

- posilniť účasť Európskej únie v medzinárodných organizáciách, najmä v rámci Svetovej organizácie
cestovného ruchu, OECD, T20 a Euro-Med,

- podporovať obraz a zviditeľnenie Európy ako súboru udržateľných a kvalitných destinácií na svetových
trhoch najmä v krajinách BRIC (ale taktiež v Spojených štátoch a Japonsku) prostredníctvom spoločných
iniciatív s členskými štátmi a európskym priemyslom.

*
*     *

Otázka č. 43, ktorú predkladá Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0324/10)

Vec: Činnosti v oblasti kultúry v rámci stratégie Európa 2020

Komisia vo svojej stratégii Európa 2020 navrhla konkrétne ciele v oblasti boja proti nezamestnanosti,
financovania výskumu a v oblasti boja proti zmene klímy. Zabudla však na úlohu kultúry v širšom zmysle
pri náraste prosperity Európy. Obrat odvetvia kultúry v Únii v roku 2003 predstavoval podľa správy Komisie
654 miliárd EUR, čo je 2,6 % HDP Únie. Múzeá v Paríži vytvárajú obrat medzi 1,84 a 2,64 miliárd EUR
a zabezpečujú každoročne približne 43 000 pracovných miest. Vplyv kultúry na hospodársky rozvoj je dnes
nepopierateľný. Oblasť kultúry vytvára pracovné miesta a prispieva k turistickej príťažlivosti regiónov.

Ako chce Komisia profitovať z potenciálu kultúry a tvorivého odvetvia v rámci stratégie Európa 2020? Prečo
nie je kultúra osobitnou prioritou v návrhu stratégie? Je proces digitalizácie jedinou oblasťou, ktorú má
Komisia v úmysle podporovať? Prečo sa priority, ako je ochrana dedičstva Únie, neuvádzajú v oznámení?

Odpoveď

(EN) Komisia súhlasí s názorom váženej pani poslankyne, že kultúra a s ňou súvisiace odvetvia sú dôležitým
motorom európskeho hospodárstva najmä pri napĺňaní hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Ak sa
vyslovene nespomínajú v dokumente Komisie, je to preto, že stratégia Európa 2020 nešpecifikuje konkrétne
odvetvia. Kultúra, ako aj odvetvia kultúry a tvorivej činnosti, však majú zohrávať jasnú úlohu najmenej
v štyroch hlavných iniciatívach stratégie Európa 2020: inovácia v Únii, digitálna agenda, priemyselná politika
v ére globalizácie a agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta.

Verejné konzultácie o zelenej knihe o odblokovaní potenciálu odvetví kultúry a tvorivej činnosti prijatej
27. apríla 2010 pomôžu Komisii zaistiť týmto odvetviam podporujúce prostredie a podporiť ich príspevok
k vyššie spomenutým iniciatívam. Komisia využije získané informácie na vypracovanie operatívnych záverov,
ktoré sa majú uplatniť či už s použitím existujúcich nástrojov EÚ alebo ako súčasť budúcich finančných
výhľadov. Cieľom je, aby programy a politiky EÚ, ktoré majú vplyv na odvetvia kultúry a tvorivej činnosti
– ale aj na odvetvie kultúry ako celok –, splnili svoj účel.

Na pozadí tohto bude Komisia už v rokoch 2010 a 2011 zavádzať rôzne iniciatívy na podporu tvorivých
odvetví. Program MEDIA vytvorí záručný fond pre audiovizuálnu produkciu a zavedie podporu digitalizácie
kinematografie. Európska aliancia odvetví tvorivých činností (ECIA) bude v tomto kontexte rámcovým
programom pre konkurencieschopnosť a inovácie zameraným na mobilizáciu výraznejšej a lepšej podpory

(13) ďalšie prioritné činnosti sú: podnietiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia cestovného ruchu; podporiť
rozvoj udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu a maximalizovať potenciál finančných politík
a nástrojov EÚ pre rozvoj cestovného ruchu

121Diskusie Európskeho parlamentuSK08-07-2010



inovácie pre ďalší rozvoj odvetví tvorivých činností prostredníctvom vzájomného učenia sa a pilotných
akcií.

Komisia v plnej miere súhlasí s tým, že európske kultúrne dedičstvo zohráva dôležitú úlohu nielen v kultúrnej
a sociálnej oblasti, ale aj ako mimoriadne dôležitý zdroj hospodárskeho a územného rozvoja. Komisia to
aktívne podporuje ako súčasť európskeho programu pre kultúru prostredníctvom programu EÚ Kultúra
2007 – 2013 a iných programov financovania EÚ, najmä štrukturálnych fondov a kohéznej politiky. Okrem
toho vznikajú nové nástroje. Komisia nedávno prijala návrh, aby Európska únia vytvorila označenie
európskeho dedičstva. Bol to jeden z úplne prvých návrhov prijatých novou Komisiou bezprostredne po
prevzatí úradu a jeho cieľom je zvýrazniť miesta, ktoré oslavujú a symbolizujú európsku integráciu, ideály
a dejiny. Komisia pevne verí, že označenie má potenciál stať sa pre Európsku úniu veľmi viditeľnou a cennou
iniciatívou.

*
*     *

Otázka č. 44, ktorú predkladá Bendt Bendtsen (H-0332/10)

Vec: Právne predpisy pre voľný chov ošípaných od roku 2013

V smernici Rady 2001/88/ES(14) z 23. októbra 2001 (ktorá sa uvádza v smernici Rady 2008/120/ES(15)) sa
stanovuje, že od roku 2013 sa musia všetky ošípané chovať vo voľnom chove. Od roku 2001 do roku 2013
mali členské štáty na prispôsobenie 12 rokov.

Priznáva Komisia vzhľadom na túto skutočnosť, že prípadné upustenie od preverenia uvedených ustanovení
v súčasnosti by narušilo hospodársku súťaž a znevýhodnilo členské štáty, ktoré na základe právnych predpisov
uskutočnili rozsiahle reformy?

Sprístupní, resp. vypracuje Komisia údaje, z ktorých vyplynie, aký veľký je podiel ošípaných vo voľnom
chove v jednotlivých členských štátoch a k akému vývoju došlo od schválenia uvedených právnych predpisov?

Existujú prechodné ustanovenia pre krajiny, ktoré pristúpili k spolupráci v rámci EÚ až po schválení právnych
predpisov?

Čo zamýšľa Komisia podniknúť v záujme dodržiavania predpisov? Aké sú možnosti sankcií?

Odpoveď

(EN) Komisia súhlasí s váženým pánom poslancom, že odloženie konečného termínu 1. januára 2013
stanovené v smernici Rady 2008/120/ES(16) upravujúcej chov prasníc a prasničiek by z hľadiska
konkurencieschopnosti znevýhodnilo producentov, ktorí investovali, aby tento termín splnili.

Komisia nemá k dispozícii údaje o podiele prasníc a prasničiek chovaných v súčasnosti vo voľnom chove
v EÚ. Správy inšpekčnej služby Komisie v rámci Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov
(DG SANCO), Potravinového a veterinárneho úradu (FVO), ktorý sídli v írskom Grange, naznačuje, že niektoré
členské štáty sú na splnenie konečného termínu 1. januára 2013 pripravené lepšie ako iné.

Všetky nové členské štáty vedeli o konečnom termíne 1. januára 2013. Okrem toho programy financovania
EÚ poskytli kandidátskym krajinám možnosti na primerané zlepšenie týchto zariadení.

Za vykonanie smernice 2008/120/ES zodpovedajú v prvom rade členské štáty. Komisia ako strážkyňa zmlúv
musí zaistiť, aby členské štáty uplatňovali právne predpisy EÚ. V tejto súvislosti FVO v členských štátoch
pravidelne vykonáva kontroly na mieste. Počas týchto kontrol preskúma chov ošípaných a systém kontrol
zavedený členskými štátmi, aby zaistil vyhodnocovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ.

Ak dôkazy dostatočne preukážu, že administratívne postupy v členskom štáte vo všeobecnosti a sústavne
nespĺňajú ustanovenia smernice, Komisia môže zvážiť začatie konania o porušení práva proti členskému
štátu podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(14) Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 1.
(15) Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5.
(16) Ú. v. ES L 47, 18.2.2009, s. 5.
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*
*     *

Otázka č. 45, ktorú predkladá Ivo Belet (H-0335/10)

Vec: Poplatky z medzinárodných leteniek

Po Francúzsku, Veľkej Británii a Írsku sa teraz aj Nemecko rozhodlo zaviesť poplatok z medzinárodných
leteniek. Poplatky sa líšia na základe rôznych kritérií, napríklad cena, hluk a spotreba.

Takéto poplatky vytvárajú nerovné podmienky medzi rôznymi európskymi letiskami. Prijme Komisie v tejto
súvislosti opatrenia zamerané na koordináciu takýchto daní na európskej úrovni?

Preverí Komisia úpravu dane z pridanej hodnoty pre odvetvie leteckej dopravy vzhľadom na to, že tieto
poplatky čiastočne kompenzujú skutočnosť, že z medzinárodných leteniek sa neodvádza daň z pridanej
hodnoty?

Odpoveď

(EN) Komisia prijíma prísny prístup, aby zaistila, že dane uvalené na letecké spoločnosti v členských štátoch
nebudú predstavovať prekážky vzhľadom na účinnosť vnútorného trhu v oblasti leteckých služieb.

Z tohto dôvodu Komisia preskúmala rozličné dane zavedené v ostatných rokoch členskými štátmi, aby
zaistila, že tieto dane nebudú v porovnaní so službami v rámci členského štátu brzdiť vnútorný trh uvaľovaním
neprimeraných záťaží na prevádzku cezhraničných leteckých služieb.

Letiská a na nich prevádzkované služby však fungujú v politickom prostredí riadenom sčasti európskymi
a sčasti vnútroštátnymi či regionálnymi predpismi. Okrem toho existencia odlišných daňových režimov
platných v členských štátoch pre letenky a sadzby však sama osebe nepredstavuje prekážku spravodlivej
hospodárskej súťaže medzi letiskami.

Pokiaľ ide o zdaňovanie leteniek alebo sadzieb, malo by sa prihliadnuť aj na článok 1 ods. 3 smernice
2008/118/ES, ktorá sa týka všeobecných ustanovení spotrebnej dane a ruší smernicu 92/12/EHS(17), ktorá
hovorí, že členské štáty môžu uplatniť nepriame dane na služby (ako napríklad letenky/sadzby), keďže sa
tieto nedajú charakterizovať ako dane z obratu a neposkytujú právo na formálne kroky spojené s prekročením
hraníc.

Komisia sa tiež odvoláva na pracovný dokument jej zamestnancov z 1. septembra 2005(18), ktorý obsahuje
analýzu toho, ako by členské štáty EÚ mohli využiť príspevok solidarity na letenky ako zdroj rozvojovej
pomoci, aby tak pomohli dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia. O tomto dokumente sme diskutovali na Rade
ECOFIN, ktorá však túto možnosť nevyužila.

Komisia je rozhodnutá riešiť nedostatky súčasného systému DPH, aby okrem iného vytvorila účinnejší
jednotný trh, zabránila a bojovala proti podvodom, posilnila výber DPH a pomohla podnikom zvýšiť ich
konkurencieschopnosť. V tejto súvislosti chce Komisia koncom tohto roka predložiť zelenú knihu. Potom
bude pravdepodobne nasledovať stretnutie s členskými štátmi na vysokej úrovni. Rovnako sa budeme
zaujímať o názory verejnosti, podnikov a odborníkov na DPH prostredníctvom verejnej konzultácie
a konferencie. Výsledkom toho bude v roku 2011 oznámenie, ktoré stanoví nové priority DPH.

*
*     *

Otázka č. 46, ktorú predkladá Kathleen Van Brempt (H-0343/10)

Vec: Aktivity kolumbijskej spravodajskej služby a dohoda o voľnom obchode s Kolumbiou

Kolumbijská a medzinárodná tlač nedávno odhalili existenciu „Operación EUROPA“ kolumbijskej
spravodajskej služby. Cieľom tejto operácie bolo diskreditovať a ovplyvňovať európsky právny poriadok,
Podvýbor pre ľudské práva Európskeho parlamentu a Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj
rôzne orgány, mimovládne organizácie a európskych občanov.

(17) Ú. v. ES L 9, 14.1.2009, s. 12.
(18) SEK(2005) 1067
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Vedela Komisia o tom, že úradné orgány Kolumbijskej republiky sa aktívne usilovali poškodzovať
a diskreditovať európske inštitúcie? Aké dôsledky bude mať toto odhalenie na uzavretie dohody o voľnom
obchode medzi EÚ a Kolumbiou?

Odpoveď

(EN) Komisia vie o týchto obvineniach a berie ich veľmi vážne. Preto túto tému opakovane nastolila v rámci
svojho dialógu s kolumbijskou vládou okrem iného aj počas návštevy riaditeľa DAS (Správneho oddelenia
pre bezpečnosť) Felipeho Muñoza v Komisii v marci 2010, ale aj prostredníctvom kontaktov našej delegácie
s DAS a inými vládnymi oddeleniami.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyšetrovanie týchto prípadov – a relevantné spisy
o nezákonných sledovacích činnostiach – odovzdali úradu generálneho prokurátora (Fiscalía) pre
trestnoprávne vyšetrovanie. Vyšetrovanie stále pokračuje a už viedlo k zatknutiu alebo prepusteniu mnohých
úradníkov DAS zo zamestnania a k vzneseniu trestnoprávnych alebo disciplinárnych postihov voči nim.

Komisia vie aj o množstve vnútorných reforiem, ktoré sa spustili, aby sa zabránilo opakovaniu škandálu,
a ktoré zahŕňajú zrušenie DAS a vytvorenie novej agentúry pod dohľadom parlamentu a dôkladné čistky
v archívoch DAS. Na výslovnú žiadosť kolumbijskej vlády tento proces sleduje bogotský úrad vysokého
komisára OSN pre ľudské práva.

Komisia sa sčasti na základe predchádzajúcich skúseností domnieva, že kolumbijská vláda je pripravená
pomôcť objasniť skutočnosti týchto udalostí a je otvorená komunikovať o krokoch, ktoré treba podniknúť
na ich riešenie. Komisia berie taktiež na vedomie, že kolumbijský veľvyslanec na spoločnom stretnutí
s delegáciou Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva a Podvýboru Európskeho
parlamentu pre ľudské práva 27. apríla 2010 naznačil pripravenosť kolumbijskej vlády vyslať riaditeľa DAS
pána Muñoza do Bruselu na dôkladnejšiu komunikáciu s Európskym parlamentom.

*
*     *

Otázka č. 47, ktorú predkladá Georgios Toussas (H-0345/10)

Vec: Vykorisťovanie námorníkov skupinami monopolistických námorných spoločností

Vykorisťovanie námorníkov skupinami monopolistických námorných spoločností sa stáva bežným javom.
Svedčí o tom najmä situácia na plavidlách ROPAX 1 a ROPAX 2 plaviacich sa pod britskou vlajkou a patriacich
námornej spoločnosti V – SHIPS”/”Adriatic Lines & Spa, ktorá údajne sídli v Taliansku a zabezpečuje pravidelné
spojenie medzi Korintom v Grécku a Ravenou v Taliansku. Posádky zložené z 33, resp. 29 námorníkov
(napriek tomu, že podľa právnych predpisov by ich malo byť najmenej 48) tvoria výhradne Rumuni, ktorí
nemajú poistenie a sú veľmi zle platení, pričom sú pri práci vystavení teroru zo strany lodiarov a zamestnancov
agentúr na sprostredkovanie práce. Títo námorníci sú zavalení nadmerným množstvom práce, čím sa
porušuje medzinárodný dohovor 180 o organizácii pracovného času, pričom je ohrozená bezpečnosť ich
života na mori. Spoločnosť, ktorá je vlastníkom lodí, nielenže porušuje platné právne predpisy, ktoré sú
nedostatočné, ale dokonca žaluje námorníkov, ktorí sa jej právoplatne stavajú na odpor.

Aké stanovisko má Komisia v úmysle zaujať vzhľadom na vykorisťovanie týchto námorníkov majiteľmi
uvedených lodí? Dostáva táto spoločnosť od Spoločenstva dotácie na pravidelné služby, ktoré zabezpečuje
svojimi plavidlami ROPAX 1 a ROPAX 2? Odsudzuje Komisia postoj spoločnosti voči týmto námorníkom?

Odpoveď

(EN) Komisia nemá vedomosť o konkrétnej situácii, ktorú popisuje vážený pán poslanec.

Komisia zdôrazňuje, že smernica 1999/63/ES(19) stanovuje jasné minimálne normy, ktoré sa týkajú
pracovného času a času oddychu na všetkých námorných lodiach registrovaných na území akéhokoľvek
členského štátu, ktoré sú bežne súčasťou obchodnej námornej prevádzky. Všetky členské štáty transponovali
túto smernicu do svojho právneho poriadku. Podľa článku 3 tejto smernice majú členské štáty povinnosť
podniknúť potrebné opatrenie, ktoré im umožní vždy zaručiť výsledky stanovené touto smernicou. Smernica

(19) Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov,
uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odbornou federáciou pracovníkov dopravy
v Európskej únii (FST) – Príloha: Európska dohoda o organizácii pracovného času námorníkov Ú. v. ES L 167,
2.7.1999.
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1999/63/ES na úrovni EÚ uzákoňuje rovnaké normy ako tie, ktoré obsahuje dohovor 180 Medzinárodnej
organizácie práce. Komisia pripomína, že podľa právnych predpisov EÚ členské štáty zodpovedajú za
zabezpečenie toho, aby sa smernice EÚ zapracované do vnútroštátnych právnych predpisov správne a účinne
uplatňovali.

Podľa článku 153 Zmluvy o fungovaní EÚ Európska únia nemá právomoc v oblasti platov. Vzťahujú sa však
na ňu ustanovenia právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe pracovníkov, ktoré zakazujú diskrimináciu
na základe štátnej príslušnosti.

Ak sa situácia, ktorú vážený pán poslanec opisuje, potvrdí, Komisia vyzve zainteresované strany na vykonanie
nápravy, v prípade potreby využije vnútroštátne mimosúdne alebo súdne postupy.

Pokiaľ ide o financovanie, táto spoločnosť nedostáva žiadnu podporu z finančných prostriedkov spravovaných
priamo službami Komisie.

*
*     *

Otázka č. 48, ktorú predkladá Konrad Szymański (H-0349/10)

Vec: Partnerstvo pre modernizáciu a Východné partnerstvo

Európska únia ponúka Rusku tzv. partnerstvo pre modernizáciu, pričom si želá posilniť Východné partnerstvo.

Do akej miery posilnia ciele partnerstva pre modernizáciu súdržnosť politiky Únie v rámci Východného
partnerstva?

V akom rozsahu predpokladá partnerstvo pre modernizáciu uplatňovať zásadu podmienenosti pri rozvíjaní
hospodárskych vzťahov a v súvislosti s pokrokmi v oblasti dodržiavania ľudských práv, najmä pokiaľ ide
o slobodu prejavu a slobodu tlače?

Plánuje Únia obhajovať zásadu proporcionality v súvislosti so zrušením víz pre občanov Ruskej federácie
a krajín pridružených k Východnému partnerstvu?

Odpoveď

(EN) Cieľom Východného partnerstva je podpora politického pridruženia a hospodárskej integrácie šiestich
krajín východného susedstva a EÚ. Tak ako partnerstvo pre modernizáciu Ruska, Východné partnerstvo sa
v podstate usiluje o podporu úsilia o komplexné domáce reformy. Preto sú obidve iniciatívy navzájom
koherentné a podporujú sa.

Ak majú uspieť, všetko úsilie o reformy a modernizáciu sa musí zakladať na právnom štáte, demokratických
hodnotách a rešpektovaní občianskych práv a musí aktívne zahŕňať občiansku spoločnosť. Účinné fungovanie
súdnictva, posilňovanie boja proti korupcii a podpora dialógu s občianskou spoločnosťou sú preto prioritnými
oblasťami partnerstva pre modernizáciu medzi EÚ a Ruskom.

Pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu, pre EÚ je to dlhodobý cieľ vo vzťahu k Rusku aj ku krajinám
Východného partnerstva. Zatiaľ čo regionálna súdržnosť je skutočne dôležitým prvkom našej vízovej politiky,
realizácia cieľa liberalizácie vízového režimu závisí predovšetkým od podmienok pre zavedenie dobre
riadenej a bezpečnej mobility v každej jednotlivej krajine.

V súvislosti s pokrokom sme v rámci vízového dialógu nedávno súhlasili s presunutím Ukrajiny do plne
funkčnej fázy a s vypracovaním akčného plánu, ktorý stanoví všetky technické podmienky, ktoré musí
Ukrajina splniť pred možným zavedením bezvízového styku. Pokiaľ ide o Rusko, usilujeme sa o postupný
pokrok na základe prístupu orientovaného na výsledky. Postupné kroky podporujúce mobilitu občanov
a liberalizáciu vízového režimu sa ako dlhodobý cieľ uskutočňujú aj vzhľadom na ďalšie krajiny Východného
partnerstva.

*
*     *
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Otázka č. 49, ktorú predkladá Saïd El Khadraoui (H-0350/10)

Vec: Aplikácia iPhone pre online plánovač ciest pre belgickú železničnú spoločnosť NMBS/SNCB

V belgickej tlači sa objavilo viacero správ o občanovi, ktorý vytvoril online plánovač ciest pre mobilné
telefóny pre tých, ktorí cestujú vlakom. Túto aplikáciu ponúkol zdarma na internetovej stránke www.irail.be.
Spoločnosť NMBS/SNCB nedávno sama vytvorila podobnú aplikáciu a tvrdí, že boli porušené jej práva
duševného vlastníctva, ako autorské práva a právo na ochranu údajov.

Podporuje Komisia so zreteľom na cieľ udržateľnej a integrovanej európskej dopravnej siete myšlienku, že
akékoľvek informácie by mali byť voľne prístupné cestujúcim, aj keď nie sú sprostredkované cez vlastné
oficiálne komunikačné kanály? Zastáva Komisia názor, že takého aplikácie by sa mali podporovať, aby sa
dosiahlo vytvorenie integrovaného informačného systému a systému cestovných lístkov pre všetky druhy
dopravy?

Odpoveď

(EN) Komisia nepozná presné skutočnosti prípadu uvedené v tejto otázke. Hoci je pravda, že si určité databázy
vzhľadom na vynaložené investície na získanie informácií, ktoré obsahujú, zasluhujú ochranu autorských
práv, ochrana sa zvyčajne neudeľuje, ak sú údaje získané z rôznych nezávislých zdrojov. Jednou z mimoriadne
dôležitých otázok teda je, či železničná spoločnosť uverejňuje svoje vlastné údaje alebo údaje zozbierané
z rôznych iných zdrojov (pre porovnanie prípad C-302/02 British Horseracing Board proti Williamovi
Hillovi z 9. novembra 2004).

Pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka voľne dostupných informácií pre cestujúcich, článok 10 a príloha II
nariadenia (ES) č. 1371/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach
cestujúcich v železničnej doprave obsahujú ustanovenia, ktoré sa týkajú mechanizmov rezervácie cestovných
lístkov pre transeurópsku železničnú dopravu a zameriavajú sa na zlepšenie koordinácie a štandardizáciu
rezervačných systémov železničných spoločností v rôznych členských štátoch. Tak ako to vyžaduje článok
10 tohto nariadenia, od železničných spoločností a predajcov cestovných lístkov sa bude požadovať, aby
využívali počítačový informačný a rezervačný systém pre železničnú dopravu.

Vytvorenie integrovaného informačného systému a systému na predaj cestovných lístkov pre všetky druhy
dopravy bude dôležitým krokom k vybudovaniu jednotného európskeho dopravného priestoru a občanom
a obchodným klientom ponúkne účinné, udržateľné a spoľahlivé dopravné služby. Vo svojom akčnom
pláne pre mestskú mobilitu(20) si Komisia stanovila konečný cieľ poskytnúť používateľom jednotný portál
verejnej cestovnej dopravy na úrovni EÚ na internete s osobitným prihliadnutím na hlavné uzly siete TEN-T.
V súlade s tým Komisia veľmi aktívne podporuje výskum, vývoj a zavádzanie integrovaných informačných
systémov a systémov na predaj cestovných lístkov.

V tejto oblasti existuje množstvo sľubných výskumných a vývojových projektov (napr. iTravel, WISETRIP,
LINK) a je to osobitná priorita v akčnom pláne IDS a navrhovanej smernice IDS. V rámci akčného plánu IDS
sa špeciálna pozornosť venuje jednoduchému prístupu a výmene dopravných a cestovných údajov s cieľom
poskytnúť cestujúcim službu až do domu. Priebeh špecializovaného seminára z 21. júna 2010 sa čoskoro
uverejní na internetovom portáli EUROPA (pozri Transport/Intelligent Transport Systems/Road/ITS Action
Plan). Po prijatí smernice o IDS (COD/2008/0263) Komisia vypracuje záväzné špecifikácie multimodálnych
cestovných informácií.

V roku 2011 Komisia taktiež plánuje prijať osobitnú spoločnú normu pre železničnú dopravu (známu ako
telematické aplikácie pre cestujúcich – technické špecifikácie interoperability) vrátane spojení s ďalšími
druhmi dopravy(21), ktorá je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa. Umožnenie vývoja mobilných
dopravných aplikácií v súlade s touto normou bude v prospech mobility občanov. Sprístupnenie presných
údajov v reálnom čase je kľúčovou otázkou tohto procesu. Komisia bude uvažovať o spôsoboch, ako tento
cieľ dosiahnuť.

(20) KOM (2009) 490
(21) Pozri taktiež otázku na ústne zodpovedanie E-5674/09, ktorú predložil pán Simpson.

http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
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