
ÚTERÝ, 21. ZÁŘÍ 2010

PŘEDSEDAJÍCÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení zasedání

(Zasedání bylo zahájeno v 09:05)

2. Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis

3. Zabezpečení dodávek plynu (rozprava)

Předseda.   – Dalším bodem je zpráva Aleja Vidal-Qaudrase za Výbor pro průmysl, výzkum
a energetiku o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení
dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES (KOM(2009)0363 -
C7-0097/2009 - 2009/0108(COD)) (A7-0112/2010).

Alejo Vidal-Quadras,    zpravodaj. – (ES) Pane předsedo, v posledních letech jsme byli
opakovaně svědky toho, jak jsou členské státy zranitelné v energetických záležitostech,
což platí zejména o dodávkách plynu.

Narušení dodávek do severní a východní části Evropské unie v letech 2005–2006 a
2008–2009 se stalo opravdovou noční můrou. Vzhledem k tomu, jak byly poslední zimy
v Evropě kruté, máme o to větší povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom se
v budoucnosti podobným situacím, je-li to možné, vyhnuli.

Většina dodávek energie v Evropské unii pochází z dovozu; diplomacie tedy v této
strategické oblasti může sehrát důležitou roli. Jsme si dobře vědomi toho, jaké úsilí Komise
v této oblasti vyvinula, a velmi je oceňujeme, nicméně musíme se vybavit mechanismy,
jejichž přímá účinnost bude vyšší.

Nesmíme ztrácet ze zřetele, že během krizí v oblasti dodávek, které nás potkaly, bránila
pravidla vnitrostátních trhů a nedostatečná propojenost tomu, aby postiženým členským
státům byla v plné míře poskytnuta uspokojující pomoc.

Nařízení, o kterém budeme hlasovat, má být rázným vykročením k řešení tohoto problému.
Věnovali jsme mnoho času tomu, abychom v této otázce dosáhli pokroku a abychom
překonali obtíže plynoucí z rozdílných pohledů jednotlivých členských států. Bylo to
zdlouhavé a obtížné vyjednávání.

Dohoda, o níž dnes budeme hlasovat, svědčí o tom, že členské státy dokázaly překonat
své partikulární zájmy a přijmout evropštější perspektivu. Po schválení tohoto nařízení
budeme mít v rukou účinný nástroj ke zvýšení bezpečnosti dodávek plynu v celé Evropské
unii.

Po úspěšném výsledku trialogu s radou Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku toto
nařízení jednomyslně schválil.

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem stínovým zpravodajům za výbornou práci,
která se náležitě odráží v textu zprávy, a rovněž všem členům výboru, kteří vyjádřili svá
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stanoviska. Značná část jejich důležitých pozměňovacích návrhů byla začleněna do textu
zprávy.

Chtěl bych poděkovat také Evropské komisi za cennou pomoc, kterou poskytla
spolutvůrcům právních předpisů, a ocenit velkorysou spolupráci ze strany španělského
předsednictví Rady, jež nás stále informovalo o tom, jak pokračuje jeho práce.

Toto nařízení zajišťuje bezpečnost všem evropským občanům, kteří od nynějška budou
v případě krize lépe chráněni. Kromě toho ponechává členským státům určitou míru
volnosti, která jim umožní zařadit mezi chráněné odběratele další subjekty, například
veřejné služby.

Legitimní snaha členských států ochránit odběratele na svém vnitrostátním trhu však musí
být v rovnováze se závazkem solidarity vůči občanům ostatních členských států Unie.

V případě krize ukládá toto nařízení plynárenským společnostem za povinnost zajistit
dodávky chráněným odběratelům na období nejméně 30 dnů. Kromě toho členské státy
musí vybudovat nebo zlepšit svoji infrastrukturu tak, aby se prohloubila integrace vnitřního
energetického trhu a snížil výskyt energetických ostrovů.

Jedním z největších úspěchů toto nařízení je, že ukládá povinnost, aby propojení plynovodů
všech členských států měla zpětný tok, a tím splňovala kritéria jako například potřebnost
a rentabilita. Prostřednictvím krátkodobých investic a za přijatelnou cenu umožní zpětný
tok dosáhnout v rámci Evropy nebývalé diverzifikace dodávek. Zde se nabízí jako příklad
plynovod Jamal, jenž přes Bělorusko zásobuje Polsko, Českou republiku, Slovensko a
Německo.

Dalším úspěchem Parlamentu je, že byla přiznána důležitá role Komisi, která získává právo
veta vůči určitým opatřením, jestliže bude mít za to, že by tato opatření mohla ohrozit
bezpečnost dodávek do jiných členských států.

Komisi navíc připadne rozhodující úkol koordinovat členské státy v krizových situacích
tím, že bude zaštiťovat Koordinační skupinu pro otázky plynu. Toto nařízení je opravdovým
řešením skutečného problému. Posiluje bezpečnost dodávek plynu a ukládá všem tržním
subjektům povinnost spolupracovat v budoucnosti při řešení závažných problémů
s dodávkami plynu.

Řádné a účinné fungování trhu, vybudování propojení a diverzifikace dodavatelů a tras
jsou nejlepší ochrannou před budoucími krizemi.

Pane předsedo, nařízení o zabezpečení dodávek plynu představuje zásadní kvalitativní
změnu v tom, že členské státy upouštějí od výhradně vnitrostátních systémů a plně přijímají
ambiciózní evropský přístup.

Je pravdou, že evropské svědomí v některých členských státech probudily až dvě krize, jež
měly závažné následky, ale vede-li jejich ústupek ke stejným výsledkům jako opravdová
lítost, velmi to vítáme.

Na závěr, pane předsedo, toto nařízení představuje historický milník na cestě k zabezpečení
dodávek plynu v Unii a je nezvratným důkazem toho, že náš velký integrační projekt má
cenu. Správné a rychlé uplatňování tohoto nařízení bude pro naše dodavatele zemního
plynu, kteří jsou většinou našimi přáteli, velmi důrazným sdělením, že v Unii již v oblasti
dodávek plynu neplatí zásada „každý sám za sebe“. Nahradila ji zásada „všichni za jednoho
a jeden za všechny“.
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Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, plynu náleží
v naší energetické politice důležité místo a strategie pro tuto oblast je jasná. Za prvé,
bezpečnost dodávek plynu je zapotřebí zajistit účinným evropským legislativním rámcem.
Za druhé, zdroje a trasy dodávek plynu z dovozu bychom měli diverzifikovat. Musíme
rovněž dále budovat a posílit nezbytnou infrastrukturu a při jednáních se svými
energetickými partnery a tranzitními zeměmi zaujmout společný přístup k evropským
zájmům. Základem toho všeho musí být dobře fungující vnitřní trh.

Plynová krize v lednu loňského roku a červnový vývoj vztahů mezi Moskvou a Minskem
potvrdily, že naše strategie v oblasti plynu se ubírá správným směrem. Proto jsem vděčný,
že vyjednávání o návrhu Komise v Parlamentu a s členskými státy dospělo během jediného
roku ke konstruktivnímu závěru. To je pro podniky a občany Evropské unie dobrá zpráva.
Chtěl bych poděkovat zvláště Evropskému parlamentu a rovněž vám, pane poslanče
Vidal-Quadrasi, že jste se v této věci angažovali. Byl jste přesvědčen o tom, že těchto
výsledků bude možné dosáhnout, a také jste toto úsilí dovedl až k přesvědčivému závěru.
Chtěl bych vyjádřit vděčnost rovněž členským státům za to, že byly ochotny předat část
svých pravomocí a stát se součástí evropského rámce.

Tento návrh nařízení je prvním právním předpisem založeným na obsáhlém článku o
energetice v nové Lisabonské smlouvě. Vcházíte na nové území a využíváte své nově získané
obsáhlé pravomoci. Nikdo není schopen zaručit, že nebudou přerušeny dodávky plynu.
O to je důležitější, abychom učinili nezbytná bezpečnostní opatření. Domníváme se, že
úzká spolupráce s členskými státy v oblasti plynu je nyní nezbytnější, než byla dosud.
Radíme v současnosti Polsku, aby hned na začátku zajistilo, aby jeho nová smlouva
s Ruskem o dodávkách zemního plynu byla v souladu s evropským právem a nevyžadovala
formální nedodržení smluvních postupů.

Vítáme, že tato sněmovna požaduje společný evropský přístup, rychlejší preventivní
opatření, nové technické možnosti jako například kapacitu zpětného toku, rozvoj
infrastruktury a společnou evropskou vnější energetickou politiku. Podporujeme rovněž
návrh Parlamentu sledovat a zřídit vnitřní trh. Povinné minimální standardy pro každou
domácnost jsou známkou solidarity a odpovědnosti, jež Evropa přijímá vůči svým občanům.
V celé Evropě budou povinně skladovány zásoby plynu na 30 dnů pro případ, že by nastaly
mimořádné situace, například narušení infrastruktury, teplotní výkyvy nebo poptávkové
špičky. Zabezpečení na období třiceti dní sice není žádnou opravdovou záchrannou sítí,
ale je základem, z něhož se můžeme vydat vstříc zimě a možným budoucím krizím s větší
jistotou.

Měli bychom stále více hovořit jedním hlasem, budovat tak, svoje postavení zevnitř, jak
to nyní činíme, a navenek vystupovat jednotně.

Mnohá opatření, která jsou součástí tohoto nařízení, již byla uskutečněna, například ta,
která se týkají plynárenské infrastruktury nebo kapacity zpětného toku. V současné době
prostřednictvím peněz, které na ten účel přidělil Parlament, podporujeme 31 projektů
v oblasti plynu. Celková částka 1,4 miliardy EUR pomáhá uvolnit mnohonásobek veřejných
i soukromých finančních prostředků. V posledních měsících jsme dosáhli mnoha věcí,
které se toto nařízení snaží uskutečnit. Hodně však zbývá ještě udělat. Jsem přesvědčen,
že toto nařízení nebude v této oblasti posledním slovem. Proto mám zájem o to, aby po
dvou třech letech byl proveden prozatímní přezkum tohoto nařízení, aby případně toto
nařízení pokračovalo a aby během dvou až tří let byly poopraveny a rozšířeny odpovídající
plány.
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Přáli bychom si, aby toto nařízení bylo použito hned po svém přijetí. Komise chce
podniknout včasné kroky, aby zajistila, že v našich vnějších vztazích v oblasti energie
zaujmeme společný přístup. Role Koordinační skupiny pro otázky plynu, kterou řídí
Komise a která se schází jednou měsíčně, bude v důsledku tohoto nařízení posílena. Vítáme,
že spolupráce nebude probíhat pouze na evropské úrovni, ale také na regionální úrovni.
Jako příklad uveďme pilotní projekt, do něhož jsou v rámci plánu propojení baltského
trhu s energií (BEMIP) zapojeny tři pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Stručně
řečeno, potřebujeme regionální řešení začleněná do celkové evropské dimenze.

Mohu vás ujistit, že Komise chce, aby se uskutečnila rozsáhlá diskuse o infrastruktuře.
Infrastrukturní balíček, jejž vám hodláme předložit v listopadu, je k tomu spolu s příštím
finančním obdobím vhodnou příležitostí.

(Potlesk)

Bogusław Sonik,    navrhovatel stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin. – (PL) Evropští občané očekávají od Evropské unie opatření a rozhodnutí, jimiž
bude viditelně a konkrétně vyjádřena naše vůle společně řídit nadnárodní infrastrukturu.
Toto nařízení zmíněná očekávání splňuje. Týká se to zejména dopravy a možnosti kamkoliv
v Evropě rychle cestovat vysokorychlostními železničními spoji, silničními a leteckými
spoji. Týká se to rovněž bezpečnosti včetně energetické bezpečnosti.

Několik let v Parlamentu požadujeme, aby dodávky energie byly považovány za strategické
politické téma. Evropa nesmí být závislá na jednom dodavateli, nicméně takto tomu je ve
střední a východní Evropě, jež dostává většinu dodávek z Ruska. Gazprom vytvářením
problémů s dodávkami plynu opakovaně ukázal, že plyn považuje za strategický nástroj
k posilování vlivu Moskvy. Jakožto Poláci, jakožto polští poslanci Evropského parlamentu
jsme poukazovali na egoistický charakter severního plynovodu – investice, která byla
zahájena bez konzultace s členskými státy Evropské unie.

Projednávané nařízení o solidaritě v oblasti dodávek plynu je vyjádřením evropského
vědomí, že pouze společně můžeme vybudovat účinný a vzájemně výhodný systém dodávek
a distribuce plynu. Systém, v němž nebude žádná země, bude-li bez plynu, odkázána jen
na sebe. Aby však mohla být ustanovení tohoto nařízení realizována, bude zapotřebí
politické vůle vlád a rovněž finančního úsilí Evropské unie.

Sandra Kalniete,    navrhovatelka stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. –
(LV) Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je velmi důležitá a jsem potěšena, že usnesení
Parlamentu vyjadřuje obavy těch členských států, které jsou v oblasti energie izolovány,
protože jsou velkou měrou závislé na dodávkách ze třetích zemí a jejich infrastruktura
není propojena s ostatními členskými státy Evropské unie. Doufám, že přijetí tohoto
nařízení umožní rozvíjet projekty v oblasti společné energetické politiky. Za Výbor pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jsem potěšena tím, že Parlament tento návrh v různých
bodech vylepšil. Za prvé, skupina odběratelů, kterým jsou zaručeny dodávky za
mimořádných okolností, byla upřesněna a jasně definována. Za druhé, působnost evropské
zásady solidarity byla omezena, posílena a konkretizována tak, aby byla zdůrazněna
regionální spolupráce a rozšířeny pravomoci a zodpovědnost Komise. Poslední bod, při
řešení narušení dodávek byly jednoznačně upřednostněny tržní nástroje před netržními
mechanismy. Netržní mechanismy budou použity jen tam, kde trh není schopen zaručit
dodávky chráněným odběratelům. Na závěr bych chtěla poděkovat panu poslanci
Vidal-Quadrasovi za vynikající spolupráci.
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Jacek Saryusz-Wolski,    navrhovatel stanoviska Výboru pro zahraniční věci. – Pane předsedo,
energetická bezpečnost je jedním z klíčových prvků zabezpečení budoucnosti. Jedná se o
veřejné dobro, které má EU povinnost poskytovat svým občanům. Otázkou není, jestli má
Společenství jednat, nýbrž jakým způsobem má jednat, aby zajistilo členským státům
bezpečnost v oblasti energie. K tomuto účelu jsou zapotřebí dvě věci: za prvé, řádné
legislativní nástroje a, za druhé, politická vize a vůle použít tyto nástroje.

Pokud jde o legislativní balíček, jenž pan zpravodaj Vidal-Quadras vyjednal velmi účinně,
odhaduji, že dvou třetin cílů v oblasti zajištění energetické bezpečnosti pro celou EU bylo
dosaženo. Balíček přináší ambiciózní předpisy o infrastruktuře, zavádí systém reakce
Společenství na mimořádné situace a začleňuje zásadu solidarity, jak je uvedeno v článku
194 Smlouvy, jako závazné ustanovení.

Některé důležité věci však byly opomenuty, zvláště ve vnějším rozměru energetické politiky
EU. Nařízení neuvádí nic o roli vysoké představitelky a jen vágně se zmiňuje o jižním
koridoru, plynovodu Nabucco, a o spolupráci s našimi partnery v evropské politice
sousedství a partnerství.

Celkově však text přináší značný pokrok – nebo spíše by mohl přinést, bude-li nařízení
náležitě plněno.

(Předseda řečníka přerušil)

Herbert Reul,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych
poděkovat poslancům tohoto Parlamentu, kteří tak usilovně pracovali na tomto projektu,
a zvláště panu poslanci Vidalu-Quadrasovi. Jedná se o důkaz toho, že evropský politický
systém je schopen reagovat na krize a poskytovat užitečná řešení.

Podobné situace v oblasti bezpečnosti dodávek nastaly již vícekrát. V důsledku toho se
problém bezpečnosti dodávek stal zřejmějším. Byli jsme přinuceni jednat a učinili jsme
nezbytné kroky. Nalezli jsme řešení, která nejsou jednoduchá, zahrnují nové nástroje a,
což mě zaujalo nejvíce, nezavádějí v Evropě pouze standardy v oblasti infrastruktury,
nevytvářejí pouze společná pravidla pro plány preventivních opatření a pro plány pro stav
nouze, nezaručují pouze to, že budeme moci v budoucnosti našim občanům zabezpečit
dodávky na 30 dnů, na což právem poukázal pan komisař Oettinger, ale dokazují rovněž,
že jsme schopni nalézt kompromisy, ze kterých vzcházejí schůdná řešení. Jednání byla
náročná, ale nyní je jasné, že pozornost se upírá na roli a zodpovědnost podniků, které
budují a spravují přepravní soustavy. Další důležitou věcí je zajistit, aby příslušné politiky
byly pružné a abychom nepožadovali něco, co se nevyplatí a co již není ani rozumné, ani
účelné, tedy umožnit například flexibilitu i při budování kapacity zpětného toku. Netrváme
na tom, že všechno se musí udělat za každou cenu, nýbrž ponecháváme si prostor pro
posouzení jednotlivých případů a pro zlepšení spolupráce v regionech.

Stejně důležitý je odkaz na to, že členské státy si musí být vědomi své zodpovědnosti, ale
pokud nejsou schopny nalézt nezbytná řešení, bude to dodatečný úkol pro Komisi. Role
Komise byla posílena, ale nerozhoduje pouze ona. Přijímat rozhodnutí je jejím úkolem
tehdy, když již jiná řešení nejsou možná, a má rovněž poslední slovo. Potřebujeme flexibilitu
a systémy, které udrží zátěž v rozumných mezích. V neposlední řadě musíme zajistit, aby
byla k dispozici řešení. Z Bruselu je to pro evropské občany dobrá zpráva.

Hannes Swoboda,    jménem skupiny S&D. – (DE) Pane předsedo, chtěl bych samozřejmě
nejprve srdečně poděkovat panu poslanci Vidal-Quadrasovi za pozitivní zprávu a zejména
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za plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji. Rád bych rovněž poděkoval předsedovi
výboru, jenž vedl schůzky se španělským předsednictvím.

Dosáhli jsme dobrého výsledku. To, oč tu jde, je samozřejmě solidarita na evropské úrovni,
to je hlavní věc, společná výstavba plynovodů, kapacita zpětného toku a především ochrana
ohrožených odběratelů. Na toto vše, jak tu bylo řečeno, se přímo vztahují právní předpisy.
Někteří lidé se vůči tomu stavěli kriticky, ale je to velmi důležité, protože nám to umožňuje
vyslat jasný signál.

Pan komisař Oettinger již začal pohlížet do budoucnosti a řekl, že to není poslední slovo.
V tomto ohledu bych jej chtěl podpořit. Měli bychom pokročit ještě o něco dále. Skupina
Jacquese Delorse nedávno zveřejnila zprávu zabývající se možností vytvořit evropské
energetické společenství. Vím, že náš předseda tuto myšlenku velmi podporuje. Jsem
potěšen, že zastává tento názor, protože se domnívám, že kdybychom beze změn Smlouvy
vytvořili evropské společenství v oblasti energetických záležitostí, bylo by to významným
přínosem pro pokrok a pokračování evropského sjednocování. Je rovněž důležité, abychom
se neutápěli v diskusích o změnách Smlouvy. Solidarita musí mít skutečně přednost.

Druhým bodem je jednotný vnitřní i vnější postoj. Co mám na mysli oním „vnitřním
postojem“? Myslím na to, kolik infrastruktury ještě musíme vybudovat. Hovořil o tom
rovněž pan komisař Oettinger. Čím více se budeme orientovat na solární a větrnou energii,
tím více budeme muset budovat svou infrastrukturu, protože kromě vyšší zásobní kapacity
bude rovněž zapotřebí, abychom zajistili, že nebude-li zrovna k dispozici dostatek solární
nebo větrné energie, budou ji moci nahradit jiní výrobci energie. Proto je velmi důležité,
aby Evropa měla tuto společnou infrastrukturní síť.

Je samozřejmě zapotřebí, abychom jednotně vystupovali i navenek. Náš trh je rostoucí
měrou jednotný, zatímco v jiných zemích tomu tak není. Rusko nemá společný otevřený
trh. Místo toho má statní monopoly. Chceme-li čelit tomuto systému, musíme tak činit
společně na základě společné evropské vnější energetické politiky, ale možná také na
základě společného přístupu evropských plynárenských podniků, abychom si vymohli
lepší ceny a lepší podmínky a samozřejmě také abychom dosáhli výstavby infrastruktury,
například plynovodu Nabucco. Právě toto je pro mě důvodem, proč se v současné době
vydat směrem ke společné evropské energetické politice.

Adina-Ioana Vălean,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedo, nejprve bych chtěla
blahopřát panu poslanci Vidal-Quadrasovi k jeho vynikající práci na této důležité zprávě.
Každá zima nám připomíná, že jsme závislí na dodávkách plynu z Ruska, Ukrajiny a dalších
zemí. Bezpečnost dodávek energie se pro Evropu stala prioritou, což velmi vítáme.

Tento právní předpis je dobrým krokem, který povede ke snížení zranitelnost Evropy a
našim občanům přinese jistotu, že v případě vážného narušení dodávek bude plyn nadále
k dispozici, že jeho ceny budou přijatelné a že převáží solidarita. Je však zapotřebí udělat
ještě více. Musíme nadále diverzifikovat trasy a zdroje dodávek. Bezpečnost dodávek energie
znamená něco jiného pro Rumuna, něco jiného pro Holanďana a něco jiného pro Fina.
Naše odlišné geopolitické podmínky vyžadují evropský přístup a evropský přístup vyžaduje
úplné dokončení energetického trhu.

Není žádným překvapením, řekneme-li, že protekcionismus je v EU nadále příčinou mnoha
překážek. Poškozuje trh a tím, že udržuje vysoké ceny a snižuje bezpečnost dodávek,
poškozuje odběratele. Prohlásí-li však politik, že politici by se neměli vměšovat do
energetické politiky, je to překvapivý výrok. Právě toto nahlas a jasně říkám. Dennodenně
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slyšíme o pochybných smlouvách, o obchodech za zavřenými dveřmi, o monopolech a o
politických dohodách.

V Rumunsku formuluje podobu naší energetické strategie několik lidí z bezpečnostní rady
vedené prezidentem. Komu se zodpovídají? Rumunům nikoliv. Demokracie? Pro Rumuny
nikoliv. Následky této politiky však nakonec nesou rumunští občané, když na konci roku
přijde vyúčtování za plyn a bude obsahovat nemalou částku.

Je na čase požadovat, aby členské státy vykonávaly energetickou politiku transparentněji,
zodpovědněji a demokratičtěji. Jinak nebudeme moci zlepšit podmínky pro odběratele.
Nechť ceny reguluje trh – udělá to nepochybně lépe než politici. Je zapotřebí, aby Komise
odstranila překážky a vzorce chování, za něž je zodpovědný protekcionismus.

Claude Turmes,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane předsedo, blahopřeji panu poslanci
Vidalu-Quadrasovi a všem kolegům, kteří se podíleli na těchto jednáních. Chtěl bych
blahopřát rovněž španělskému předsednictví, které nám skutečně pomohlo, abychom se
v této oblasti výrazně posunuli kupředu. Dosáhli jsme rozumné rovnováhy mezi vnitřním
trhem a plánováním do budoucna a mezi regionální úrovní a Evropoou jako celkem. Jsem
také rád, že oblasti, v níž jsme dosáhli největšího pokroku, náleží v tomto nařízení
významné místo.

Chtěl bych se dotknout tří bodů a zaměřit se při tom na budoucnost. Za prvé, co se týče
infrastruktury, zde spatřujeme potenciál zejména v tom, budovat v Polsku, v Maďarsku a
na Slovensku propojení mezi severem a jihem. Je velmi důležité, aby sever a jih byly více
propojeny. Pokud jde o zásoby plynu, je zapotřebí zvážit hlediska, na něž upozornil pan
poslanec Swoboda. Vstoupí-li na trh s elektrickou energií více plynu, což je pravděpodobné,
potřebujeme zásoby s možností rychlého čerpání. Musíme vyhodnotit svou infrastrukturu
z hlediska toho, zda máme zásoby plynu s možností pomalého nebo rychlého čerpání,
protože se musíme více zaměřit na zásoby s možností rychlého čerpání.

Za druhé, podle mého názoru nám úplně chybí spolehlivé údaje, které by mohly být
základem pro odhad budoucí poptávky po plynu. Jaký bude dopad směrnice EU o
budovách? Jaké důsledky bude mít skutečnost, že země velikosti Německa oznamuje, že
od roku 2050 budou všechny její budovy, staré i nové, budovami s nulovou spotřebou
energie? Model PRIMES není dostatečně detailní ani nezávislý, protože jej vytvořil stejný
člověk, jenž vypracoval scénáře pro asociaci EURELECTRIC. Znamená to, že potřebujeme
spolehlivější údaje, abychom zabránili zbytečným investicím.

Za třetí, dne 4. února 2011 se sejdou hlavy států. Myslím si, že Komise by nám před tímto
důležitým summitem, jenž se bude konat 4. února, měla předložit dokument, který bude
obsahovat nový odhad světového trhu s plynem. Po objevení ložisek plynu z břidlic v USA
je dostupné větší množství zkapalněného zemního plynu. Co by to znamenalo pro nás,
kdybychom v Evropě objevili ložiska plynu z břidlic? Je zapotřebí, aby Komise vedoucím
představitelům států poskytla odhad současného stavu světového trhu s plynem. Podle
mne je situace mnohem lepší, než tomu bylo před dvěma nebo třemi lety.

Konrad Szymański,    jménem skupiny ECR. – (PL) Blahopřání je zcela na místě, protože
pan poslanec Vidal-Quadras není jen hlavní oporou kompromisu dosaženého s Radou,
ale je rovněž hlavní oporou mimořádně širokého konsensu politických sil tohoto
Parlamentu. To je velmi důležité. Skupina Evropských konzervativců a reformistů tento
kompromis podporuje i navzdory tomu, že Evropský parlament původně navrhoval
opatření, jež byla mnohem ambicióznější, zvláště v oblasti budování infrastruktury, ale
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také v oblasti zapojení Evropské unie do řešení krizí včetně krizí, jež mají mezinárodní
rozměr.

Lze říci, že původní verze usnesení ukládala podnikům i členským státům mnohem více
povinností. Verze, o níž dnes jednáme, dává na výběr více možností. Zbývá jen doufat, že
to nebude záminkou k tomu, aby se nadále pokračovalo v politice lhostejnosti – a to jak
na straně členských států, tak i na straně podniků. Lhostejnosti k tomu, jak Rusko ve střední
Evropě plyn zneužívá jako zbraň. Zbývá jen doufat, že Komise bude s plným odhodláním
bojovat proti tomu, aby Gazprom zneužíval své monopolní postavení, protože Gazprom
vedou také politické důvody k tomu, aby si chtěl zachovat nejen úplnou kontrolu nad
plynovody, včetně těch, které se nacházejí na území Evropské unie, ale také úplnou kontrolu
nad surovinou, a to i po jejím prodeji na trhu EU. Děje se tak na úkor společného trhu, děje
se tak na úkor konkurence a práv odběratelů a děje za tak na úkor rozvoje moderních
technologií v plynárenském průmyslu.

Nařízení by samozřejmě mohlo být lepší, ale vůči krizi dodávek plynu stále představuje
nejvýznamnější příležitost a záruku pro energetickou politiku Unie, a proto by dnes při
hlasování mělo získat co nejširší podporu tohoto Parlamentu.

Jacky Hénin,    jménem skupiny GUE/NGL. – (FR) Pane předsedo, je zapotřebí, abychom si
zajistili energetickou bezpečnost a nezávislost? Ano, je. Abychom si však úplně zajistili
bezpečnost a nezávislost, je naprosto nezbytné, abychom chránili zemní plyn a další zdroje
energie před vážnými problémy způsobovanými spekulativními trhy tím, že je prohlásíme
za veřejné statky a nastolíme celní dohody, které respektují lid ze zemí výroby a poskytují
bezpečnost evropským odběratelům. To by mohlo být úkolem Evropské energetické
agentury, na kterou by dohlížel Parlament a Rada.

Unie nesmí jednat jako zástupce nadnárodních plynárenských a ropných společností,
zvláště poté, co jsme byli svědky havárie u floridského pobřeží. Nadnárodní společnosti
se nestarají o zájmy spotřebitelů. Slouží pouze svým akcionářům. Vůči právům obyvatel
zemí vyrábějících plyn nakládat svobodně s produkty pocházejícími z jejich vlastního
podzemí mají jen pohrdání.

Na rozdíl od našeho zpravodaje nejsem přesvědčen, že svobodná činnost trhu a soukromých
společností působících v plynárenském průmyslu zajistí v Unii dodávky plynu. Abychom
zabezpečili dodávky všem občanům Unie, musíme znárodnit velké plynárenské skupiny
a vytvořit z těchto subjektů skupinu evropského zájmu pod mezinárodním a zejména
veřejným dohledem.

Niki Tzavela,    jménem skupiny EFD. – (EL) Pane předsedo, pane poslanče Vidale-Quadrasi,
dovolte mi blahopřát vám k vynikající zprávě, která uvádí náš vnitřní trh do pořádku.
Chtěla bych však upřesnit následující věc: Evropa v žádném případě nezajistila alternativní
dodavatele plynu, ani tento závažný problém nevyřešila.

Naopak, podívám-li se, jaké dodavatele potřebujeme, aby plynovody, které v Evropě
plánujeme, mohly fungovat, zdá se mi, že jde stále o jednoho dodavatele. Aby bylo jasno,
v jak dokonalém sevření se nacházíme, Rusko uzavřelo smlouvy o dodávkách plynu se
všemi potenciálními evropskými dodavateli – dokonce i s Iránem. Nemám vůči tomu
námitek, ale v tom případě, pane komisaři, potřebujeme, abyste připravili s panem
komisařem Tajanim návrh o obchodních vztazích s Ruskem opírajících se o vzájemné
zájmy, máme-li do toho také vnést hospodářské hledisko.
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Ptám se: Uvažovali jste o rychlejší realizaci akčního plánu pro oblast zkapalněného zemního
plynu (LNG)? Jeho dodavatelé jsou v severní Africe a v Perském zálivu. Máte v úmyslu
zvýšit počet terminálů LNG ve Středomoří? Alternativní dodavatelé existují a chtěla bych
vás požádat, abyste této záležitosti věnovali náležitou pozornost.

Béla Kovács (NI).   – (HU) Dámy a pánové, s rozšířením obchodu se zemním plynem do
celého světa a s jeho internacionalizací se objevilo riziko, že konflikty, ať již jejich povaha
bude mezinárodní, politická nebo hospodářská, budou mít přímý nebo nepřímý dopad
na jednotný trh s plynem, ohrozí jeho fungování a v důsledku toho bezpečnost dodávek.
Všechny modely trhu s plynem dokážou uchopit problémy s kapacitou a řízením dodávek,
problémy v technické a technologické oblasti a problémy s výkyvy cen pouze
z krátkodobého hlediska a pokouší se minimalizovat náklady na služby jako celek. Je proto
nutné definovat, že bezpečnost dodávek znamená, že všichni odběratelé, kteří potřebují
stálé dodávky plynu, budou mít zaručeno, že budou mít stále k dispozici potřebný objem
plynu za přijatelné ceny. Při formulování politiky v oblasti bezpečnosti dodávek je zapotřebí
pamatovat zvláště na domácnosti, které jsou závislé na teplotních podmínkách a které
nemají možnost využít energii z jiných zdrojů. Tito odběratelé nemohou nijak bojovat za
bezpečnost svých dodávek. Na současném plně liberalizovaném trhu s plynem je povinností
státu, jeho vlády a regulačních orgánů, aby zajistili, aby rámcová smlouva o službách
obsahovala všechny přípustné požadavky týkající se dané služby.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Pane předsedo, pane komisaři, závislí jsme všichni.
Evropa je závislá na dodávkách energií ze třetích zemí. Zvláště závislí jsme v odvětví
plynárenství a zde samozřejmě značnou měrou závisíme na jedné dodavatelské zemi –
totiž na Rusku. Víme, že Rusko jako dodavatelská země se může chovat problematicky.
Například v důsledku sporu mezi Ruskem a Ukrajinou zůstaly některé členské státy v lednu
2009 bez dodávek plynu. Jaké je řešení? Řešení je samozřejmě dvojí. Zaprvé, jak zde řekli
různí řečnící, diverzifikace dodávek. Zadruhé, budování vnitřního trhu s propojeními.
Hovoříme-li tu o společné evropské energetické politice, míníme tím, že je nutné vybudovat
fungující vnitřní trh, který by nás chránil. V čem je problém? Problém je v tom, že v Evropě
v současnosti existuje několik zemí a regionů, které jsou zcela izolovány od ostatních částí
Evropské unie. Zvláště pobaltské země jsou zcela izolovány a úplně závislé na dodávkách
plynu z Ruska. Následkem toho například odběratelé v pobaltských zemích platí za zemní
plyn o 30 % více než stejní odběratelé v Německu. Jsem tudíž upřímně přesvědčen, že toto
nařízení, k němuž dala podnět Komise a jež pan poslanec Vidal-Quadras dovedl ke
zdárnému konci, je krokem správným směrem. Směr je správný, ale je zapotřebí dojít až
k výsledkům. Prostřednictvím investic do infrastruktury musíme ukončit izolaci některých
členských států, aby mohl vzniknout společný trh a aby existovaly nezbytné předpoklady
pro volný vnitřní trh, jenž zaručí bezpečnost dodávek plynu. Děkuji vám.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Pane předsedo, pane komisaři, Parlamentu se zde
dnes připomíná, že lednová krize roku 2009 odhalila víc než jen naši energetickou závislost.
Zjistili jsme, že tento problém významnou měrou vzniká u nás samotných. Španělsko
například nemůže pomoci postiženým členským státům, i když má zdroje.

Chtěla bych vám připomenout, dámy a pánové, něco, co se vám možná bude jevit jako
samozřejmá věc, totiž že vnitřní solidarita vyžaduje, aby bylo plyn uvnitř Unie možné
snadno transportovat bez technických nebo smluvních překážek a především
prostřednictvím přeshraničních propojení, která mají v současnosti daleko k dokonalosti.
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Hodnota tohoto nařízení spočívá právě v tom, že jasně spojuje bezpečnost dodávek
s budováním propojení a zdůrazňuje, že je zapotřebí diverzifikovat zdroje a odstranit
energetické ostrovy.

Dovolte mi, pane předsedo, abych svůj projev zakončila blahopřáním Komisi, panu poslanci
Vidalu-Quadrasovi a španělskému předsednictví k tomu, že v rekordním čase dokázali dát
solidaritě v energetických záležitostech konkrétní obsah.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat
panu komisaři Oettingerovi a blahopřát panu poslanci Vidalu-Quadrasovi k jeho zprávě.
Vzniku tohoto velmi kvalitního textu pomohlo také španělské předsednictví. Zemní plyn
je důležitý a jeho důležitost stále roste. Pan poslanec Turmes ve svém projevu řekl, že
musíme změnit hledisko našich úvah o dané situaci. V zemi, kterou zastupuji, je polovina
domácností odkázána na zemní plyn, ale jen 40 % jeho objemu pochází z Ruska.

Proto je důležité a také správné doplnit stávající směrnici dalším právním předpisem.
Získáme tím plány preventivních opatření, preventivní opatření a plány pro stav nouze
se třemi krizovými stupni. Nechceme, aby se opakovaly výjevy, kterých jsme byli svědky
během zimní plynové krize v roce 2009. Nechceme, aby naši evropští partneři a země
sousedící s Evropou mrzli. Z toho důvodu představuje tato zpráva díl naší odpovědnosti,
která se nevztahuje pouze na členské státy EU, ale také na sousední země.

Dámy a pánové, tento právní předpis je dobrý, ale potřebujeme také další trasy. Proto
vítám, že pan komisař Oettinger oznámil, že veškerá opatření v oblasti infrastruktury,
z nichž některá zde byla zmíněna, například plynovod Nabucco, plynovod Nord Stream
a plynovod South Stream, budou podpořena. Umožní nám to diverzifikaci a bude tím
zajištěno, že nebudeme záviset na jediném zdroji dodávek. Potřebujeme však zásobníky.
Potřebujeme větší zásoby. V Německu máme zásoby na sedmdesát dní, ale v každé zemi
tomu tak není. Ve všech zemích musíme v tomto ohledu zpřísnit normy. Další otázkou je
skladba zdrojů energie. Ta zůstává naším nejnaléhavějším úkolem, jenž se musíme snažit
společně řešit. Velmi vám děkuji a doufám, že nový právní předpis bude úspěšný.

Evžen Tošenovský (ECR).   – (CS) Pane předsedo, pane komisaři, v lednu 2009 Evropou
hýbal problém omezených dodávek plynu z Ruska, nazýváme to plynovou krizí z ledna
2009. Měli bychom být ale velmi opatrní, protože tato situace nezasáhla zdaleka celou
Evropskou unii, a z analýz vyplývá, že se spíše jednalo o strukturální problém. Neměli
bychom se tedy nechat nerozumně unášet až příliš velkou snahou o regulaci, protože
zvýšení velkého až nadměrného počtu uložení dodávek či regulací při reakci na dodávky
by znamenalo zvýšení ceny plynu a mohlo by zkomplikovat samozřejmě situaci koncovým
odběratelům a zhoršilo by i konkurenceschopnost.

Myslím si, že se ve zprávě podařilo najít velmi rozumný výsledek, aby byla zachována
pružnost celého řešení. Stejně tak se mi velmi líbí názor pana komisaře Oettingera, že je
nutné po čase zhodnotit dopady zprávy na cenu plynu a posoudit, jaké celkové dopady
měla přijatá opatření na trh s plynem.

Fiorello Provera (EFD).   – (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, výroba plynu v Evropě
stále klesá, ale poptávka po energii v blízké budoucnosti vzroste v souvislosti
s hospodářským oživením, jež všichni očekáváme.

Proto je velmi důležité, zvláště v krizových dobách, v nichž dodávky plynu závisejí na
vnějších geopolitických faktorech, provádět politiky, jež zajistí velké a bezpečné zásoby.
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Toto nařízení velmi zlepší koordinaci mezi důležitými subjekty v plynárenském odvětví
a zabrání tomu, aby se opakovaly podobné situace, jaké nastaly během rusko-ukrajinské
krize, aniž by však byly zpochybněny pravomoci jednotlivých členských států v oblasti
energetiky.

Blahopřeji zpravodaji, panu Vidalu-Quadrasovi, a děkuji mu, že zohlednil některé
pozměňovací návrhy, které pro nás mají velký význam. Rovněž jsem rád zaznamenal slova
pana komisaře, jimiž vybízel k větší a užší regionální spolupráci v tomto odvětví a děkuji
mu za jeho zájem.

Nick Griffin (NI).   – Pane předsedo, právníci jsou supi: přispěchají tam, kde se stala nehoda,
aby vydělali na cizím neštěstí. Vynikají v tom zejména obhájci Evropské unie: od smyšlenky
o lidmi způsobeném globálním oteplování až po zemětřesení a lesní požáry, každá krize
se stává záminkou k uchvácení většího dílu moci.

Rusko-ukrajinská plynová krize byla umělým problémem způsobeným vměšováním
neokonzervativců do východoevropské politiky. Odpovědí je přestat „dráždit medvěda“
a nechat evropské národy svobodně nakupovat plyn, který nám Rusko potřebuje prodat.
Místo toho tato krize slouží jako záminka k tomu, aby se EU zmocnila kontroly nad
dodávkami plynu a chytila nás do pasti vzájemné závislosti se záměrem vnutit nám Unii,
kterou by voliči nikdy neschválili.

Nejde zde o dodávky plynu. Jedná se o plíživou diktaturu socialistického superstátu, jenž
se snaží lstí dosáhnout toho, čeho nemůže dosáhnout demokratickou cestou. Až svleče
masku rozumné nutnosti, zavede nový fašismus, nikoliv jemně a s ohledy, ale naprosto
bezohledně. Proto ti, kdo milují svobodu, budou hlasovat proti této zprávě.

Amalia Sartori (PPE).   – (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, ráda bych poděkovala panu
poslanci Vidalu-Quadrasovi za jeho vynikající zprávu a za jeho značnou a uznávanou
vyjednávací schopnost, díky níž hlasujeme při prvním a zároveň jediném čtení o nařízení,
jemuž se dostává široké podpory.

Společně se svojí delegací a skupinou budu s radostí hlasovat pro toto nařízení, protože
ve srovnání s dosavadními politikami nepochybně představuje značný pokrok, a to i přesto,
že se jedná jen o jeden důležitý krok na cestě neustálé práce na nových a ambiciózních
politikách, jak oznámil pan komisař.

Vítám, že se Parlament veřejně a oficiálně staví za politiku solidarity na vnitřním trhu, což
je rovněž varováním pro ty, kteří s touto oblastí v posledních letech velmi často spekulovali.
Je však zapotřebí, abychom diverzifikovali koridory, dodávky a kvalitu zdrojů. V tomto
smyslu se domnívám, že by se otázce jižního koridoru mělo dostat velkorysejší pozornosti.

Podporuji názor a naprosto souhlasím s tím, že trh v boji proti rizikům v oblasti dodávek
představuje jedinou skutečnou záruku. Trh v této oblasti musí existovat, a proto se musíme
snažit zabezpečit konkurenční prostředí a zavedením nařízení, směrnic, financování,
velkého počtu sítí a zdrojů dodávek zajistit, aby v oblasti zdrojů i sítí neexistoval v tomto
odvětví již žádný monopol.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Bezpečnost dodávek plynu je mimořádnou a strategickou
otázkou. Pracovaly na ní celkem čtyři výbory. Říkáte, že výbory se jí zabývaly krátce, ale
celkově je to dlouhá doba – výbory vydaly stanoviska a probíhala výměna názorů. Jednalo
se o mimořádnou otázku, protože se dotýkala geopolitické oblasti, technologie a techniky,
ale především také charakteru evropské solidarity. Kam až chceme při budování společného
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trhu v této oblasti zajít? Kam až chceme zajít ve společném jednání? Kam až sahá ochota
velkých a schopných vzít v krizové situaci pod svá křídla slabé a nepřipravené?

Bylo dosaženo kompromisu. Kompromisu, jenž je, jak už tomu u kompromisů bývá,
vítaný. Je dobře, že existuje. Když si však vzpomenu na to, jak ambiciózní byly první
záměry, uvědomuji si, že jsme chtěli jít dále. Pro skupinu Pokrokové aliance socialistů a
demokratů v Evropském parlamentu je nejdůležitějším slovem v názvu této zprávy slovo
„zabezpečení“. Jedná se však o zabezpečení s malým „z“, o zabezpečení dodávek pro běžné
občany, kteří platí složenky, čtou denní tisk a dozvídají se, že jim někdo může jednoduše
vypnout plyn. Myslím si, že z hlediska jejich zájmů, z hlediska lidí, kteří se obávají, každou
zimu se obávají, že jim někdo vypne plyn nebo že za něj budou muset více platit, se jedná
o zprávu, která trochu zmírní jejich strach, a je velmi dobře, že byla navržena právě takto.

Řekněme si však také na rovinu, že v otázce, kdo může u dodávek plynu vyhlásit stav nouze
a za jakých podmínek, nedošlo k žádné shodě. Navrhovalo se, aby to mohla učinit jedna
ohrožená země. Když první návrh hovořil o tom, že to mohou učinit dvě země, také
neuspěl. V současnosti máme mlhavou definici, která uvádí, že o této záležitosti budou
jednat blíže neurčené orgány. Shrnu-li to, jedná se pouze o krůček, ale správným směrem.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Chtěla bych zdůraznit pouze dvě věci, a to, že země
dodávající plyn a tranzitní země jsou důležité. Zároveň bych ráda blahopřála zpravodaji
k tomu, že nám dal možnost diskutovat o této otázce, i k tomu, jakým způsobem se této
záležitosti zhostil.

Jakožto zpravodajka pro Turkmenistán se domnívám, že tato země je pro Evropskou unii
jedním z nejdůležitějších dodavatelů, má totiž velké zásoby a může se vůči Evropské unii
otevřít tak, jako se již otevřela dalším asijským zemím, konkrétně Číně. Myslím si, že
všechny evropské projekty včetně projektů Nabucco a White Stream závisí na vztazích
s touto zemí. V této souvislosti se domnívám, že je velmi užitečné při zachování norem
požadovaných Evropskou unií zlepšovat vztahy s dodavatelskými zeměmi. Zapojování
těchto zemí do strategického partnerství s Evropskou unií nejen v oblasti hospodářské,
ale také v oblasti demokracie, je vztahem, který je zapotřebí v zahraniční politice Evropské
unie pěstovat.

Za druhé bych chtěla zdůraznit, že moje země, Rumunsko, je důležitou tranzitní zemí.
Domnívám se, že Rumunsko i Bulharsko mohou mít stabilizační roli.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Energetická bezpečnost je v současnosti jednou
z nejdůležitějších podmínek suverenity. Proto musí Evropská unie v této oblasti co nejdříve
dospět k soudržné politice. Směrnice z roku 2004 o krizi v oblasti dodávek plynu, jež
v současné době platí, je vůči současným ohrožením naprosto nevyhovující, protože není
schopna ochránit země, zejména středoevropské a východoevropské země, před tím, aby
jim byly na mnoho týdnů sníženy dodávky plynu. O tom, o jak vážnou hrozbu se jedná,
jsme se bolestně přesvědčili během dvou plynových krizí mezi Ruskem a Ukrajinou v letech
2008 a 2009.

Mohli bychom říci: „pozdě, ale přece“. Je nutné přivítat, že přijetím tohoto nového nařízení
konečně začínáme budovat společnou energetickou politiku. Toto nařízení by mělo pomoci
vytvořit mechanismy, jež nám v případě další krize v oblasti dodávek plynu umožní
koordinovat postup, a přispět ke zlepšení síťové infrastruktury, která propojí plynárenské
soustavy členských států. Kompromis, jenž byl dohodnut s Radou, určitě není ideální.
Podle mého názoru byla opatření původně navrhovaná Evropským parlamentem podstatně
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lepší. Přesto si myslím, vezmeme-li v úvahu současný nedokonalý právní stav, že by
předložené návrhy měly být schváleny.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Nařízení o bezpečnosti dodávek plynu reaguje na problémy,
které nám odhalila energetická a plynová krize na začátku loňského roku.

Předloha nařízení připravená Komisí navrhla řadu opatření s ambiciózním cílem dosáhnout
vyššího stupně energetické bezpečnosti pro celou Evropskou unii. V mnoha otázkách jsme
však původní znění návrhu museli v parlamentních výborech upřesňovat nebo zlepšovat.
Parlament musel upřesnit roli podniků při postupech ve stavu nouze, přepracovat rozsah
využití zpětných toků a dořešit proporcionalitu dělby nákladů na nové, přeshraniční
investice do infrastruktury. Upřesnil podmínky mechanismu Společenství na automatické
vyhlašování stavu nouze, jenž spojil s plány preventivních opatření a plány pro stav nouze
členských států. Parlament rovněž navrhl upravit zacházení s citlivými obchodními
informacemi, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Navzdory velkému úsilí zpravodaje i
parlamentních výborů však zůstaly mnohé otázky nevyřešeny. Mezi nimi zejména definice
chráněných odběratelů a použití normy infrastruktury N-1. Po přijetí této směrnice se ještě
těmto otázkám budeme muset věnovat.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Dnes projednáváme pravděpodobně jeden z
nejdůležitějších dokumentů tohoto plenárního zasedání. Mnozí naši spoluobčané
v nejchladnější části zimy 2009 museli mrznout, protože jejich radiátory netopily. Právě
v těchto stavech nouze, při nichž jsou v Evropě vážně narušeny dodávky plynu, můžeme
projevit evropskou solidaritu.

Projednávané nařízení je důkazem toho, že v naší práci nám leží na srdci blaho jednotlivých
občanů. Nařízení stanovuje, že všechny domácnosti připojené k plynárenské distribuční
síti jsou „chránění odběratelé“. Podle tohoto nařízení bude nutné učinit opatření také
k tomu, aby domácnosti měly v období stavu nouze zabezpečeny dostatečné dodávky.
Znamená to, že budeme muset posílit infrastrukturu v členských státech i mezi nimi.
Budeme muset zajistit řádné fungování plynovodů, to znamená zpětné toky. Budeme
muset rovněž navrhnout účinný plán preventivních opatření pro stav nouze.

Zde bych chtěla vyzvat Evropskou komisi, aby naléhala na členské státy, aby včas splnily
požadavky nařízení. Jsem ráda, že zpravodaj vyslechnul argumenty jednotlivých členských
států a zohlednil jejich specifické poměry. Tato řešení se tedy týkají také Slovinska, kde
stávající soustava s kombinovanými dodávkami plynu z Ruska a Alžírska dostatečně
splňuje požadovaný standard, i když vykazuje určité nedostatky vůči normě N-1.

Na závěr bych také ráda blahopřála panu zpravodaji Aleju Vidalu-Quadrasovi, jenž obratně
vedl jednání v Parlamentu a mezi orgány. Odvedl opravdu skvělou práci a doufám, že bude
podpořena velkou většinou hlasů.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Pane předsedo, dovolte, abych nejprve blahopřála panu
poslanci Vidalu-Quadrasovi k tomu, že významně přispěl, aby bylo v prvním čtení dosaženo
detailního kompromisu s Radou.

Nové nařízení tím, že rozšíří opatření na evropské úrovni, posílí pravomoci Koordinační
skupiny pro otázky plynu, zavede kritéria pro včasné varování a výstrahu a pochopitelně
zavede ustanovení na ochranu odběratelů a zkvalitnění služeb, zvláště pro nejzranitelnější
členy společnosti, kteří musí být naší nejvyšší prioritou, přispěje k vyřešení závažných
systémových nedostatků v bezpečnosti dodávek zemního plynu v EU.
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Chtěla bych však upozornit na to, jak Parlament opakovaně zdůrazňoval, že musíme
překonat roztříštěný přístup k otázce bezpečnosti dodávek energie a přijmout soudržnou
evropskou politiku v energetickém odvětví. Začneme tím, že posílíme regionální spolupráci
a podpoříme projekty, které umožní diverzifikovat energetické zdroje a trasy, například
plynovody Nabucco a ITGI, což jsou projekty, které si nekonkurují, nýbrž se spíše doplňují
a mohou v zajištění bezpečnosti dodávek do EU sehrát roli katalyzátorů.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Pane předsedající, loňská energetická krize byla nepříjemná,
nicméně neukázala strukturální selhání trhu. Proto jakékoli nadměrné regulace plynového
trhu nebo trhu s dodávkami plynu nejsou nutné, neboť by ve finále znamenaly zvýšení
ceny plynu pro koncového zákazníka. Dovolte mi v tomto kontextu tři poznámky: zaprvé,
je třeba velmi obezřetně definovat okruh tzv. chráněných zákazníků, aby nedošlo k definici
příliš široké, což by určitě vedlo ke zvýšení koncové ceny plynu. Zadruhé, je třeba
postupovat velmi opatrně při definování povinného období, po které musí dodavatelé
zajistit plyn, tedy ne těch 60 dnů, ale snad jen těch 30 dnů, neboť to by samozřejmě
znamenalo obrovské budování velkých zásobníků, což se promítne do koncové ceny
plynu. Zatřetí, je samozřejmě třeba stanovit přesnou definici tzv. nejchladnějšího období.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Rád bych vyjádřil své uznání panu
zpravodaji Vidalu-Quadrasovi, jenž před rokem stanul před mimořádně náročným úkolem
připravit zprávu o otázkách energetické bezpečnosti v oblasti zabezpečení dodávek plynu
do Evropské unie. Evropský parlament i Rada jsou si plně vědomi společně vypracované
dohody. Nařízení o bezpečnosti dodávek plynu má být nástrojem, na jehož základě
Evropská komise, členské státy a jejich orgány a také plynárenské podniky budou muset
v dostatečném předstihu přijmout preventivní opatření proti následkům narušení dodávek
plynu. Jak jsme zde z úst zpravodaje slyšeli, jedná se o právní předpis, jenž je odpovědí na
skutečný problém, kterému čelí Evropská unie.

Rád bych se vyjádřil k současné situaci a upozornil na to, že může nastat nová krize. Jde
tu o to, co se děje na základě nové smlouvy mezi Polskem a Ruskem. Zde před Evropskou
komisí leží nový naléhavý úkol. Polsko se v současné době změnilo v bitevní pole, na němž
Evropská komise a Ruská federace svádějí boj o provádění třetího balíčku pro liberalizaci
trhu s plynem. Chce-li Komise testovat situaci, měla by si k tomu vybrat zemi
s diverzifikovanou strukturou dodávek plynu, a ne Polsko, jehož možnosti jsou v této
oblasti velmi omezené. Polsku v současné době hrozí vážná energetická krize spočívající
v tom, že mu budou chybět dodávky plynu v objemu 1,7 miliardy krychlových metrů.
Hrozí tudíž kolaps polského hospodářství. Očekáváme od Evropské komise podporu při
řešení vzniklých problémů. Je nutno připomenout, že Polsko funguje jako tranzitní stát a
není koncovým prvkem ruské soustavy. Doufám, že vývoj situace na východních hranicích
Evropské unie přispěje k tomu, že většina členských států ocení význam a důležitost
zajištění bezpečnosti dodávek plynu.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Evropská unie si nemůže dovolit být závislá na
vnějším monopolu v oblasti dodávek plynu. Plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou v roce
2009 nám ukázala, jak jsme bez náležité společné evropské strategie zranitelní.

Důsledky tohoto stavu byly jasně patrné na dopadu na evropskou ekonomiku a na skupiny
odběratelů, kteří byli zranitelní. Tato vnější krize EU poukázala rovněž na to, do jaké míry
jsou členské státy na sobě vzájemně závislé. Proto se domnívám, že je zapotřebí navrhnout
společnou strategii, která bude prosazovat diverzifikaci tras a zdrojů dodávek plynu do
EU, aby výsledkem byla dostatečná kapacita pro případ krize.
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Solidarita mezi členskými státy, známá zásada Lisabonské smlouvy, je absolutně nezbytným
předpokladem evropského mechanismu v oblasti dodávek plynu. Projekt Nabucco jako
součást tohoto mechanismu získává vysokou strategickou důležitost. Evropská unie ho
musí zvláště podpořit, protože nabízí jedinou schůdnou alternativu vůči ruskému
energetickému monopolu.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Chtěl bych panu zpravodaji velmi poděkovat za to,
že dosáhl kompromisu, což je v otázkách z energetické oblasti zvláště náročné. Chtěl bych
poděkovat také panu komisaři Oettingerovi za to, že se angažuje v dohodě mezi Polskem
a Ruskem o dodávkách plynu. Vysoce si ceníme toho, že Evropská komise v této záležitosti
zastává důležitou roli.

V současné době je energie v Evropě faktorem, jenž rozhoduje o nezávislosti mnoha států,
a proto mne překvapuje, že se zde ve sněmovně ozývají hlasy, které tvrdí, že hovoříme
pouze o energii, že se jedná pouze o hospodářskou otázku a že naše diskuse se týká jen
těchto záležitostí. Nikoliv, mnoho evropských zemí považuje energetickou otázku za
faktor, jenž určuje jejich nezávislost, a to právem, protože tak tomu skutečně je. Potřebuje-li
se o tom někdo přesvědčit, nechť si přečte nějaký ruský dokument o této otázce.

Rusové zaujali v energetických otázkách dva odlišné přístupy. Jeden je zaměřen výhradně
na hospodářskou stránku, druhý má zase přímý vztah k aspektům politickým a
bezpečnostním. Chybí-li nám tedy něco, je to větší zapojení, a to se týká i zapojení těch
agentur Evropské komise, které zodpovídají za vnější vztahy, abychom v této oblasti mohli
rovněž používat dva přístupy.

András Gyürk (PPE).   – (HU) Souhlasím s těmi poslanci, kteří jsou toho názoru, že
prostřednictvím tohoto nařízení o dodávkách plynu budeme schopni účinněji předcházet
narušením dodávek plynu. A za to panu zpravodaji děkuji. Za zvláště důležitá považuji
ustanovení o chráněných odběratelích. Jsem rád, že původní přísná definice byla rozšířena
tak, aby se zvláštní ochraně těšily také dálkového vytápění a malé a střední podniky. Nejde
tu vůbec o zanedbatelný počet odběratelů: jen v samotném Maďarsku je 600 000
domácností odkázáno na sítě dálkového vytápění. Ochrana malých a středních podniků
je rovněž důležitá, protože jak jsme viděli v prvních dnech roku 2009, tyto podniky se
mohou velice snadnou ocitnout na pokraji bankrotu, dojde-li k narušení dodávek plynu.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám připomenul, že jakkoliv je přijetí nařízení o
dodávkách plynu důležitým krokem, nemůže nahradit investice do energetiky. Minulý
týden zaslaly čtyři nové členské státy komisaři pro energetiku Güntheru Oettingerovi
dopis, v němž jménem visegrádské skupiny žádají EU, aby navýšila finanční zdroje pro
investice do energetiky, zejména s ohledem na příští sedmiletý finanční rámec. S obsahem
dopisu lze jen souhlasit. Pro EU spočívá možnost zajistit si dostatečné dodávky plynu
skutečně v tom, že začne budovat alternativní dodavatelské trasy. Tento záměr by se měl,
podle mého názoru, odrazit nakonec také v rozpočtových číslech.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Paní předsedající, upřímně děkuji kolegovi poslanci
Vidalu-Quadrasovi za výbornou práci, kterou vykonal. Ať se nám to líbí nebo ne, fungování
Evropy stále více závisí na plynu, a tento plyn nám dodává právě Rusko. Proto nestačí
pouze to, aby byly v pořádku vztahy EU s dodavatelem plynu. Máme-li být připraveni na
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krizové situace, které sami nevyvoláme, je rovněž zapotřebí, abychom změnili vnitřní
infrastrukturu EU a právní předpisy. Zabezpečení dodávek vyžaduje, aby členské státy
všem hráčům na trhu určily roli a oblasti odpovědnosti. Nedávná minulost ukazuje, že je
to zapotřebí.

Míra závislosti Evropy je velmi znepokojující. 40 % spotřeby zemního plynu v Evropě nyní
pokrývá dovoz a prognózy předpovídají, že by tato závislost do roku 2020 mohla vzrůst
až na 70 %. Důsledkem bude hospodářská i politická závislost, což není zdravé.
V budoucnosti může situaci zlepšit výroba zkapalněného zemního plynu, jehož cena se
snížila, a také nedávno vyrobený plyn z břidlic, jenž byl objeven v různých částech světa
včetně Polska. Doufejme, že se tím zvýší bezpečnost dodávek a rozšíří možnosti nákupu
plynu. Pomůže rovněž, budeme-li vyvíjet účinné formy obnovitelné energie.

Nedávné spory mezi Ruskem a jeho sousedy ukázaly, v jak zoufalém stavu se nachází naše
vnitřní bezpečnost dodávek. Proto je zapotřebí učinit konkrétní opatření, například zajistit,
aby bylo možné plyn mezi členskými státy přepravovat i v opačném směru, nebo na základě
zásady solidarity zajistit, abychom měli v krizových situacích dostatečné zásoby rovněž
pro své sousedy. Je rovněž důležité, abychom si byli vědomi toho, že důležité okolnosti
v jednotlivých členských státech se liší a vzali tuto skutečnost v potaz.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Nejprve bych rád poblahopřál zpravodaji k přípravě
této velmi důležité zprávy. Narůstající závislost na dovážené energii, zvláště na plynu, je
jednou z nových výzev, kterým EU čelí v oblasti bezpečnostní politiky, a její překonání
bude vyžadovat společné úsilí EU a nás všech.

Zvláště důležitou roli bude muset sehrát Evropská komise, a to nejen při řešení krizových
situací, ale také při utváření energetické politiky EU obecně a zvláště při domlouvání smluv
o dodávkách plynu s dodavateli ze třetích zemí.

Pane komisaři, byl bych opravdu velmi nerad, aby podmínky stanovené ve smlouvě mezi
Polskem a Ruskem o plynovodu Jamal nebo způsob, jímž byla tato smlouva uzavřena,
fungovaly v souvislosti s dnes projednávaným dokumentem jako špatný příklad pro
všechny budoucí strategie. Jedině budeme-li hovořit jedním hlasem, budeme-li koordinovat
opatření všech členských států a budeme-li k sobě solidární, pomůžeme vytvořit
požadovaný vnitřní energetický trh, jenž bude bezpečný, jednotný a spravedlivý
k odběratelům.

Tunne Kelam (PPE).   – Paní předsedající, dnešní rozprava svědčí o tom, že Evropa se
poučila z opakovaných krizí dodávek. První zkušeností nezávislého Estonska bylo, že mu
Rusko v prosinci 1992 zastavilo veškeré dodávky plynu a ropy. Tato zkušenost nás nicméně
posílila.

Dnes jsme svědky povzbuzující spolupráce především mezi Parlamentem a Komisí. Chtěl
bych vám poděkovat, pane komisaři Oettingere, za váš rázný a zodpovědný přístup k těmto
naléhavým úkolům. Jedná se o slibný pokus začlenit solidaritu do praktických mechanismů
EU. Důležité je, že se chystáme zavést společné standardy v oblasti infrastruktury a dodávek
a že narůstá odpovědnost Komise a sílí její koordinační role. Stále však potřebujeme
především integrovanou síť EU pro dodávky plynu. Chtěl bych proto, aby byla věnována
pozornost návrhu pana poslance Turmese zlepšit naše propojení mezi severem a jihem a
zajistit do budoucna skladovací zařízení.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Je důležité, aby EU v zájmu energetické bezpečnosti
reagovala na úrovni Společenství, ale jisté kroky musí učinit také členské státy, které dosud
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nenormalizovaly svoje dvojstranné politické vztahy s Ruskem. Maďarsko dováží osmdesát
procent plynu z Ruska, takže maďarští odběratelé jsou na něj odkázáni ve velmi vysoké
míře. Zvláště zranitelní jsou uživatelé dálkového vytápění. Z toho důvodu si Maďarsko
rozhodně přeje diverzifikaci zdrojů dodávek a přepravních tras. Jednoznačně podporujeme
a budeme i nadále podporovat výstavbu plynovodů Nabucco a South Stream a zároveň
s tím podporujeme využívání zdrojů EU. Nejlevnější by však pro nás bylo zajištěné a stabilní
řešení přepravy přes Ukrajinu. Žádáme Komisi, aby zajistila, že EU bude jednat na úrovni
Společenství, bude fungovat jako prostředník mezi Ruskem a Ukrajinou a vynutí si systém
záruk, jež se budou vztahovat na ukrajinskou přepravní trasu.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, chtěl bych panu Oettingerovi
připomenout dvě věci, které v rámci této rozpravy již zmínili jiní kolegové poslanci. Za
prvé, pan poslanec Turmes upozorňoval na otázku předpověditelnosti vývoje poptávky
po plynu. V této souvislosti o problematice dodávek plynu uvažujeme jednostranně.

Pane komisaři Oettingere, chtěl bych se vás zeptat, jak toto druhé základní hledisko v rámci
výhledu do budoucnosti hodláte začlenit do strategie. Za druhé, v návaznosti na poznámku
pana poslance Swobody bych se chtěl dotknout myšlenky energetického společenství
v Evropské unii. Skupina odborníků Notre Europe, kterou založil Jacques Delors, se před
nedávnem zabývala tímto tématem. Podobnou věc učinila již před několika lety bývalá
komisařka Michaele Schreyerová. Považujete to za jasný cíl své práce, pane komisaři
Oettingere?

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Paní předsedající, chtěla bych v této rozpravě o
zabezpečení dodávek zemního plynu zdůraznit, že světové zásoby zemního plynu jsou
již velmi diverzifikované; to je zapotřebí vzít náležitě na vědomí.

Z hlediska budoucnosti je však důležitější jiná otázka: předpokládaná ropná krize, kvůli
níž by Evropská unie měla ve svém vozovém parku aktivně prosazovat, aby rafinované
ropné produkty byly nahrazeny něčím jiným, přičemž nejlepší náhradou je zemní plyn.

Nesmíme však zapomínat na to, že existuje zemní plyn, který není fosilního původu:
biometan, jenž se získává z odpadu. Dokonce jej některé evropské země vyrábějí, zvláště
Švédsko, Švýcarsko a myslím, že i Španělsko. To je možnost, kterou by měla EU v rámci
svých investic podpořit pobídkami, a tuto záležitost bychom měli při této rozpravě na
paměti.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Paní předsedající, v důsledku rostoucí poptávky po zemním
plynu většina dodavatelů plynu oznámila výrazné zvýšení cen. Hovoří se o dvojnásobku
velkoobchodní ceny plynu. Proto je podle mého názoru pravděpodobné, že Moskva tuto
zimu vyvolá další plynovou krizi. V minulosti nebyla EU pravděpodobně ve své roli
prostředníka dostatečně důrazná. Vzhledem k současným sporům o rozdělení kompetencí
mezi novými vedoucími představiteli EU, se budou členské státy zasažené krizí cítit opět
ponechány na holičkách.

Špatné řízení krize ze strany EU má další důsledky. Jaderné elektrárny, které byly odstaveny,
se opět uvádějí do provozu a v Polsku plánují investovat do terminálu na zkapalněný zemní
plyn, jenž bude přímo konkurovat baltskému plynovodu. I když se včera ohlášené nákupní
sdružení může jevit rozumným řešením, základní problém se tím nemění. Až dojde
k dalšímu sporu o plyn, uvidíme, zda evropský systém včasného varování není jen plýtváním
papírem a zda kompetenční chaos, který nastal po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost,
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lze vyřešit. Skutečnost je taková, že naši závislost na ruském plynu nelze jednoduše ukončit
a ani projekt Nabucco toho na této situaci moc nezmění.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Pan komisař Oettinger řekl, že tento dokument je po vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost prvním dokumentem, který se zabývá oblastí energetiky.
Energetická solidarita byla skutečně cílem mnoha zemí, včetně mé vlasti, Polska, jehož
dosažení si slibovali od Lisabonské smlouvy. Plynové krize, zvláště ta z roku 2009, ale i
ty dřívější, však ukázaly, že bez energetického trhu, bez infrastruktury včetně propojení,
nových sítí a nových zdrojů dodávek, bez koordinační role Evropské komise a především,
což bych chtěl zvláště zdůraznit, bez politické vůle Komise, Rady a členských států
plynovým krizím nezabráníme. V současné době Polsko dosud nemá uzavřenou dohodu
o dodávkách zhruba 2,5 miliard krychlových metrů plynu.

Nařízení by mohlo být lepší, dokonalejší, zvláště co se týče povinností, například povinností
Evropské komise, role místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční
věci a bezpečnostní politiku a role členských států. Pan komisař Oettinger potvrdil, že za
dva až tři roky bude zapotřebí provést určité zhodnocení tohoto nařízení s cílem posoudit
jeho účinnost. Toto také svědčí o tom, že jsme do něj nezahrnuli vše.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Energetická bezpečnost Evropské unie je závislá na
diverzifikaci zdrojů a tras dodávek energie. Myslím si, že Evropská unie by měla více
investovat do energetické infrastruktury a energetické účinnosti. Pokud jde o energetickou
infrastrukturu v plynárenském odvětví – a zde mám na mysli budování nových plynovodů,
při této příležitosti bych chtěla zdůraznit, jak důležitý je pro energetickou bezpečnost
Evropské unie projekt Nabucco –, tak bylo by důležitým krokem pro Evropskou unii
investovat do nových ložisek plynu, do lepšího propojení členských států, do vybavení
zpětnými toky a do výrobních zařízení na výrobu plynu z obnovitelných zdrojů energie.

Chtěla bych upozornit na to, že Lisabonská smlouva vytvořila nový rámec pro solidaritu
mezi členskými státy v případě energetické krize. Chci rovněž pochválit pana poslance
Vidal-Quadrase za jeho práci, protože toto nařízení představuje skutečný pokrok a zvyšuje
energetickou bezpečnost Evropské unie.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Pan poslanec Vidal-Quadras a komisař Oettinger si
zasluhují poděkování za to, že umožnili vznik této důležité zprávy. Toto nařízení uvítají
zvláště středoevropské země, z nichž některé jsou zcela závislé na dovozu plynu z Ruska.
Tím se nevytváří jen stav závislosti, ale také nebezpečný politický nástroj. Ve srovnání
s fosilními palivy produkuje zemní plyn nejnižší emise CO2, a proto hraje důležitou roli
v boji Evropy proti změně klimatu. Definici stavu nouze pro EU je však zapotřebí
přehodnotit, protože nastává až při 10 % snížení dodávek z dovozu. To by totiž mohlo
představovat veškerý dovoz členského státu, například Slovenska. Bylo by rozumnější,
aby se stav nouze vyhlašoval v určitém geografickém regionu. Zajištění stálých dodávek
plynu za přijatelnou cenu musí být prioritou rovněž v krizové situaci. Podle mého názoru
může tato zpráva podstatně přispět k dosažení tohoto cíle.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) V první řadě bych rovněž rád poděkoval panu poslanci
Vidal-Quadrasovi za jeho úsilí při vypracování návrhu této důležité zprávy. Všichni jsme
si vědomi toho, jak důležité jsou pro Evropskou unii dodávky energie. Komise a pan komisař
Oettinger se musí nadále aktivně zapojovat do řešení otázek, na nichž závisí pokrok
projektů v oblasti diverzifikace zdrojů dodávek plynu, a nabídnout politická řešení a co
nejštědřejší finanční zdroje.
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Klíč k zajištění bezpečnosti dodávek energie do Evropy spočívá v energetické infrastruktuře,
v propojeních a kapacitě zpětných toků, ve skladovacích zařízeních a, to je nejdůležitější,
ve sledování a řízení založeném na solidaritě mezi členskými státy. Důležité by rovněž
bylo, aby pokračovaly diskuse o budoucím evropském energetickém společenství.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Nařízení, o němž dnes hlasujeme, je milníkem
v budování společné energetické politiky. Jasně to dosvědčují ustanovení o energetické
solidaritě. Zaručují funkčnost právních nástrojů, které umožní společnou, jednotnou reakci
ve stavu nouze. Je pravdou, že text, o němž budeme hlasovat, se liší od ambiciózní vize
předložené Parlamentem. Dává však naději, že v budoucnu bude fungovat účinný nouzový
mechanismus. Samotná skutečnost, že jsme rychle dosáhli dohody s Radou v oblasti, kde
se křížily rozdílné zájmy členských států, je zapotřebí vnímat pozitivně.

Ráda bych zde vyjádřila poděkování našemu zpravodaji, panu poslanci Vidal-Quadrasovi,
jenž byl od samého začátku vstřícný k návrhům opatření od svých kolegů poslanců a byl
otevřený tomu, aby byl nalezen kompromis, který bude pro všechny přijatelný. Nařízení
rovněž ukazuje, že Evropský parlament při rozepři mezi orgány sehrává klíčovou roli a
že má dost odvahy bojovat za opatření, jež se kvůli neshodě panující mezi členskými státy
jeví jako nereálná.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Blahopřeji panu komisaři a Parlamentu ke spolupráci na
přípravě tohoto dokumentu se širokým záběrem. Ačkoliv se jedná o krok správným
směrem, je rovněž zřejmé, že právní předpis představuje pouze předpoklad pro investice.
Vytvoříme-li dostatečnou motivaci pro evropské investice, může nám to také pomoci
dostat se z krize ven. Toto nařízení může rovněž být hmatatelným důkazem toho, že
spolupráce neznamená vzdát se státní suverenity, nýbrž že prohlubuje svobodu evropských
občanů. V Maďarsku je toto velmi žhavým tématem. My, maďarští socialisté, jsme odhodláni
budovat evropskou energetickou bezpečnost. Před rokem předseda maďarské vlády slíbil,
že učiní Maďarsko v energetické oblasti plně nezávislým. Jakožto socialističtí poslanci
Evropského parlamentu jsme rádi, že změnil svůj názor a že také vidí budoucnost
v energetické bezpečnosti a spolupráci EU.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Paní předsedající, od roku 2006, během kterého došlo
poprvé k narušení dodávky plynu z Ruska, se energetická bezpečnost stala v programu
činnosti EU hlavním bodem. Nejedná se jen o hospodářskou záležitost, ale také o vysoce
politické téma, protože má velký dopad na zahraniční politiku EU, a tím pádem i na její
mezinárodní postavení. Přestože se o této skutečnosti obecně ví, EU prakticky není schopna
zastavit růst své závislosti na dodávkách energie od subjektů s vyhraněnými politickými
zájmy, které neváhají zneužívat rostoucí zranitelnost EU. Tato situace je důsledkem odporu
ze strany některých nových důležitých členů.

Bylo by však chybné říci, a tím se blížím k závěru, že v současné době neexistuje žádný
systém energetické bezpečnosti – existuje, jenže individuální, nikoliv kolektivní. Každá
země EU se chce chránit sama prostřednictvím výhodných vztahů s jednotlivými dodavateli,
o jejichž projevy přízně jsou občas schopny nelítostně soupeřit.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Paní předsedající, několik kolegů poslanců se v této sněmovně
zmiňovalo o tom, že plynovod Nabucco je velmi důležitým projektem pro energetickou
bezpečnost v Evropě, proto bych chtěla pana komisaře požádat, aby nám sdělil, pokud
může, do jaké fáze projekt Nabucco dospěl a jakého pokroku zde bylo dosaženo.
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Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, tato rozprava,
která se ze začátku věnovala otázce plynu a jeho skladování, postupně nabývala obecnějšího
charakteru a přešla k celkové energetické politice. Na dodávkách plynu jsme samozřejmě
závislí. To však neplatí jen o plynu, ale rovněž o dalších zdrojích energie, například stejnou
měrou o ropě, o uhlí ze světového trhu a o jaderných surovinách. Dokonce i v oblasti
obnovitelné energie roste naše závislost na zemích se skladovacími zařízeními, například
na Švýcarsku či Norsku. Evropa je závislá na jiných státech. Proto otázka energetické
účinnosti, tedy cílenějšího využívání energie bez plýtvání, bude stále nabývat na významu.
V příštích měsících s vámi chceme důkladně prodiskutovat závěry.

Zaznělo zde rovněž téma energetického společenství. Domnívám se, že Evropská unie se
musí stát účinnějším energetickým společenstvím založeným na solidaritě. Přístup zvolený
Jacquesem Delorsem nám ukazuje směr, kterým bychom se měli vydat. Já však radím,
abychom v příštích letech k vytvoření vnitřního trhu využili nové nástroje, totiž abychom
jako právní základ aktivně použili článek 194 a abychom využili i další možnosti. Zatím
nemáme skutečný vnitřní trh s elektřinou a plynem. Členské státy, jedny více, jiné méně,
vedou o vnitřním trhu hezké proslovy, ale ve skutečnosti pro něj nic nedělají a místo toho
se zaměřují na svoji vnitrostátní průmyslovou politiku. Měly by používat zmíněné nástroje.
Pak budeme za čtyři či pět let působit věrohodně, když budeme k členským státům a
občanům mluvit o dalším rozvinutí právního základu.

Co se energetického společenství týče, jsem přesvědčen, že Švýcarsko, Norsko, Srbsko,
Chorvatsko – a obecně země bývalé Jugoslávie – spolu s Marokem, se zeměmi Maghrebu,
s Blízkým východem, s Gruzií, s Moldavskem, s Ukrajinou a zvláště s Tureckem společně
náleží do úzce spjatého energetického společenství.

Zazněly tu žádosti o prognózy pro energetický trh a trh s plynem. V rámci plánu na období
do roku 2050 chceme předložit řadu různých alternativ. Je zřejmé, že dokud skladba zdrojů
energie zůstává především záležitostí členských států, závisí naše prognóza o tom, kolik
plynu bude použito na výrobu elektřiny a jakou budeme mít spotřebu plynu, na číslech,
která nám poskytnou politikové členských států. Za tuto oblast neponeseme výhradní
odpovědnost. Chceme však připravit návrh naší spotřeby plynu v nadcházejících
desetiletích. V současné době spotřebujeme více než 400 miliard krychlových metrů plynu.
Vzroste v letech 2030 nebo 2040 toto číslo na 500 nebo 600 miliard nebo klesne na 300
miliard? Pro předpověď našich potřeb v oblasti infrastruktury a naší závislosti na třetích
zemích je tato otázka velmi důležitá.

Pokud jde o otázku závislosti, nesmíme zapomínat na to, že máme ještě vlastní významná
ložiska plynu. Ta však budou během 15 až 20 let vyčerpána. Typickým příkladem je zde
Nizozemí. Je pravdou, že jsme závislí především na Rusku, které v současné době pokrývá
25 % evropského trhu s plynem. Čtvrtina plynu u nás pochází z ruských ložisek. Je to velký
podíl, ale stále ještě jde o únosné množství. Je však jasné, že u Lotyšska, Litvy, Bulharska,
Polska a Rumunska toto číslo výrazně přesahuje 50 % a dosahuje až ke 100 %, zatímco u
Portugalska činí 0 %. Existuje tu tak předěl mezi východem a západem, který závisí na tom,
jak daleko nebo blízko od ložisek plynu na Sibiři ta která země leží. Značné dodávky
dostáváme z Alžírska a z Norska a měli bychom zmínit rovněž dodávky zkapalněného
zemního plynu (LNG) z Blízkého východu, z Kataru, které k nám putují prostřednictvím
lodí nebo terminálů.

Pokud jde o závislost na Rusku, považuji Rusko navzdory všem problémům za partnera.
V listopadu povedeme dialog o energetice mezi EU a Ruskem za deset let trvání. Skutečností
je, že jsme na sobě závislí. Proč tomu tak je? Protože se Rusové více než z 50 % podílejí na
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financování plynovodu Nord Stream, což je investice přesahující čtyři miliardy EUR, je
v jejich zájmu, aby tímto plynovodem přitékal plyn, jinak se jim tato investice nevyplatí.
Navíc Rusové nám chtějí prodávat plyn, aby měli evropskou měnu na nákup aut,
průmyslových závodů, strojů, vyspělé techniky a technologií, které umožní rozvoj ruského
hospodářství. Proto si myslím, že při společných jednáních je naše závislost vzájemná a
nejsme bezbranně vystaveni vydírání.

Další oblastí, o které se musíme zmínit, je diverzifikace a snižování naší závislosti na jiných
zemích. Na jedné straně je zapotřebí provést renovaci stávajících plynovodů, aby se
nezvyšovala naše technická závislost. Na druhé straně se musíme zaměřit na nové oblasti.
Myslím si, že naše závislost na Rusech by měla být závislostí pouze na ruském plynu.
Rusové by měli být našimi partnery v oblasti prodeje vlastního plynu a obchodování s ním,
ale nikoliv plynu ze třetích zemí. Největší ložiska zemního plynu se nacházejí v oblasti
Kaspického moře. Ruský plyn je pro mě úzce spjatý s naším partnerem Ruskem, ale
nemyslím si, že dodávky plynu z oblasti Kaspického moře by k nám měly vést přes Rusko.
Rusové by nám měli prodávat vlastní plyn, a nikoliv obchodovat s plynem ze třetích zemí.
Dodávky plynu z Alžírska a Norska se k nám nedostávají přes Rusko. Evropská unie proto
musí vytvořit co nejkratší přímé propojení s oblastí Kaspického moře, jež nebude procházet
žádnými oklikami a nebude nás zbytečně činit závislými na ruském obchodním systému.
K tomu, abychom toho mohli dosáhnout, však potřebujeme solidaritu. Chtěl bych se proto
zeptat všech členských států včetně Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Polska:
Jsme připraveni hledat společné řešení v jižním koridoru, které by bylo v evropském zájmu?
Nebo jsme nejednotní? To je rozhodující věc. Jsme-li jednotní a nepřijmeme-li jiné nabídky,
jež značnou měrou nejsou v evropském zájmu, můžeme v oblasti Kaspického moře
dosáhnout výrazného pokroku. Velmi usilovně pracujeme na projektu Nabucco. Každý
týden máme pracovní zasedání a dne 1. října se uskuteční schůzka na vysoké úrovni
s Turkmenistánem a Ázerbájdžánem. Rozhodnutí nemůžeme učinit sami. Učiní jej investoři.
Můžeme však učinit vše, co je v našich silách, abychom toto rozhodnutí, které bude spočívat
na členských státech a našich sousedech včetně Turecka, Ázerbájdžánu a Gruzie,
zprostředkovali. Jsem stále toho názoru, že projekt Nabucco je na dobré cestě.

Říkáte, že je zapotřebí, abychom více investovali. Může tomu tak být, ale mohu vám slíbit,
že dobře využijeme každé euro, které Evropský parlament a členské státy v evropském
rozpočtu přidělí na spolufinancování infrastruktury v oblastech, v nichž by se nevyplatilo
pouštět se do něčeho na vlastní pěst. Již brzy budete rozhodovat o dalším finančním období.
V této souvislosti si musíme pohovořit o prioritách. Chceme-li vydat více peněz na
infrastrukturu, musíme rovněž zvýšit příjmy, což asi nebude úplně schůdné, nebo musíme
utratit méně peněz v jiných oblastech. Jsem zvědavý, jak toto jednání mezi různými
pracovními oblastmi rovněž zde v Parlamentu bude probíhat.

Ještě jednou vám děkuji za podporu. Dosáhli jste v této oblasti pokroku a společně jsme
přesvědčili členské státy. Jsem rád, že vám všem mohu říci, že toto nařízení rychle uplatníme
a ve zprávě, která by měla být předložena za čtyři roky, provedeme analýzu jeho silných
a slabých stránek a vyslovíme konečné závěry, zda má smysl toto nařízení dále rozvíjet a
doplnit jeho obsah.

(Potlesk)

Předseda.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat dnes, v úterý dne 21. září, ve 12:00.
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Písemná prohlášení (článek 149)

Elena Băsescu (PPE),    písemně. – (RO) Přijetím této zprávy se zásadně zlepší legislativní
rámec politiky energetické bezpečnosti EU. Vzhledem k energetické krizi, které Evropa
čelí, je prioritou diverzifikace zdrojů energie. Domnívám se, že v oblasti dodávek plynu je
zcela nezbytné podporovat alternativní důvěryhodné projekty v oblasti Kaspického moře.
Vzhledem k tomu, že plnou kapacitu plynovodu Nabucco bude možné využít až od roku
2018, stává se projekt AGRI naprostou nutností. Tento plynovod napojí prostřednictvím
energetického koridoru Ázerbájdžán-Gruzie-Rumunsko evropský trh na zdroje plynu
z oblasti Kaspického moře. Vedoucí političtí představitelé čtyř zúčastněných států podepsali
minulý týden v Baku prohlášení. Předpokládá se, že zejména vzhledem k tomu, že
Rumunsko již začalo provádět studii o proveditelnosti terminálu v přístavu Konstanca,
první dodávky plynu z Ázerbájdžánu se uskuteční do tří let. Navíc náklady na realizaci
jsou ve srovnání s plynovodem Nabucco poloviční. Vzhledem k zárukám v oblasti
energetické bezpečnosti, které poskytuje tato dohoda, doufám, že EU bude tomuto projektu
věnovat náležitou pozornost.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Tématem dnešní rozpravy je bezpečnost dodávek
plynu. Diskutujeme o této otázce, neboť se blíží zima. Krize v oblasti dodávek zemního
plynu mezi Ruskem a Ukrajinou v lednu 2009 ukázala, že závislost na dovozu plynu v celé
Evropě vzrostla. Tentokrát se zvýšila také rizika spojená s dodávkami a přepravou. Proto
jsou v Evropě zapotřebí investice do infrastruktury. Jak dlouho bude realizace této
infrastruktury trvat? Určitě několik let. Můžeme si vůbec dovolit takový časový úsek, když
každou zimu nastává nová plynová krize? Kolik ústupků do té doby budeme muset ještě
Ukrajině a Rusku učinit? Domnívám se, že bychom měli nalézt a připravit alternativní
řešení nejen v oblasti zdrojů, ale také v oblasti sítí, které bude spojovat vnitřní i vnější
hlediska. Hovořím-li o „alternativním řešení“, mám na mysli plynovod odborníky nazývaný
„White Stream“, jenž by vedl přes Ázerbájdžán, Gruzii, Černé moře, Rumunsko a Bulharsko.
Navíc všechna opatření, která mají zajistit řádné fungování vnitřního energetického trhu,
by měla být doprovázena aktivní energetickou diplomacií.

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    písemně. – (PL) Chtěla bych vyjádřit panu poslanci
Vidal-Quadrasovi uznání za jeho práci a angažovanost ve prospěch nařízení o zabezpečení
dodávek plynu. Jsem potěšena, že v tomto mimořádně důležitém dokumentu se podařilo
dosáhnout tak dobrého kompromisu. Zájmy všech členských států v těch nejdůležitějších
otázkách byly sladěny a Evropská unie díky tomu bude schopna reagovat na případné
narušení dodávek plynu pohotově a solidárně. Zpráva se věnuje nejdůležitějším otázkám
týkajícím se ochrany členských států před možným narušením dodávek plynu a dobré
spolupráce EU v oblasti preventivních opatření a opatření pro stav nouze.

Důležitou změnou je povinnost Komise a členských států spolupracovat na unijní úrovni,
aby se zabránilo možnému vzniku stavu nouze. Na základě tohoto nařízení nyní bude
moci Komise na žádost jediné země v regionu postiženém přerušením dodávek plynu
vyhlásit stav nouze. Navržený kompromis prostřednictvím nových nástrojů rychlé reakce
posiluje úlohu Evropské komise. V této podobě nařízení poskytuje záruky bezpečnosti
dodávek plynu i zvláště citlivým regionům. Je však nezbytné investovat do rozvoje
infrastruktury, aby ustanovení tohoto nařízení nezůstala jen na papíru.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    písemně. – (PL) O vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
hodně hovoříme v souvislosti s Evropskou službou pro vnější činnost. Pozornost si však
zaslouží opatření, jež se přijímají v oblasti energetické politiky. Článek 194 Lisabonské
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smlouvy v této oblasti stanovil jasné priority: vytvoření jednotného energetického trhu,
zajištění bezpečnosti dodávek plynu, energetické účinnosti a úspor energie a podporu
propojení energetických sítí a opatření, která sníží závislost na dovozu energie. Zpráva
poslance Vidal-Quadrase o zabezpečení dodávek plynu představuje důležitý krok ke splnění
cílů Smlouvy. Odráží se v ní duch evropské solidarity, jež je dnes tak důležitá. Dokumenty
tohoto druhu jsou v době, v níž se tolik hovoří o národních zájmech a o odstředivých
tendencích, které rozdělují Unii, důležitým signálem pro občany. Zpráva ukazuje, že
Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou komisí realizuje evropské hodnoty
spolupráce a solidarity. Dalším krokem tímto směrem je dokument Evropské komise
nazvaný „Směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011–2020“. Blížíme se tím
vytvoření komplexní energetické politiky v rámci strategie Evropa 2020, ale také realizaci
cílů Lisabonské smlouvy. Zpráva, kterou jsem navrhla a na níž teď v Parlamentu pracuji,
také ukazuje, že v oblasti energetiky je zvláště důležitá metoda Společenství.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    písemně. – (RO) Bezpečnost dodávek bude v budoucnosti
záviset na vývoji palivové skladby, vývoji výroby v Evropské unii a třetích zemích, které
jsou dodavateli EU, a na investicích do skladovacích zařízení a do diverzifikace tras a zdrojů
dodávek v Evropské unii i v zahraničí. Jsem rád, že Parlament mohl pozměnit návrh nařízení
tak, aby zahrnoval článek, jenž se výslovně zmiňuje o projektu plynovodu Nabucco. Tato
skutečnost potvrzuje, že orgány Evropské unie budou politické stránce a financování
projektu plynovodu Nabucco v budoucnosti přikládat zvláštní význam. Co se konkrétního
přínosu tohoto nařízení týče, zaručuje evropským domácnostem dodávky plynu i během
krize, aby již nedošlo k podobným situacím jako v lednu 2009, kdy řada členských států
byla zcela bez dodávek plynu. Evropská komise bude muset koordinovat tyto potenciální
situace stavů nouze a zajistit, aby byl chráněn každý členský stát.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Je jasné, že Evropská unie by neměla být
závislá na tom, jakou nohou ukrajinský nebo běloruský prezident ráno vstane z postele.
Je jasné, že Evropská unie by neměla být závislá na pletichách zbytečných prostředníků,
kteří chtějí vydělat na spekulacích a machinacích v oblasti dodávek plynu. Je jasné, že
dodávky plynu se nesmí stát politickým nástrojem ke sledování úzkých státních zájmů.
Co si však máme myslet o tom, že cena zemního plynu je v Lotyšsku ve srovnání
s Německem trojnásobná? Dochází k tomu, že Lotyšsko a Německo, členské státy EU, mají
rozdílné možnosti pro rozvoj svého hospodářství. Skutečnost, že Lotyšská republika
prodělává těžkou krizi a že její HDP a příjem na obyvatele je ve srovnání s Německem jen
desetinový, nutí položit si otázku, zda mají všechny členské státy EU stejné podmínky pro
rozvoj. Tuto otázku je zapotřebí rychle řešit, alespoň pokud jde o společné ceny plynu pro
všechny členské státy EU. Bez toho se slovní spojení „sjednocená Evropa“ stává
problematickým.

Algirdas Saudargas (PPE),    písemně. – (LT) Chtěl bych vyslovit svůj souhlas s kolegy
poslanci a přivítat skutečnost, že takto důležité nařízení bude schváleno za tak krátký čas.
To opět potvrzuje, že existuje-li skutečný problém, Evropa je schopna jednat rychle a
účinně.

Nařízení o zabezpečení dodávek plynu posiluje zásadu solidarity mezi členskými státy,
což znamená další krok směrem ke společné energetické politice. Pravděpodobně všichni
doufáme, že se krize z roku 2009 nebude znovu opakovat a že nebudeme muset použít
mechanismy popsané v nařízení, ale co se ve skutečnosti přihodí, je věcí jinou. Před
nedávnou dobou, v červnu, dodávky plynu do Litvy kvůli sporům mezi Ruskem
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a Běloruskem klesly na polovinu a to nás přesvědčilo, že toto nařízení je správně
načasováno.

Často jsem poukazoval na to, že pro izolované trhy s plynem závislé na jednom dodavateli,
jako jsou například naše trhy v pobaltských státech, bude toto nařízení účinné jen tehdy,
pokud budou tyto trhy zapojeny do společné plynárenské soustavy Evropské unie.
Soukromé investice často nedostačují na položení nových plynovodů, které jsou zapotřebí,
a proto se neobejdeme bez dodatečného financování.

Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří to pochopili a zohlednili tuto skutečnost při
vyjednávání o tomto nařízení, a Komisi, která se oficiálně zavázala, že problém
energetických ostrovů vyřeší v balíčku energetické infrastruktury. Teď již zbývá jen
požadovat po členských státech, aby řádně plnily toto nařízení.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    písemně. – (PL) Přijetím nařízení o zabezpečení
dodávek plynu se otevírá cesta k tomu, aby v budoucnu byl vytvořen na úrovni EU společný
trh s plynem. Důležitými ustanoveními obsaženými v tomto dokumentu jsou zavedení
povinnosti, aby všechny členské státy vypracovaly plány preventivních opatření a plány
pro stav nouze, zavedení povinnosti vyhlásit stav nouze pro Unii, pokud dva členské státy
vyhlásí stav nouze, a uplatnění kritéria geopolitického rizika při celkovém posouzení rizik
bezpečnosti dodávek plynu v EU. Díky vytvoření kapacit pro obousměrnou přepravu
plynu získá země, která bude ohrožena nedostatkem dodávek energie, pomoc od jiné
země, jež má v dané chvíli dostatečné zásoby plynu. To je bezpochyby počátkem
uplatňování opatření založených na zásadě spolupráce a solidarity. Skutečnost, že nařízení
poukazuje na otázku diverzifikace zdrojů energie, umožní, aby členské státy na tomto poli
zesílily své aktivity, a pomůže projektům, které již byly zahájeny, jako například Nabucco.
Shrnu-li to, díky opatřením navrženým ve zprávě a zvýšeným investicím do infrastruktury
budeme schopni se chránit nebo se účinněji bránit takovým situacím, jakou je ta, která
nastala na Ukrajině v roce 2008. Představa, že bychom se mohli stát zcela nezávislými na
dodávkách ruského plynu je iluzí, ale můžeme alespoň posílit své postavení při vyjednávání
s Ruskem. Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli k nalezení kompromisu v otázce,
jež je důležitá pro celou Unii.

Rafał Trzaskowski (PPE),    písemně. – (PL) Kompromis, jenž vyjednal Evropský parlament,
je skutečným krokem k realizaci ustanovení Lisabonské smlouvy. Vytváří výchozí podmínky
pro praktické uplatňování solidarity mezi členskými státy v případě narušení dodávek
plynu, což považujeme za svůj úspěch. Ustanovení o přepravní infrastruktuře, systém
krizové reakce na unijní úrovni, společné posouzení rizik, na jehož základě budou vytvořeny
plány preventivních opatření a plány pro stav nouze, začlenění geopolitického hlediska
do tohoto posouzení, to vše svědčí nejen o tom, že poslanci Evropského parlamentu
vyjednávali úspěšně, ale vytváří také základ pro to, aby energetická politika byla větší měrou
politikou Společenství. O to Parlament usiloval již v minulém funkčním období.

Vladimir Urutchev (PPE),    písemně. – (BG) Od událostí ledna 2009, kdy byly přerušeny
dodávky plynu na trase Rusko-Ukrajina-EU uplynulo teprve 18 měsíců. Bulharsko tehdy
bylo nejvíce postiženou zemí, ale celá EU si uvědomila, jak zranitelné jsou zejména
středoevropské a východoevropské státy v oblasti bezpečnosti dodávek plynu. Proto vítám
přijetí zprávy poslance Vidal-Quadrase, jež přináší celoevropskou legislativní odpověď na
výskyt a následky těchto plynových krizí. Kromě komplexního charakteru tohoto
legislativního usnesení bych rád vyzdvihnul následující body: bude vytvořena integrovaná
plynárenská soustava EU s obousměrným tokem plynu mezi jednotlivými zeměmi, bude
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zaručen přeshraniční přístup ke skladovacím zařízením a v případě vyhlášení nejvyšší
krizové úrovně, úrovně „stavu nouze“, bude realizována přeshraniční přeprava plynu.
Splnění těchto požadavků bude v případě mé země, Bulharska, hlavně znamenat, že budou
vytvořena propojení se sousedními státy, Bulharsko bude mít více možností skladovat na
svém území plyn a bude dostupná i jiná alternativa než jen závislost na jediném vnějším
dodavateli plynu. Toto nové právní nařízení EU vlastně znamená ukončení monopolu
Gazpromu na dodávky do naší země, což musí nastat během příštích čtyř let. Děkuji vám
za pozornost.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) Blahopřeji zpravodaji k velmi dobře připravenému
dokumentu. Po dlouhých a obtížných jednáních se podařilo dosáhnout celoevropského
kompromisu. Za zvláště důležité body této dohody považuji povinnost členských států
připravit do dvou let plány preventivních opatření a plány pro stav nouze a rovněž
povinnost vyhlásit stav nouze pro Unii, pokud dvě země vyhlásí stav nouze. Dalším
úspěchem vyjednávání je zavedení povinnosti do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost
umožnit v plynovodech obousměrný tok. Ještě jednou zpravodaji blahopřeji. Tento
dokument představuje krok směrem k opravdovému evropskému energetickému
společenství.

4. Summit EU-Čína dne 6. října 2010 (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem jsou prohlášení Rady a Komise o summitu EU-Čína dne
6. října 2010 [2010/2862(RSP)].

Karel De Gucht,    člen Komise. – Paní předsedající, rád se zde dnes účastním diskuse o
přípravě 13. summitu EU-Čína. Letos je tento summit zvláště významný, protože slavíme
35. výročí navázání diplomatických vztahů mezi EU a Čínou a poprvé používáme strukturu
stanovenou Lisabonskou smlouvou.

Minulý týden na zasedání Evropské rady hlavy států a předsedové vlád rokovali o výzvách
a příležitostech, které EU přináší jednání s takovými strategickými partnery, jako je Čína.
Přípravou k tomu bylo neformální zasedání ministrů zahraniční EU (Gymnich), jehož jsem
se předminulý víkend zúčastnil spolu s místopředsedkyní Komise/vysokou představitelkou
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku baronkou Ashtonovou a s některými
dalšími komisaři. Je zapotřebí, abychom při jednání vystupovali jednotněji a soudržněji,
a k tomu máme dobrou vůli. Musíme si lépe uvědomovat, co od strategických partnerů
chceme, a 27 hlasy sdělovat totéž.

Vztahy mezi EU a Čínou za posledních 35 let zaznamenaly obrovský vývoj, zvláště
v hospodářské oblasti. Jsme vzájemnými důležitými obchodními partnery. Evropské
podniky těží z trvalého čínského růstu, ale je zapotřebí učinit více pro to, aby se čínský trh
ještě více otevřel, a zlepšit dodržování pravidel například v oblasti veřejných zakázek a
práv duševního vlastnictví.

Tento 13. summit EU-Čína je prvním summitem, který se koná v rámci struktury vytvořené
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Chceme hledět do budoucnosti a zabývat se
jako partneři takovými globálními výzvami, jakými jsou změna klimatu, nezbytnost udržení
otevřených trhů a přístupu k surovinám, mezinárodní stabilita a právní stát.

Budeme mluvit o úloze různých politických a odvětvových dialogů mezi EU a Čínou.
Budeme hovořit o dohodě o partnerství a spolupráci, především o jejím rozměru, který
poskytne právní a institucionální rámec pro další rozvoj našeho partnerství.
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Lidská práva se vinou zahraniční politikou EU jako červená nit. Přestože se naše pohledy
stále výrazně liší, je důležité, abychom na nadcházejícím summitu hovořili o lidských
právech a o právním státu. Můžeme také stavět na některých pozitivních příkladech,
například na právnické škole EU a Číny.

13. summit EU-Čína se bude konat několik týdnů před dvěma klíčovými mezinárodními
událostmi, totiž před listopadovým summitem skupiny G20 v Soulu a prosincovým
summitem o změně klimatu v Cancúnu. Důležitým cílem této schůzky bude nalézt s Čínou
společné východisko, abychom její postoj sladili s našimi prioritami.

Je rovněž důležité, abychom odstranili neporozumění a navázali více osobní vztahy.
V souvislosti se summitem se proto poprvé bude konat kulturní fórum. Rovněž proto
bude rok 2011 vyhlášen Evropsko-čínským rokem mládeže s cílem posílit vzájemné
porozumění mezi mladými Evropany a Číňany a podpořit mezikulturní dialog. Tento
záměr bude v roce 2012 pokračovat Evropsko-čínským rokem mezikulturního dialogu.

Summit následuje po roce, který byl z hlediska politického dialogu velmi bohatý, naplněný
několika důležitými schůzkami na vysoké úrovni, jež se konaly letos již dříve, například
návštěva kolegia komisařů v čele s předsedou Barrosem nebo návštěva Číny baronkou
Ashtonovou začátkem září v rámci prvního kola strategického dialogu. Na listopad je
naplánována schůzka hospodářského a obchodního dialogu na nejvyšší úrovni. Komisaři
Almunia, Rehn a já povedeme delegaci EU tvořenou několika komisaři.

Vážení poslanci, naším společným cílem je, aby se Čína dále rozvíjela, stávala se otevřenější
a transparentnější, dodržovala mezinárodní normy v oblasti lidských práv, dopřála
mezinárodním a evropským podnikům rovné podmínky a spolupracovala při řešení
globálních výzev. Abychom dosáhli tohoto cíle, musíme uskutečňovat a prohlubovat naši
spolupráci. To nám umožní dosáhnout pokroku v našich vztazích a v rámci toho se zabývat
otázkami, které jsou pro nás a pro Čínu obtížné.

Říjnový summit je pro nás nejbližší příležitostí provést inventuru našeho vztahu a hovořit
o tom, kam ho chceme v následujících letech dovést.

Ioannis Kasoulides,    jménem skupiny PPE. – Paní předsedající, globalizovaný multilaterální
svět a výzvy jako změna klimatu, bezpečnost dodávek energie, zamezení šíření jaderných
zbraní, Irán a Severní Korea, problémy v oblasti kolektivní bezpečnosti, například terorismus
a pirátství, a mírové úsilí v nestabilních oblastech, například na Blízkém východě,
ospravedlňují strategické partnerství mezi Čínou a EU.

EU je největším obchodním partnerem Číny a Čína je druhým největším obchodním
partnerem EU. Čína je největším zdrojem dovozu průmyslově vyráběného zboží. Obchodní
deficit vůči Číně je částečně důsledkem problémů v přístupu na čínské trhy. Velmi důležitými
body v úsilí o modernizaci dohody o partnerství a spolupráci jsou mimocelní překážky
vůči trhům, práva duševního vlastnictví a přístup k veřejným zakázkám.

V našem vztahu s Čínou sledujeme vzájemné zájmy, ale také své hodnoty. V kontextu
politického dialogu a rovného partnerství EU podporuje přechod Číny k otevřené
společnosti založené na zásadách právního státu a dodržování lidských práv. Hájíme lidská
práva obyvatel Tibetu a dalších čínských provincií, ale respektujeme přitom územní
celistvost Číny. Vítáme nedávné dohody s Tchaj-wanem, ale respektujeme politiku jedné
Číny. Světová hospodářská krize potvrdila celosvětovou vzájemnou závislost.
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Vítáme hospodářský pokrok Číny a oživení jako stabilizačního faktoru a v zájmu
nedeformovaného celosvětového měnového řádu naléhavě žádáme o další posílení
renminbi.

Libor Rouček,    jménem skupiny S&D. – (CS) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, státy Evropské unie i Čína jsou vystaveny mnoha společným globálním výzvám
a problémům: překonání celosvětové hospodářské krize, změny klimatu, terorismus, šíření
zbraní hromadného ničení, nekontrolovaná migrace a mnohé další výzvy. Žádnou z těchto
výzev, žádný z těchto problémů nevyřešíme sami. Nutná je spolupráce, nutné je hledání
partnerů pro společné řešení a v této oblasti Evropská unie a Čína jsou těmito přirozenými
strategickými partnery. Očekáváme proto, že na nadcházejícím summitu si oba partneři
uvědomí svoji globální odpovědnost a navrhnou konkrétní kroky a konkrétní řešení,
alespoň pro některé z těchto výzev a problémů.

Právě dnes, kdy v New Yorku probíhá pod záštitou OSN jiný summit, a to summit o
celosvětové chudobě, si myslím, že stojí za připomenutí, že Evropská unie a Čína jsou
obzvláště vhodnými partnery i pro řešení tohoto problému – potírání celosvětové chudoby.
Poslanci skupiny socialistů a demokratů v Evropském parlamentu rovněž očekávají, že na
summitu EU-Čína dne 6. října se evropští zástupci jasně vyjádří k některým dvojstranným
problémům: k rozvoji a podpoře vzájemného obchodu, přístupu evropského zboží a
služeb na čínský trh, samozřejmě včetně veřejných zakázek, ochraně duševního vlastnictví,
ochraně pracovněprávních standardů, lidských práv, rozvoji turistiky, rozvoji výměny
mezi studenty, mládeží apod.

Niccolò Rinaldi,    jménem skupiny ALDE. – (IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, summit Číny a Evropské unie je ukázkovým příkladem vztahu dvou přátel, kteří
mají důvody ke vzájemné spokojenosti. V některých ohledech mají na co vzpomínat,
protože Evropa i Čína přispěly k tomu, že svět je bezpečnější a více vzkvétá.

Obchodní politika je v tomto spojeném úsilí klíčovým faktorem, ač má určité nedostatky
a i když je pravdou, že za posledních pět let se evropský obchodní deficit ztrojnásobil. Pro
Evropskou unii je tento stav neudržitelný, nicméně asi neodvratný vzhledem k neustálému
čínskému sociálnímu a ekologickému dumpingu, vzhledem ke světovému primátu
v padělání léků, vzhledem k jejímu trhu uzavřenému službám, vzhledem k neochotě připojit
se k obchodní dohodě proti padělání (ACTA) a vzhledem k instinktivnímu sklonu
provozovat uzavřenou politiku dokonce i v oblasti lidských práv: od útisku Tibetu, jenž
je kulturně, duchovně a etnicky utlačován, přes tvrdohlavé odmítání uznat skutečnou
svrchovanost Tchaj-wanu až po potlačování svobody projevu ve sdělovacích prostředcích
a na internetu a ostudné soustavné používání trestu smrti.

To vše je pro nás již stará politika – a musíme to našim čínským přátelům říci –, protože
proč bychom měli urážet inteligenci čínského lidu, jehož civilizace vždy udržovala krok
s dobou? Čína se od nás může jen máločemu naučit. Ba naopak: veškerá konkurenční
výhoda, ze které Číňané těží, a to i v oblasti obchodní politiky, vyplývá z toho, že Čína má
1,5 miliardy obyvatel a jediného ministra zahraničí, 1,5 miliardy obyvatel a jednu fiskální
politiku, 1,5 miliardy obyvatel a jednu měnu. Evropa 27+1, která v jednáních s Čínou
neustále klopýtá, se má ještě mnoho co učit a musí si vydobýt svoji jednotu.

Reinhard Bütikofer,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, pane komisaři
De Guchte, sdílím vaši základní premisu, že Evropská unie musí usilovat o strategické
partnerství s Čínou. Ovšem vzápětí poté, co řekneme tuto větu, začneme téměř vždy zase
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hovořit o čínském trhu. Domnívám se, že tak zužujeme horizont svého přístupu k tomuto
strategickému přátelství. Podceňujeme Čínu a naši vlastní evropskou odpovědnost.

Proto bych se rád dotknul některých otázek, které přesahují nepochybně velmi důležité
hospodářské vztahy mezi námi a Číňany. Během nedávné návštěvy ve Vietnamu učinila
Hillary Clintonová, ministryně zahraničních věcí USA, překvapivý tah týkající se bezpečnosti
v Jihočínském moři a zaujala postoj, který by se Evropanům měl určitě líbit. Jeho součástí
je zavedení multilaterální strategie řízení konfliktů v této složité oblasti, která má pro nás
rovněž hospodářský význam. Zaujímá k tomu Evropa nějaký postoj? Souhlasíme s tímto
přístupem nebo na tuto věc nemáme žádný názor?

V Cancúnu se již brzy bude konat další summit o klimatu. Posledně se Číňané, řečeno se
špetkou ironie, nevyznamenali obzvláštní vstřícností. V tomto ohledu bychom měli být
také více sebekritičtí. Máme evropskou strategii, jak spolupracovat s Číňany na tom,
abychom se, pokud jde o Cancún a následné kroky, dostali dále? Je zřejmé, že s americkým
příspěvkem k této otázce v důsledku vnitřních politických problémů do značné míry nelze
počítat.

Hospodářsko-politickým otázkám se musíme samozřejmě věnovat také. Když však hovoříte
o surovinách a vzácných zeminách, Parlament by se rád něco dozvěděl o vaší strategii
v této oblasti. Chceme Číně hrozit sankcemi Světové obchodní organizace (WTO)? Jste
přesvědčen, že je to správná cesta? Hledáme strategii spolupráce, jejíž součástí například
bude, že pomůžeme řešit Číňanům problémy v této oblasti kupříkladu přenosem
technologií? Byl bych rád, abychom nemluvili pouze o strategickém partnerství, ale také
o strategii a o strategických evropských cílech, jejichž prostřednictvím budeme toto
partnerství budovat.

Jaromír Kohlíček,    jménem skupiny GUE/NGL. – (CS) Milé kolegyně, vážení kolegové, již
více než 30 let zahraniční pozorovatelé nevycházejí z údivu při sledování tempa růstu
čínského národního hospodářství. Rozvojová země, ve které rozhodující většina obyvatel
žila z naturálního zemědělství, v tomto období dobíhá jinde dlouhodobě nevídaným
tempem ekonomického rozvoje své staleté zpoždění proti vyspělým státům světa. Někteří
státníci a političtí komentátoři zapomínají, že se stále jedná o rozvojovou zemi, ve které
cca 70 % obyvatel dnes živí své rodiny naturálním zemědělstvím, tedy pokud se urodí,
rodina se nají, pokud ne, znamená to hlad. Lze tedy současné vývojové stadium Číny
z tohoto hlediska přirovnat ke 2. polovině 19. století v průmyslových zemích. Jedině pokud
budeme mít tuto základní věc stále na mysli, budeme schopni při summitu dosahovat
oboustranně výhodných dohod, aniž bychom se pouštěli na tenký led předbíhání historie,
neřku-li tlačili partnery do velkého skoku v některé z projednávaných oblastí. V takovém
případě totiž bude čínská strana velmi málo ochotna na tlak ze strany EU přistoupit. Ten,
kdo ví, jaké byly výsledky velkého skoku v 60. letech, ten to jistě pochopí.

Bastiaan Belder,    jménem skupiny EFD. – (NL) Čínský trh je pro evropské podniky lákavý.
Panuje tu však zákon džungle týkající se často novelizovaných nařízení s retroaktivním
účinkem, která brání evropským podnikům v cestě na lákavý trh.

Písemné stanovisko Evropské obchodní komory v Pekingu, jež bylo zveřejněno začátkem
září, tedy poměrně nedávno, to na 647 stranách a prostřednictvím 380 doporučení čínské
vládě velmi důkladně objasňuje. Proto očekávám, že Rada a Komise zajistí, aby tento
dokument, jenž je pro zlepšení vztahu mezi EU a Čínou klíčový, byl na pořadu jednání na
nadcházejícím summitu EU-Čína. Evropská obchodní komora právem od Rady a Komise
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požaduje jeden zřetelný evropský hlas, jenž bude v této zemi skutečně zastupovat a hájit
zájmy evropských podniků.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Paní předsedající, chtěl bych důrazně upozornit na postoj
Číny vůči Severní Koreji. Během nedávné návštěvy diktátora Kim Čong-ila v Číně čínský
prezident Chu Ťin-tchao prohlásil, že chce zvýšit objem obchodu se Severní Koreou. Moji
skupinu, nizozemskou Stranu svobody, tato skutečnost velmi znepokojuje.

Zatímco chceme, aby se tento nelidský režim co nejdříve zhroutil, poskytuje Čína Severní
Koreji ve skutečnosti oporu. V současnosti žijí v Číně Severokorejci, zvláště severokorejští
křesťané, jako uprchlíci a velmi se bojí. Jakmile je čínská policie objeví, jsou okamžitě
odesláni zpět do Severní Koreje, kde skončí v pracovních táborech. Je mezi nimi i mnoho
dětí. V době, kdy Severní Korea provádí jaderné zkoušky a nechává vlastní obyvatelstvo
hladovět, se jí dostává politické podpory Číny.

Chtěl bych znát názor Komise, zda má Evropská unie udržovat obchodní vztahy s Čínou,
jež takovým způsobem šlape na lidská práva a nepřestala s repatriací severokorejských
uprchlíků. V této souvislosti EU naléhavě žádám, aby na blížících se jednáních zařadila
Severní Koreu mezi nejdůležitější body politické agendy.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Paní předsedající, dnešní rozprava
je opravdovou příležitostí k tomu, abychom si položili otázku, jak na základě čínského
hospodářského potenciálu a našeho systému hodnot budovat strategické partnerství
s Čínou, zejména s ohledem na lidská práva, která musí mít univerzální charakter.

Garton Ash, vynikající britský komentátor, řekl, že vztahy s Čínou přinášejí čtyři problémy,
které všechny v angličtině začínají na písmeno „t“: obchod (trade), Tchaj-wan, Tibet – zde
bych rád Parlamentu připomenul skutečnost, že v roce 2008 byl summit EU-Čína zrušen
– a nakonec v souvislosti s otázkou lidských práv Tchien-an-men.

Zcela evidentní je, jak zde řekl pan poslanec Kasoulides, že žádnou z výzev, kterým svět
v současnosti čelí, například globalizaci, digitální ekonomiku, reformu finančního systému,
bezpečnostní otázku, boj proti šíření jaderných zbraní – stačí se podívat na případ Iránu
–, zachování životního prostředí a přírodních zdrojů nebo bezpečnost dodávek energie,
nelze řešit bez spolupráce s Čínou.

Spojené státy dokázaly s Čínou navázat strukturovaný vztah, i když nikoliv bez problémů.
Prezident Bush udělil dalajlamovi Zlatou medaili Kongresu, nicméně vztahy mezi oběma
zeměmi nadále fungují.

Pane komisaři, budeme jakožto Evropská unie, vzhledem k tomu, jaký má Čína význam
na světové scéně, v Radě bezpečnosti OSN, ve skupině G 20 a ve skupině zemí BRIC,
schopni s ní budovat a upevňovat vztah? Ještě důležitější je, paní předsedající, otázka, zda
bude Evropská unie v případě čínského poněkud ojedinělého systému státního kapitalismu
schopna urovnávat cestu ke svobodě?

Myslím si, paní předsedající, že toto je ta nejdůležitější otázka, a přál bych si, pane komisaři,
abyste na nadcházejícím summitu bránil náš hodnotový systém, ale zároveň abyste prokázal
i určitou míru pragmatismu.

Henri Weber (S&D).   – (FR) Paní předsedající, uvítal bych, kdyby se takto důležité
rozpravy byla zúčastnila baronka Ashtonová nebo alespoň někdo z Rady.
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Blahopřeji Číně. Rozhodla se, že bude stát v čele v oblasti zelených technologií. 38 %
prostředků ze svého vydatného plánu na oživení investovala do těchto nových odvětví.
Již v současnosti je největším světovým výrobcem a vývozcem solárních panelů a větrných
turbín.

Neměli bychom žádný důvod nebýt spokojeni s tímto novým směrem, jenž pomůže v Číně
i ve světě snižovat míru znečištění, kdyby výroba probíhala v souladu s pravidly WTO.
Jenže tomu tak není.

Čínským vývozním společnostem se dostává vysoké podpory od státních bank a místních
orgánů. Některé trhy v oblasti zelených technologií jsou sice otevřeny zahraničním
podnikům a zahraničním investicím, ale mnohé zůstávají omezeny kvótami a některé jsou
dokonce uzavřeny. Taková nespravedlivá hospodářská soutěž ohrožuje naše evropská
průmyslová odvětví.

Pane komisaři, Čína podepsala dohody WTO. Evropská unie musí zajistit, aby věrně
dodržovala daná pravidla.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Paní předsedající, myslím, že je nejvyšší čas, abychom
uvažovali o otázce vzájemných vztahů Evropy a Číny a dokonce definovali novou strategii.
Vyslovím tři návrhy.

Za prvé, jak řekl předseda Evropské rady, potřebujeme reciprocitu. Čínské podniky například
nemohou v Evropě nadále zřizovat své pobočky, když je evropským podnikům upírán
přístup na čínský trh. Musíme si vybrat. Očekávám, že v tomto směru budou učiněna
opatření.

Za druhé, Unie nemůže dále tolerovat dumping v sociální, zdravotní a ekologické oblasti
a nereagovat na něj, protože právě ten je až v příliš mnoha případech hlavní příčinou toho,
že výroba se přenáší za hranice Evropy. Kromě toho směšné nízké mzdové náklady a strašné
pracovní podmínky by Komise již neměla dále považovat za „přirozenou konkurenční
výhodu“. Trvám na tom, pane komisaři, aby Komise v tomto bodě změnila svůj postoj.

A za třetí, nemůžeme dál zavírat oči nad otázkou lidských práv. Skutečnost, že Peking
otevřeně podporuje například Irán, Severní Koreu nebo Barmu, je nepochybně problémem.
Cílem Evropské unie vždy bylo podporovat vznik demokracie a demokratických států.
V této věci bychom opět neměli vůbec ustupovat.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (FI) Paní předsedající, v poslední době jsme mohli vycítit
rozpaky Evropské unie z rostoucí moci Číny. Odrazilo se to rovněž v našem dialogu o
lidských právech. Chtěla bych konstatovat, že dialog o lidských právech, který jsme vedli
s Čínou, se dostal do určité krize. Je zapotřebí, abychom nalezli řešení této krize.

Chtěla bych upozornit na to, že předseda vlády této země, jež je ve světové politice stále
silnějším hráčem, zcela nedávno řekl, že hospodářské úspěchy Číny by mohly přijít vniveč,
pokud nebudou provedeny politické reformy. Zašel dokonce tak daleko, že řekl, že občané
by měli mít právo na přístup k informacím, právo podílet se na rozhodování, právo
projevovat veřejně své názory a mělo by jim být umožněno kontrolovat státní moc.

Chtěla bych, aby se o těchto otázkách na summitu EU-Čína opět vážně diskutovalo. Protože
nám čínští představitelé stále opakují, že země jedná v souladu s potřebami většiny, musíme
být schopni ukázat, že stateční jedinci, z nichž někteří jsou v současnosti kvůli svým
názorům ve vězení, jsou ve skutečnosti lidmi, kteří mluví za většinu občanů, protože
upozorňují na všechny problémy, k nimž dochází. Mezi ně patří mléčná aféra, špatně
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postavené školy a aféra s HIV/AIDS. Tímto způsobem bychom snad mohli s Čínou navázat
nový dialog v oblasti lidských práv.

Mohli bychom rovněž uznat, že v čínském soudním systému byly provedeny určité pozitivní
reformy a že mučení je stále větší měrou odsuzováno. Takto bychom se mohli propracovat
k řešení tohoto vážného problému. Mohli bychom rovněž poukázat na to, že v Číně se
poslední dobou snížil počet trestných činů, za které je udělován trest smrti. To vše nám
dává o to větší důvod pokračovat s Čínou v intenzivním dialogu o lidských právech.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Paní předsedající, tomuto summitu EU-Čína přikládají velký
význam nadnárodní společnosti se sídlem v Evropě, které chtějí mít volnější ruku k tomu,
aby mohly ze svých čínských aktivit sklízet větší zisky – větší zisky z lopoty čínských
zaměstnanců, z nichž desítky milionů jsou nelidsky vykořisťovány, jsou ve vlastní zemi
migranty a jsou jim upírána lidská práva nebo práva pracujících. Náklady na ně přijdou
velké podniky ve srovnání s náklady na americké pracovníky jen na 2,7 %.

Summit je důležitý rovněž pro čínský režim, jenž chce zvýšit objem obchodu s EU. Nechť
si pan komisař pro obchod hovoří diplomaticky: jde o tvrdě represivní režim, jenž stále
pošlapává lidská práva, politická práva a práva pracujících. Čínští pracující se však nyní
bijí o svobodu a nezávislost odborů, které budou bojovat skutečně za jejich zájmy.

V posledních měsících zvláště mladí čínští pracující v celé zemi uskutečnili vlnu stávek,
jimiž dali najevo režimu a velkým západním společnostem, že se s nimi nebude zacházet
jako s anonymními kolečky v bezcitném soukolí kapitalistické výroby a že nehodlají být
západními podniky vykořisťováni. Kéž by je v jejich boji za spravedlnost evropští pracující
podporovali až do konce.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Paní předsedající, podporuji všechny řečníky, kteří přede
mnou v souvislosti s komunistickou diktaturou v Číně hovořili o hodnotách, svobodě a
lidských právech. Dnes bych se však chtěl soustředit na hospodářské otázky. Čína již není
rozvojovou zemí. Je nyní druhou největší ekonomikou světa.

V roce 2009, jenž byl rokem hospodářské krize, dosáhl hospodářský růst Číny 9 % a v první
polovině roku 2010 překonal 11 %. Musíme se proto dotknout řady témat. Stinnou
stránkou hospodářských vztahů mezi EU a Čínou jsou stále přetrvávající obchodní překážky,
a to zvláště na čínském trhu. V posledních týdnech a měsících se na mě obracelo stále více
podnikatelů, kteří si stěžovali, že se v Číně zhoršuje podnikatelské ovzduší. Mnohé trhy,
například ve strojírenském průmyslu nebo ve finančním odvětví, zůstávají uzavřeny. Přímé
investice narážejí na úskalí a ochrana duševního vlastnictví je stála velice zanedbávána.
Hojně se vyskytují mimocelní překážky a čínská povinná certifikace, například v oblasti
informačních technologií, evropským podnikům značně ztěžuje život. Omezený přístup
k systému veřejných zakázek, omezený přístup na trh se surovinami, narůstající množství
stížností na dumpingové postupy, vývozní dotace, vývozní omezení a pirátská výroba a
padělání jsou dalšími příklady neuspokojivého stavu naší současné spolupráce s Čínou.

Čína je však rovnocenným partnerem a musí převzít odpovědnost za účinné fungování
světového hospodářství. Čína nesmí uzavírat svůj trh zahraničním podnikům. Pane komisaři
De Guchte, na výboru jste řekl, že Evropská unie by měla být „otevřená, ale nikoliv naivně“.
S vaším názorem se plně ztotožňuji a chtěl bych otevřeně říci, že se mi líbí přímost, s níž
se často vyjadřujete. Prosím, mluvte takto i v Číně.

Komise musí pozorněji sledovat zájmy našich evropských podniků a účinněji je zastupovat.
Kromě toho Komise musí Čínu konečně přesvědčit, aby dodržovala závazky, které má
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jakožto člen Světové obchodní organizace. Velmi mi záleží na tom, aby Čína a Evropa
navázaly dobré partnerství. Aby toho však mohlo být dosaženo, musí se obě strany chovat
jako partneři.

Emilio Menéndez del Valle (S&D).   – (ES) Paní předsedající, pane komisaři, Čína je
prakticky na všech kontinentech v oblasti vývozu a investic v ofenzivě. Obchod a investice
výrazně vzrostly. Prognózy předpovídají, že v roce 2014 Čína předstihne Evropu a stane
se druhým největším trhem pro latinskoamerický vývoz a v roce 2015 bude Latinská
Amerika nakupovat více v Číně než Evropě.

Podle mého názoru, je však potřeba vůči těmto prognózám vyslovit určitou výhradu, totiž
že Evropská unie by mohla takový vývoj zbrzdit, pokud naše dohody o partnerství se
středoamerickými zeměmi, mnohostranná obchodní dohoda mezi EU, Peru a Kolumbií
a budoucí dohoda se zeměmi Mercosuru povzbudí oboustranný obchod mezi Evropskou
unií a Latinskou Amerikou.

Na posledním summitu EU-Čína obě strany podpořily trojstranný dialog mezi Evropskou
unií, Čínou a Afrikou a dohodly se, že budou hledat možné oblasti spolupráce. Nemyslí si
Komise, když tu navíc Rada chybí, že by měl být na příštím summitu podpořen podobný
dialog mezi Evropskou unií, Čínou a Latinskou Amerikou?

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Paní předsedající, Čína je nyní pohádkově bohatým
státem, jenž v důsledku hospodářského růstu pohybujícího se v jednotlivých letech mezi
8 až 15 % stále sílí. Právě výkon hospodářství vydobil pro Čínu označení montovna světa,
zatímco Spojené státy již několik desetiletí přijímají roli hlavního spotřebitele.

Čína vyrábí a prodává a tím, že USA vedle prodaného zboží poskytuje spotřebitelský úvěr,
stimuluje americkou spotřebu. Proto se na Čínu, jež povzbuzuje americkou spotřebu více
než svoji vlastní, obracejí žádosti ze zbytku světa.

Mezi Spojenými státy a Čínou existuje taková strategická vzájemná závislost, že jakákoliv
změna tohoto podivného partnerství by neměla dopad jen na tyto dvě země. Co se týče
vztahů mezi EU a Čínou, ty jsou sice podstatné, ale v důležitých oblastech je toho pojí
méně.

Dokud bude v zájmu Číny a Spojených států omezovat vývoz Evropské unie příliš silným
eurem, budeme v nevýhodném postavení. Zároveň je Čína od doby, kdy se stala členem
Rady bezpečnosti OSN s právem veta, silou, se kterou je na poli mezinárodních vztahů
třeba počítat.

Tato země, která se v průběhu letošního roku stala druhou největší vojenskou mocností,
vyžaduje naši pozornost ve více než jen jednom ohledu. Stabilita je nyní závislá rovněž na
Číně. Dovolte mi dodat, že kvůli všem těmto důvodům a otázkám naléhavě potřebujeme
evropskou strategii pro oblast vnějších vztahů.

Crescenzio Rivellini (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, na summitu EU-Čína
se bude řešit mnoho důležitých témat. Domnívám se, že jedním z nejdůležitějších témat
je volný a spravedlivý obchod a postupná definitivní integrace Číny jakožto odpovědného
a spolehlivého partnera do světové hospodářské scény.

Ačkoliv Čína přistoupila k WTO již před deseti lety, nebo přesně řečeno dne 11. listopadu
2001, a těšila se zásadním výhodám, na poli závazků a zlepšeních, kterými by
mezinárodním investorům usnadnila přístup do některých odvětví svého trhu, se
nezachovala recipročně.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS32



Žádných zásadních změn nebylo dosaženo zvláště co se týče problematiky otevření trhu
veřejných zakázek, s duševním vlastnictvím a padělky, s dotacemi vývozu a měnového
trhu. Mezinárodní podniky jsou vystaveny prakticky stejným potížím, přestože Čína
vstoupila do WTO, a to opakuji, před mnoha lety.

Čínský trh se neustále zvětšuje. Agresivní politika Číny v oblasti vývozních dotací,
instrumentální využívání vývozů usnadněné hodnotou její měny a lovecké výpravy do
Afriky za účelem drancování surovin jsou skutečnosti, které znepokojují ty, kdo se obávají
globální hospodářské nerovnováhy, jež by mohla zničit světový mír.

Proto je nyní na místě, abychom si položili určité otázky: Bylo dobrým nápadem nechat
Čínu vstoupit dne 11. listopadu 2001 do WTO, aniž by nejprve souhlasila s povinnostmi,
jež bude mít? Zdalipak komisař pro obchod odpoví na tuto otázku: Co se děje s jednáními
o nové dohodě o partnerství a spolupráci, na kterých jsme se dohodli v prosinci 2005,
která začala v lednu 2007 a potom, pokud vím, kvůli hospodářským aspektům ustrnula?

Mohl by být summit, který se uskuteční dne 6. října, příležitostí uzavřít dohody, jež
mezinárodním podnikům umožní volný přístup na trh? Bude na této blížící se schůzce
možné jednat o udělování povolení pro vstup na čínský trh, především pokud jde o veřejné
zakázky a soutěže, aniž by mezinárodní podniky musely předávat své technologické
poznatky?

Těším se na konkrétní odpovědi pana komisaře pro obchod na všechny uvedené otázky
a na jeho názory na nadcházející summit.

Derek Vaughan (S&D).   – Paní předsedající, pro EU bude mít tento summit velký význam.
Musíme udělat vše pro to, aby byl stejně důležitý rovněž pro Čínu. Nepochybuji o tom, že
Čína si přeje silnou sjednocenou Evropu. Přeje si, aby svět byl multipolární, nikoliv bipolární.
To bychom měli uvítat.

Musíme proto zajistit, aby EU k mnoha důležitým otázkám zaujímala pevný a koordinovaný
přístup, například k obchodním vztahům a k právům duševního vlastnictví, ale také ke
změně klimatu a energetice, pomůže nám to získat přístup na obrovský a rostoucí čínský
trh. Zvláště energetika je pro EU i Čínu zásadní otázkou. Domnívám se proto, že spolupráce
v takových oblastech, jako jsou čisté energetické technologie, je důležitým tématem, o
kterém bychom měli hovořit. Měli bychom jednat o výměně např. v oblasti technologií
zachycování a ukládání uhlíku (CCS). Pomůžeme tím zlepšit životní prostředí a prospějeme
tím naší energetické politice.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane komisaři De Guchte, strategické
partnerství vyžaduje, aby každý z partnerů mluvil jedním hlasem. Jeden z těchto partnerů,
Evropská unie, však tuto podmínku bohužel v mnoha oblastech nesplňuje, zvláště to platí
o hospodářských otázkách. Víme, že součástí strategického partnerství je společná
odpovědnost obou partnerů. Proto je mimořádně důležitá otázka partnerství v otázkách
vnější a bezpečnostní politiky, v oblasti regionální bezpečnosti a v záležitostech jako
například Irán a Severní Korea. Zejména v těchto dvou posledních oblastech dochází k
vývoji, jenž vede Čínu k přijímání větší míry zodpovědnosti.

Je však zapotřebí, abychom nesli společnou odpovědnost za obchodní a hospodářské
normy, za všeobecně platná lidská práva a za ekologické a sociální otázky. Myslím si, že
Čína, jež politicky i hospodářsky posiluje, se v těchto otázkách nesmí schovávat za
rozvojové země. Obrovský hospodářský růst Číny od roku 1980 si zasluhuje náš obdiv.
V 18. století hrubý národní produkt Číny dosahoval jedné třetiny světového HNP a, řekněme
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si to na rovinu, nyní spěje zpět k tomuto postavení. Takto je tomu v současnosti s 8 %
obyvatel světa. Jedná se o dramatickou změnu situace, jež z politického hlediska povede
k přesunu moci v oblasti hospodářství. Finanční krize to ukázala velmi zřetelně.

Znamená to však, že vše bude fungovat jen tehdy, bude-li Čína připravena své trhy skutečně
otevřít. V oblasti veřejných zakázek a udělování licencí musí přestat vylučovat ostatní.
Musí začít uplatňovat autorské právo a uplatňovat je řádným způsobem. Musí přestat
podmiňovat uzavírání smluv předáním znalostí, které Čína považuje za nezbytné.

Jsem přesvědčen, že naším úkolem na tomto summitu je pokusit se Číně udělit status
tržního hospodářství, protože to považuji pro dosažení pokroku v těchto oblastech za
klíčovou otázku.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Paní předsedající, tento summit musí být příležitostí k tomu,
aby se Evropská unie a Čína dohodly na společných postojích na konferenci o změně
klimatu v Cancúnu. Je důležité, abychom se poučili z toho, co se stalo v Kodani. Je
nepochopitelné, že Spojené státy vyjednaly s Čínou, Indií, Brazílií a Jihoafrickou republikou
minimalistickou dohodu, zatímco ambiciózní návrh Evropské unie zůstal bez povšimnutí.

Evropa opět musí v boji proti změně klimatu zaujmout vůdčí postavení a musí pozitivně
ovlivnit své strategické partnery. V tomto boji náleží velmi důležité místo Číně, a to nejen
kvůli tomu, že je nejlidnatější zemí světa a má vzkvétající hospodářství, ale také proto, že
již produkuje největší množství emisí skleníkových plynů na světě a je největším
spotřebitelem uhlí.

Čína navrhuje, že do roku 2020 sníží emise CO2, bude více využívat obnovitelné energie
a zvětší plochu lesů. To je ovšem jen začátek a nestačí to. Chceme-li zachránit naši planetu,
musíme být ambicióznější.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Dámy a pánové, některé cíle Evropská unie stanovila
správně. Jiné jsou však anachronické. Za jeden z takových případů považuji to, že Čína
není uznávána jako tržní hospodářství. Někteří řečníci zde zmínili důležitost přístupu na
trh. Chtěl bych pana komisaře De Guchta upozornit na to, že většina evropských potravin
se na čínský trh může dostat jedině přes Hongkong. Bylo by dobré, kdyby Komise podnikla
v tomto ohledu také určité kroky. Někteří řečníci se dotknuli tématu spolupráce v oblasti
změny klimatu. Ano, nedostatečná spolupráce rovněž přispěla k nezdaru kodaňského
summitu. Poslední bod se týká oblasti lidských práv: Je správné, že hájíme autonomii
Tibetu, že se zastáváme menšin, ale nezapomínejme na to, že 700 milionů venkovanů a
200 milionů migrujících pracovníků nemá žádnou zdravotní péči, sociální zabezpečení
ani důchody a školní vzdělávání jejich dětí nebylo vyřešeno.

Victor Boştinaru (S&D).   – Paní předsedající, chtěl bych dnes ještě jednou připomenout,
co stále říkám: vztahy mezi EU a Čínou jsou velice důležité pro obě strany a pro celý svět.
Dnes, když pokračuje rychlý růst Číny a EU dosud zápasí s krizí, to platí o to více.

EU potřebuje Čínu a Čína potřebuje EU. EU s Pekingem dosud neuzavřela skutečnou
strategickou dohodu. Doufám, že nadcházející summit konečně bude tou pravou
příležitostí, abychom hovořili jedním hlasem a vytvořili strategický přístup k našim vztahům
s Čínou.

Pane komisaři, blíží se důležitá jednání. V rámci strategického partnerství jsou letos na
podzim a příští rok na jaře zásadní tyto otázky: Za prvé, Evropa a Čína musí navázat silné
a účinné partnerství ve skupině G 20. Za druhé je tu Cancún, kam si musíme odnést
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ponaučení z kodaňského nezdaru EU v oblasti změny klimatu. Za třetí je tu otázka
mezinárodní rozvojové pomoci, nejen pro Afriku, v níž musíme spolupracovat na tom,
aby rozvojové cíle tisíciletí nezůstaly jen zbožným přáním, ale staly se realitou.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, chtěl bych vznést procesní
námitku. Celou dobu jsem doufal, že by se snad ještě Rada mohla dostavit. Rozprava je již
téměř u konce a Rada se zde bohužel vůbec neukázala. Znamená to, že Rada nepovažuje
za důležité hovořit s Parlamentem o strategických vztazích s Čínou? Nebo jak tomu máme
rozumět? Jak můžeme Radě dát na srozuměnou, že Parlament má právo hrát v těchto
strategických vztazích určitou roli?

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Paní předsedající, chtěl bych zde opět poukázat na dohodu
mezi Evropským parlamentem a místopředsedkyní Komise/vysokou představitelkou Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. V této dohodě stojí, že komisař nebo komisařka
může plně zastupovat místopředsedkyni a hovořit jejím jménem rovněž v otázkách různého
stupně důležitosti, a to i v jejím působení coby předsedkyně Rady ministrů zahraničí.
Předpokládám, že právě toto pan komisař De Gucht udělal. Znamená to, že na straně Rady
opět dochází k dvojímu výkonu funkce. Pan komisař De Gucht zde dle mého názoru
zastupuje baronku Ashtonovou v plném rozsahu jejích funkcí.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Všichni víme, že Evropská unie není jediná, kdo
si uvědomuje možnosti, jež z hlediska dosažení větší konkurenceschopnosti a blahobytu
přináší inteligentní zelené hospodářství.

Čína je jednou ze zemí, které si stanovily podobné priority a investují do vznikajících
odvětví, zelených technologií, informačních a komunikačních technologií a inteligentních
sítí. Kromě snahy o úzkou spolupráci v těchto hospodářských odvětvích považuji za další
prioritní oblast, které je zapotřebí se věnovat, obchod. Ten je jednou z hnacích sil růstu,
zaměstnanosti a investic v EU i v Číně. V rámci oboustranné spolupráce musíme přijmout
opatření, která sníží překážky bránící obchodu a toku investic a která podpoří obchod
založený na jasně definovaných standardech.

Měli bychom rovněž posílit hospodářské a politické vztahy, které jsme navázali s Čínou,
jedním z našich hlavních strategických partnerů.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Čína je důležitým hospodářským a obchodním
partnerem Evropské unie.

Podporuji samozřejmě užší strategické partnerství, ale musí být založeno na důvěře a
reciprocitě. Nesmíme však v samém spěchu, s nímž se snažíme vytvářet dobré obchodní
vztahy, společný výzkum, společná opatření v oblasti ochrany životního prostředí a jiné
věci zapomínat na sociální podmínky v Číně. Obyvatelstvo Číny představuje téměř čtvrtinu
světové populace a navzdory tomu, že za posledních dvacet let vedly sociální změny v Číně
ke zlepšení, nesmíme zapomínat, že je zapotřebí, abychom se v Číně angažovali ve prospěch
vývoje ke skutečně otevřené a demokratické zemi.

Mluvíme o 1,5 miliardy lidí, kteří si zaslouží, aby jim byla zaručena základní lidská práva
a svobody. Je však zapotřebí připomenout, že příští rok je v rámci evropsko-čínských
vztahů rokem mládeže a v Evropské unii bude tento rok rokem dobrovolnictví. Považuji
proto za nezbytné, abychom se zaměřili na vytvoření co nejvíce propojených projektů a
podpořili zvláště výměnu mladých lidí, protože mladá generace je budoucností nás všech.
Budeme-li již nyní vytvářet podmínky pro spolupráci, bude to v budoucnosti lepší.
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Charles Tannock (ECR).   – Paní předsedající, Čínská lidová republika zůstává krutou
komunistickou diktaturou, ale kapitalistická Čína dosahuje každý den dalšího
hospodářského rekordu. Brzy předstihne Japonsko, které je druhou největší světovou
ekonomikou, a je již překvapivě vůbec největším obchodním partnerem Brazílie. Čína se
skutečně globalizuje.

Všichni víme, jak nenasytně baží po afrických přírodních zdrojích a jak podporuje
obžalovaného válečného zločince súdánského prezidenta Bašíra a Mugabeho diktaturu
v Zimbabwe. Obávám se, že v Súdánu hrozí boj o moc, v němž Čína bude podporovat
sever a Američané podpoří jih v jeho úsilí o nezávislost.

Doufám, že se na tomto summitu bude hovořit rovněž o ratifikaci Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech a o reformě nechvalně známých pracovních táborů
Laogai. Dobrou zprávou podle mne je – a to hovořím jako předseda skupiny přátel
Tchaj-wanu v rámci EP –, že komunistická Čína, Čínská lidová republika, se nyní vůči
Tchaj-wanu chová s větším respektem a v průlivu došlo ke zmírnění napětí.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, pan komisař Čínu
správně označil za strategického partnera, ale řekněme si to upřímně: tento vztah je
jednostranný.

Evropa má strategický význam pro Čínu, což znamená, že Čína zaujímá vůči nám jasný a
velmi bojovný postoj. Ví, co od Evropy chce, a dostává to. Čína si vymýšlí pravidla tak,
aby jí vyhovovala.

Ve skutečnosti jsme podřízeni její vůli. Naší volbou je nevybírat si, nestanovovat si v oblasti
hospodářství, obchodu a tím méně v oblasti lidských práv skutečné a prozíravé podmínky.
Před otázkou lidských práv zavíráme oči, abychom nemuseli čelit pravdě o Tibetu,
světovému rekordu v počtu trestů smrti a obecně čínské pověsti v oblasti lidských práv.
Když už si nesměle stanovíme určité podmínky, necháme Čínu, aby je všechny soustavně
pošlapávala.

Na závěr bych chtěla říci toto, pan komisař to vyjádřil mnohem lépe než já, když položil
zásadní otázku: Co chceme od Číny? Co chce Evropa od Číny? Možná je na čase, abychom
si vážně položili tuto otázku.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Paní předsedající, pane komisaři, během
následujících několika týdnů Evropská unie uspořádá tři důležité summity: první bude
s Čínou, druhý se Spojenými státy a třetí s Afrikou. Zároveň uplyne rok od vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost a bude se připravovat zahájení činnosti Evropské služby
pro vnější činnost.

Nadešel čas, aby Evropa na světové scéně přijala roli globálního hráče, aby neuzavírala
pouze hospodářská partnerství, ale vstupovala také do politických vztahů,  v nichž půjde
o otázky šíření jaderných zbraní, změny klimatu, bezpečnosti a role Číny v Africe a Latinské
Americe.

Proto nadešel čas, abychom uspořádali summit, který se bude lišit od těch předchozích.
Tento summit je již třináctý v pořadí, ale bude prvním, na němž Evropa musí hovořit
jedním hlasem.

Rachida Dati (PPE).   – (FR) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve
bych chtěla vyjádřit souhlas s postojem kolegů poslanců vůči nepřítomnosti Rady na tomto
zasedání Parlamentu. Musím konstatovat, že mi to od Rady připadá poněkud nezodpovědné.
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Na blížícím se summitu dne 6. října se musí Evropská unie a Čína bezpodmínečně a
rozhodně snažit učinit společný pokrok v otázce změny klimatu. Loni touto dobou jsme
zde ve sněmovně již byli plně zaměstnáni tím, že jsme naléhali na Evropu, aby v Kodani
udělala vše, co je v jejich silách, aby byla uzavřena ambiciózní a závazná dohoda. Viděli
jsme, že výsledky zdaleka nesplnily naše naděje a očekávání.

Abychom nyní mohli vyvíjet tlak na naše partnery nebo je přesvědčit, musíme ukázat, že
naše odhodlání je zcela neoblomné, musíme například ukázat, že uděláme vše pro to,
abychom dostáli svým závazkům vůči zemím Jihu. Zde je jasnou odpovědí – slyšela jsem
včera projev prezidenta Sarkozyho v OSN – zavedení inovačního financování.

Neměli bychom například odmítat zavedení uhlíkové daně na našich hranicích. Fungovala
by jako pobídka vůči těm zemím, které v oblasti změny klimatu nechtějí přijmout dostatečné
závazky. Nejednalo by se pouze o pohrůžku, protože by nám pomohla chránit naše
pracovní místa a podniky a pomohla by nám lépe se vypořádat s postkrizovým obdobím.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Paní předsedající, během prvních tří měsíců
loňského roku Spojené království z Číny dovezlo zboží, jehož hodnota byla více než
čtyřnásobkem hodnoty zboží, které tam vyvezlo.

Celá EU je rostoucím čínským hospodářstvím podobně ohrožena. V roce 2009 EU z Číny
dovezla zboží v hodnotě 215 miliard EUR, ale vyvezla do ní zboží pouze v hodnotě 82
miliard EUR. Asi bychom očekávali, že tento obchodní deficit byl vynahrazen příznivým
přebytkem obchodu se službami, ale tento přebytek činil pouhých 5 miliard EUR. Tím, že
vítáme globalizaci a své trhy otevíráme zboží vyrobenému za nízké mzdy, jimž prostě
nemůže konkurovat, dovolujeme Číňanům, aby ničili průmyslová odvětví a pracovní místa
evropských států. Musíme přestat dovážet zboží, které ničí naše průmyslová odvětví
a pracovní místa našich občanů.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Přípravy na nadcházející summit jsou velmi
důležité, protože témata, o nichž se bude diskutovat, určí směr politiky a naše priority na
další období spolupráce. Zvláště důležité je zachovat požadavky na normy jakosti v oblasti
ochrany životního prostředí, kam spadá ochrana klimatu, ale také v sociálních a
socio-politických záležitostech a v problému dodržování lidských práv.

Je třeba velmi vážně analyzovat potíže s přístupem na čínský trh, dodržování práv duševního
vlastnictví a zásady pro udělování veřejných zakázek, které používá čínská vláda. Dialog
a spolupráce v oblasti kultury a Evropsko-čínský rok mládeže je třeba uvítat. V našem
přístupu k Číně je zapotřebí více jednoty mezi členskými státy. Jenom tak bude naše politika
účinná.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Paní předsedající, Evropa čelí důležité výzvě ve
vztazích s rychle se rozvíjejícími zeměmi: naše vztahy musí mít řád.

Evropská unie má u svého nejdůležitějšího partnera, Číny, obchodní, politické, strategické
a humanitární zájmy.

Vývoz Španělska do Číny činí 500 milionů EUR a dovoz z Číny 580 milionů EUR. Vývoz
autonomní oblasti Valencie činí 60 milionů EUR a dovoz z Číny 25 milionů EUR. To
představuje kladnou bilanci ve výši 240 %.

Autonomní oblast Valencie je velkým vývozcem do Číny, na celkovém španělském vývozu
se podílí 12 %. Dováží obuv, hračky a elektrické spotřebiče. Čína je třetím největším
zákazníkem autonomní oblasti Valencie. Dováží kožené zboží, obuv a plastové výrobky.
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Proto je zapotřebí snažit se otevřít trh, zlepšit záruky kvality dovozů, zvýšit vývozy a
pomoci našim podnikatelům v oblasti obchodu a pracovních míst. Kromě toho musí být
součásti dohody zlepšení v oblasti životního prostředí, lidských práv a boje proti chudobě.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Paní předsedající, paní komisařko, pane De Guchte,
souhlasím do značné míry s tím, co řekl předseda delegace pro vztahy s Čínskou lidovou
republikou, pan poslanec Rivellini. Přes veškerou kritiku dosavadní práce Evropské unie,
kterou vždy pojímám jako konstruktivní, se domnívám, že summity s Čínou mají ústřední
význam a že bychom měli stále mít na paměti, čeho bylo dosaženo v helsinském procesu.
Zde došlo ke změně na základě sbližování. Domnívám se, že dosud existují důležité oblasti,
týká se to obchodu a Světové obchodní organizace (WTO), kde se naše názory rozcházejí.
Chtěl bych vás přesto požádat, abyste věnoval zvláštní pozornost otázce Afriky. Číňané
se bohužel cíleně snaží při stavebních pracích na důležitých projektech v Africe podkopat
standardy lidských práv. Doufám, že budete moci poukázat i na tuto záležitost.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Čína je nepochybně důležitým obchodním partnerem
Evropské unie a jejích členských států a obchodní vztahy se vzhledem k pozoruhodnému
růstu čínského hospodářství v posledních letech prohloubily.

Pro budoucí vztahy mezi Unií a Čínou je důležité vytvořit skutečné partnerství založené
na vzájemném uznání, ale také na společných hodnotách. Evropská unie ve světě brání
lidská práva, a proto musí aktivně prosazovat svoji lidskoprávní agendu a důsledně dbát,
aby se dodržovala základní lidská práva a hodnoty.

Osobně se domnívám, že v této oblasti nesmíme činit kompromisy a zdůvodňovat je tím,
že by mohlo dojít k narušení obchodu. EU má morální povinnost vyvíjet tlak na čínskou
vládu, aby přijala závazky, jež povedou k výraznému zlepšení lidských práv v této zemi,
a aby především neprodleně a bezpodmínečně přijala moratorium na trest smrti, který
Čína stále zneužívá k likvidaci svých politických odpůrců.

László Tőkés (PPE).   – Paní předsedající, jak víme, EU je největším obchodním partnerem
Číny a podporujeme její hospodářské reformy, ale nezapomínejme na to, že tyto reformy
nemohou postupovat kupředu bez reforem v oblasti dodržování lidských práv.

Evropa úspěšně učinila tečku za svou více než padesátiletou zkušeností s komunistickou
totalitou, která připravila lidi o identitu a narušila přirozený průběh tolika životů. Proto
se musíme v dialogu s Čínou i na nadcházejícím summitu důsledně zaměřovat na selhání
komunistické Číny v oblasti dodržování lidských práv.

Naše prohlášení musí vyjadřovat pevnější a jasněji definovaný postoj, abychom se mohli
smysluplně angažovat v otázkách, jako jsou svoboda tisku a náboženského vyznání,
diskriminace etnických menšin, problém Tibetu, Ujgurů a trestu smrti. Proto žádám
představitele EU, aby byly lidskoprávní otázky lépe začleněny do vztahů EU-Čína.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Před nadcházejícím summitem mezi Evropskou
unií a Čínou je důležité, aby si Komise a Rada uvědomily povahu vztahu těchto dvou aktérů
z mezinárodněpolitického hlediska.

Z evropského hlediska se rostoucí význam Číny stále více jeví jako hrozba než jako
příležitost a už jen zklamaně pozorujeme, že se nám nedaří realizovat náš původní záměr,
jímž bylo pozitivně ovlivňovat vnitřní vývoj Číny a její mezinárodní chování.
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Z čínského pohledu se Evropská unie jeví především jako hospodářská a technologická
velmoc a Čína nemá ambici zasahovat do aktivit Unie, je však citlivá na výroky představitelů
Unie o tom, kam by měla sama směřovat. Celá napjatá dynamika evropsko-čínských vztahů
pramení z toho, že kromě vzájemných pragmatických, strategických a geopolitických
zájmů se Unie snaží na Čínu působit z pozice normativní mocnosti. Unie tudíž nepotřebuje
Čínu jen kvůli svým bezpečnostním a hospodářským zájmům, ale i proto, aby Čína
podporovala a uskutečňovala představy Unie o mezinárodních vztazích a lidských právech.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Paní předsedající, Čína zažívá obrovský růst a je plná
protikladů. Je zemí, jež se stává v globálním kontextu stále mocnější.

Je pravdou, že potřebujeme vlastní evropskou strategii, která bude určovat, jak máme
postupovat. Musíme jasně vyjádřit své zájmy a vysvětlit, že si přejeme multipolární globální
vztahy. Máme zájem nalézt řešení problémů v oblasti klimatické politiky. Chceme celkovou
udržitelnost, ale nechceme vést diskusi v koloniálním stylu. Chtěli bychom, aby náš vztah
s Čínou byl založen na rovnosti. Chtěla bych však stejně říci, že lidská práva jsou všeobecně
platná. Čína dosud nedodržuje normy v oblasti lidských práv a neumožňuje svobodu tisku.
Proto musíme nadále kritizovat čínskou vládu. Zastávám názor, že bychom neměli rušit
zbrojní embargo. Musíme odsoudit tábory nucených prací Laogai. Musíme požadovat
odvolání zákazu odborů a kulturní autonomii pro mnohé menšiny, zejména pro Tibeťany
a Ujgury.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Paní předsedající, vítám rozhovory na vysoké úrovni, které se
mají konat mezi Čínou a Evropskou unií a doufám, že budou velmi úspěšné.

– Myslím si, že je riskantní nevěnovat pozornost Číně a že bychom z toho vyšli s daleko
větší škodou. Máme velkou šanci nastolit rovnováhu, zvláště v oblasti vzájemných ujednání
o obchodu s Čínou, což naše podniky a občané velmi potřebují.

Vím, že existují problémy v oblasti lidských práv, práv pracujících, Severní Koreje, ale země
můžete ovlivnit jedině tím, že s nimi pěstujete vztahy. Nepěstujete-li s nimi vztahy, ztratíte
pro ně význam. Domnívám se, že máme velkou příležitost ukázat, že Evropa dokáže mluvit
jedním hlasem – jedním mocným hlasem. Kdyby tomu tak bylo na nadcházejícím summitu,
svět by si toho povšimnul a Evropská unie by se stala významnější a vlivnější.

Byl jsem rád, že jsem před dvěma lety navštívil olympijské hry v Pekingu. Čína je příjemná
země, v níž žijí báječní lidé. Čím více budeme aktivní, tím to pro ně i pro nás bude lepší.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, korektní
vztahy mezi EU a Čínou založené na vzájemném respektu musí umět vnímat a porozumět
rozdílnosti obou našich kultur. Klíčem je upřímná a nepovrchní snaha o vzájemné
poznávání. Osobní zkušenosti a budování lidských kapacit včetně odstraňování jazykových
bariér jsou k tomu nezbytnou podmínkou. Proto jsem přivítala společné prohlášení 12.
summitu EU-Čína v Nanjingu v listopadu 2009, které hovoří o posílení spolupráce na poli
vzdělávání, podpoře talentů, společném výzkumu, podpoře výuky jazyků včetně závazku
vyvinout maximální úsilí k podstatnému zvýšení výměn studentů. Protože mi není známo,
zda a jakého konkrétního pokroku bylo v tomto směru dosaženo jak na úrovni EU, tak na
úrovni členských států, chci znovu apelovat na zásadní posílení této oblasti jako nezbytné
podmínky efektivního mezikulturního dialogu.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Paní předsedající, je skutečností, že Čína, která je již druhou
největší hospodářskou a vývozní velmocí na světě, spěje k postavení supervelmoci a
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přitahuje k sobě ze strany USA rostoucí pozornost. V důsledku toho bude muset Evropa
brzy bojovat s Čínou o přízeň USA, jenže její přitažlivost již upadá.

Za těchto okolností roste důležitost vlastních vztahů EU s Čínou, a to nejen z obchodního
a hospodářského hlediska, ale také z politického hlediska a možná i z vojenského hlediska.
Aby však tomu nic nebránilo, musíme překonat zřetelnou dělbu práce mezi orgány EU na
jedné straně, kterým ve vztahu s Čínou často připadá role „zlého policajta“, a jednotlivými
členskými státy na druhé straně, které se ve vztahu s touto vzrůstající velmocí předhánějí
v tom, kdo bude „hodným policajtem“.

Předsedající.   – Ještě ke vzkazu, který jsem obdržela od Rady: Chci upřesnit, že pan komisař
De Gucht bude hovořit za baronku Ashtonovou a že podle dohody s Evropským
parlamentem baronka Ashtonová zastupuje Evropskou komisi a Radu. Tímto upřesněním
odpovídám na připomínku poslance, který si stěžoval na nepřítomnost Rady.

Karel De Gucht,    člen Komise. – Paní předsedající, děkuji vám, že jste objasnila tu situaci,
že dnes vlastně zastávám dvě funkce, neboli nosím dva klobouky, jak říkají Angličané
(mimochodem, vlastním minimálně dva klobouky, jeden zimní z tmavohnědého sametu
a jeden letní, panamský klobouk). Řekla jste, paní předsedající, že takto je to upraveno
dohodou s Parlamentem. Ve skutečnosti je to důsledkem Lisabonské smlouvy. Abychom
zabránili nedorozuměním, když se účastním takovéto rozpravy, je důležité, abyste místo
označení „Komise“ uváděli označení „místopředsedkyně/vysoká představitelka“. Tím by
se všem poslancům dalo na srozuměnou, jakou konkrétní funkci já – nebo kdokoliv jiný
– v takovémto druhu rozpravy zastupuji. Jinak to však byla velmi plodná rozprava. Ve
zbývajících minutách před hlasováním se pokusím zodpovědět některé otázky.

Dovolte mi začít otázkou změny klimatu, o níž se zmínil pan poslanec Bütikofer. Je skutečně
velmi důležité, že v otázce změny klimatu spějeme s Čínou ke společné shodě. To je na
pořadu jednání summitu, který se má konat dne 6. října.

Tím se dostávám k poněkud obecnější poznámce o strategickém partnerství. Mnozí poslanci
se ptali, co toto strategické partnerství vlastně znamená. Pro mě to znamená, že Čína, která
je jednou z nejdůležitějších světových ekonomik, největší zemí na světě, supervelmocí,
členem Rady bezpečnosti OSN, hospodářským tahounem a stále důležitější vojenskou
velmocí, má s Evropskou unií, Spojenými státy a dalšími zeměmi spoluodpovědnost za
světové záležitosti. Toto by podle mě ve skutečnosti mělo znamenat strategické partnerství.
Netýká se jen politiky, hospodářství, změny klimatu nebo surovin, ale spíše
spoluodpovědnosti za správu světových záležitostí. Jsme otevřeni k takovéto spolupráci
s Čínou.

Byly tu zmíněny rovněž některé stávající problémy v hospodářské oblasti. Například pan
poslanec Belder poukázal na to, že Evropská obchodní komora v Pekingu vytvořila zprávu
o obchodních překážkách. Mimochodem, nezveřejnila ji poprvé, tuto zprávu vydávají
každý rok. Existuje rovněž kratší verze než tato publikace o 627 stranách, která nabízí
shrnutí této zprávy. S komorou jsme v častém styku. Během své poslední návštěvy v Číně
jsme spolu podrobně hovořili. Zúčastnili jsme se rovněž schůzky s čínským vedením, na
níž evropští podnikatelé mohli čínskému vedení klást otázky. Jsme tedy stále velmi dobře
informováni o tom, co se v tomto ohledu děje. Jsou zde problémy, zejména s povinnou
certifikací, problém s domácími inovacemi a velmi široký problém se surovinami, jenž se
netýká jen těžebního průmyslu, ale také bavlny, papíru atd. Toto je velmi široké téma a
měli bychom je nadále velmi pozorně sledovat. Bude jedním z hlavních témat
hospodářského dialogu na nejvyšší úrovni, který s Čínou proběhne v listopadu.
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Zazněly tu konkrétní otázky o reciprocitě, mezi jinými od paní poslankyně De Sarnezové.
Na konec října připravujeme sdělení o obchodu. V něm navrhneme nový nástroj, bude se
podobat nástrojům na ochranu obchodu, který na základě zprávy umožní, abychom
zasáhli – není to zaměřeno výslovně proti Číně, nýbrž proti všem – takto: pokud by určitá
země uzavřela trhy se státními zakázkami našim výrobkům a našim podnikatelům, mohli
bychom odvetou udělat totéž s našimi trhy a uzavřít je těmto zemím. Jsem velkým
příznivcem otevřenosti, ale otevřenost rovněž vyžaduje, aby existovala reciprocita. Evropská
komise v tomto ohledu učiní opatření – opakuji, že není zaměřeno výslovně proti Číně,
ale Číny se určitě bude týkat.

Byl zde zmíněn rovněž dumping. Nezaznamenali jsme žádný velký nárůst dumpingových
aktivit ani protidumpingových řízení, ale velmi pozorně tuto věc sledujeme. Bude-li to
zapotřebí, učiníme nezbytná opatření. Například minulý týden jsme přijali opatření vůči
hliníkovým kolům a budeme tuto věc dále pozorně sledovat.

Pan poslanec Brok se ptal na udělení statusu tržního hospodářství. To je skutečně velmi
delikátní téma. Jedna z otázek, kterou bychom si měli položit, je, zda bychom neměli
změnit svůj přístup ke statusu tržního hospodářství. Status tržního hospodářství je vlastně
formálním hodnocením založeným na splnění pěti kritérií. Udělení statusu tržního
hospodářství bylo vždy jedním z hlavních čínských požadavků vůči nám a epanovala tu
určitá představa, že bychom status tržního hospodářství mohli využít jako licitační
prostředek k prosazení ožehavých zájmů EU. Čína však nikdy nenaznačila, co by nám byla
ochotna nabídnout výměnou za status tržního hospodářství. Je jasné, že by nebylo v našem
zájmu, udělit jí tento status zadarmo. V Číně máme rostoucí problémy v oblastech přístupu
na trh, investičních příležitostí pro naše firmy, státních zakázek a přístupu k surovinám.
Museli bychom se dočkat zlepšení v těchto oblastech, abychom uvažovali o změně našeho
přístupu k udělení statusu tržního hospodářství. Dovolte mi dodat, že na základě vstupu
Číny do WTO od roku 2016 bude mít Čína automaticky přiznán status tržního
hospodářství.

Pan poslanec Rivellini, mezi jinými, se ptal na dohodu o partnerství a spolupráci. Rozhovory
pokračují. Pokud jde o obchod, byli jsme v Pekingu minulý týden. Pokud jde o politické
otázky, témata jsme zúžili na lidská práva, Tchaj-wan a migraci. Jedná se mimochodem
o probíhající proces a podobně jako pan poslanec bych uvítal jeho včasný závěr.

Dovolte mi se na závěr věnovat lidským právům, otázce, o které se zmiňovali mnozí
poslanci. O otázkách lidských práv se bavíme při pravidelných politických setkáních a
zvláště během dialogu s čínskými orgány o lidských právech, jehož poslední kolo proběhlo
v Madridu dne 26. června. Například na 12. summitu EU-Čína v Nanjingu jsme se těchto
otázek dotkli během rozhovorů i na tiskové konferenci. O lidských právech a právním
státu se bude samozřejmě hovořit i na summitu v Bruselu.

EU uznává, že Čína učinila pokrok v oblasti hospodářských a sociálních práv. Oceňujeme
úspěchy čínského vedení ve zlepšování ekonomické situace milionů občanů, což názorně
dokládá způsob, jímž se Čína vypořádala s hospodářským poklesem. Tyto úspěchy však
nejsou doprovázeny podobným pokrokem v oblasti občanských a politických práv.
Vzhledem ke globální roli Číny a jejím závazkům plynoucím ze Všeobecné deklarace
lidských práv se na mezinárodní úrovni od Číny velmi očekává, že by měla dodržovat
mezinárodně uznávané standardy ve všech oblastech lidských práv. Naléháme na Čínu,
aby ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, což by bylo
nejzřetelnější známkou toho, že se Čína zavazuje dodržovat lidská práva.
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Na závěr otázka Tibetu. EU respektuje svrchovanost a územní celistvost Číny včetně Tibetu,
ale lidská práva jsou všeobecně platná a situace v Tibetu vyvolává legitimní znepokojení
mezinárodního společenství. Jsme znepokojeni tím, že velké množství tibetských
intelektuálů a spisovatelů je v současnosti obžalováno z trestného činu. Vyzýváme Čínu,
aby v souladu s čínskou ústavou a ustanoveními čínského práva o lokální autonomii
umožnila Tibeťanům plně užívat jejich základní politická, náboženská, hospodářská
a kulturní práva.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

(Zasedání bylo na několik minut přerušeno)

PŘEDSEDAJÍCÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Hlasování

Předseda.   – Dalším bodem je hlasování.

(Výsledky a další podrobnosti hlasování: viz zápis)

5.1. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revize vlastních zdrojů
(A7-0249/2010, László Surján) (hlasování)

5.2. Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (A7-0226/2010, Pablo Arias
Echeverría) (hlasování)

- Před hlasováním:

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Pane předsedo, chtěl bych se omluvit. Zapomněl jsem kartu
v zasedací místnosti Výboru pro zahraniční věci. Hned mi ji přinesou. Koná se tak málo
hlasování a jsem tu již od prvního. Jen jsem to chtěl vysvětlit.

5.3. Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví (A7-0195/2010,
Christine De Veyrac) (hlasování)

5.4. Zabezpečení dodávek plynu (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (hlasování)

5.5. Dohoda mezi ES a Pákistánem o zpětném přebírání osob (A7-0231/2010, Csaba
Sógor) (hlasování)

- Před hlasování:

Csaba Sógor,    zpravodaj. – (HU) Pane předsedo, dovolte mi, abych poděkoval za prohlášení
Evropské komise k návrhu rozhodnutí Rady o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících
osob, které bude přílohou Dohody mezi Evropskou unií a Pákistánskou islámskou
republikou, o níž budeme nyní hlasovat.

5.6. Obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem (A7-0238/2010, Metin Kazak)
(hlasování)

- Před hlasováním:
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Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Pane předsedo, ujímám se slova na základě čl. 175 odst.
2 jednacího řádu a žádám, aby tato zpráva byla vrácena výboru.

Činím tak z těchto důvodů: U pana zpravodaje Kazaka dochází ke střetu zájmů, protože
vysokoškolské vzdělání na Sorbonně dokončil na náklady turecké vlády. Vzhledem k tomu
se domnívám, že zpráva, jejíž návrh připravil, není nestranná, a musí být vrácena výboru,
dále musí být jmenován nový zpravodaj, jenž připraví návrh zprávy, která bude nestranná
a nezávadná.

Proto žádám kolegy poslance, aby podpořili můj požadavek na navrácení návrhu usnesení
výboru.

Předseda.   – Děkuji. Takovou žádost může vznést pouze politická skupina. V tomto
případě žádost nesplňuje nutné náležitosti. Nemůžeme ji vzít v potaz.

- Před hlasováním o pozměňovacím návrhu 2, části 2:

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Pane předsedo, v odstavci 2 je uvedeno: „O vrácení věci
výboru může rovněž požádat politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců“. Zeptejte
se prosím, zda můj návrh podporuje 40 poslanců a pak uvidíme, zda můžeme pokračovat
v hlasování o této zprávě.

(Žádost o navrácení zprávy výboru byla zamítnuta)

5.7. Právní předpisy EU zaměřené na zachování biologické rozmanitosti
(A7-0241/2010, Esther de Lange) (hlasování)

- Před hlasováním o odstavci 67:

Esther de Lange,    zpravodajka. – Pane předsedo, chtěla bych vás požádat, aby se při
konečném hlasování – hlasování o celém usnesení – hlasovalo jmenovitě.

Předseda.   – Vznášíte tuto žádost jménem politické skupiny?

Esther de Lange,    zpravodajka. – Ano, pane předsedo, a diskutovala jsem o tom také se
stínovými zpravodaji.

Předseda.   – Žádáte o to poněkud se zpožděním, ale můžeme hlasovat jmenovitě, pokud
nikdo nebude proti tomu. Je někdo proti tomu? Pane Battene, jste proti tomu?

Gerard Batten (EFD).   – Pane předsedo, nesouhlasím s tím, ale nikoliv z důvodu, že bych
nesouhlasil se jmenovitým hlasováním, nýbrž proto, že bychom měli mít, jak jsem v této
sněmovně řekl již mnohokrát, soubor pravidel, která platí pro všechny stejně. Kdyby se
někdo z nás přihlásil a požádal by, zda bychom mohli hlasovat jmenovitě o něčem jiném,
bylo by to zamítnuto. Platí-li určitá pravidla, musíme se jimi řídit.

(Žádost byla zamítnuta)

- Po hlasování:

Esther de Lange,    zpravodajka. – Pane předsedo, při vší úctě, tento postup již předtím
probíhal. Můžeme během hlasování požádat o jmenovité hlasování, a bude-li proti 40
poslanců, nebudeme hlasovat jmenovitě, ale zatím jsem viděla, že proti byl jen jeden.
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Předseda.   – Rád bych to v klidu vysvětlil. Postup, o němž hovoříte, se týká ústních
pozměňovacích návrhů, protože pro jejich předkládání není stanovena žádná definitivní
lhůta. Žádáte-li o jmenovité hlasování, platí jiné pravidlo, nikdo ve sněmovně se proti
tomu nemůže postavit. V případě, kterým se teď zabýváme, byla stanovena lhůta pro
předkládání pozměňovacích návrhů a tuto žádost jste nevznesla ve stanoveném čase. Toto
jsou pravidla, která naleznete v jednacím řádu. Byla-li stanovena lhůta pro předkládání
návrhů, nikdo se nemůže stavět proti. Usnesení bylo přijato. Chtěl bych blahopřát paní
de Lange k její práci na tomto usnesení.

5.8. Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem
(A7-0227/2010, João Ferreira) (hlasování)

5.9. Snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích
(A7-0192/2010, Eleni Theocharous) (hlasování)

- Před hlasováním o odstavci 84:

Eleni Theocharous  , zpravodajka. – (EL) Chci přednést následující ústní pozměňovací
návrh, jenž je navržen v angličtině.

(Řečnice pokračovala anglicky)

zpravodajka. – Přečtu anglický text: „vyzývá Evropskou unii a G 20, aby podnikla konkrétní
kroky na vymýcení případů zneužívání daňových rájů, daňových úniků a nedovolených
finančních úniků z rozvojových zemí a aby podpořila investování těchto zdrojů
v rozvojových zemích“. Chtěli bychom za první tři slova doplnit skupinu slov „a G 20“ a
nahradit slovo „umožnila“ slovem „podpořila“.

(Ústní pozměňovací návrh byl přijat)

Předseda.   – Za okamžik vám budou zaslány elektronickou poštou informace týkající se
čtvrtku.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

6. Vysvětlení hlasování

Ústní vysvětlení hlasování

Zpráva: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Elektronický obchod se v současnosti stal nedílnou
součástí internetu, ale bohužel zde stále existují patrné nedostatky zejména tehdy, jedná-li
se o přeshraniční obchod. Nekoordinované vnitrostátní předpisy mohou závažně omezovat
volný pohyb zboží v celé Evropě. Podle průzkumů si v roce 2009 jeden ze tří evropských
spotřebitelů koupil určité zboží elektronickou cestou, ale pouze 7 % tak učinilo v jiném
členském státě. Další průzkum jasně ukazuje, že 60 % pokusů o přeshraniční nákup je
neúspěšných, protože dodavatel může odmítnout buď transakci, nebo dodání. Evropa se
může pyšnit 500 miliony spotřebitelů, jejich přítomnost na internetu je ale málo citelná.
Musíme se vynasnažit, abychom vytvořili podmínky také pro jednotný, fungující,
elektronických trh. Proto jsem zprávu podpořil.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS44



Syed Kamall (ECR).   – Paní předsedající, děkuji, že jste mi dala příležitost objasnit moje
stanoviska ohledně tohoto hlasování. Myslím, že se všichni shodneme, že toto je velmi
důležité: v oblasti elektronického obchodu stále existuje příliš mnoho překážek. Je důležité,
abychom mohli v celé EU nakupovat přes internet jak digitální, tak fyzické zboží. Vítám
veškeré iniciativy, které v EU prolomí překážky, aby toho mohlo být dosaženo. Je to
pravděpodobně jednou z pozitivních stránek Evropské unie.

Zároveň zde však probíhá mnohem významnější obchodování, které je spojeno se zbytkem
světa, a doufám, že tedy neusilujeme o právní předpisy v globálním měřítku, ale o lepší
koordinaci mezi různými jurisdikcemi, abychom zajistili, že prolomíme překážky a že
občané ze zemí Evropské unie budou moci využívat výhodnějších cen ve zbytku světa
a nakupovat produkty, zboží a služby ze zbytku světa přes internet.

Zároveň bychom si měli uvědomit, že kvůli nadmíru dostatečné šířce pásma a dostatečným
kapacitám na uchovávání a údaje se budou ceny přibližovat k nule a časem se ceny za
některé digitální produkty sníží na nulu.

Daniel Hannan (ECR).   – Paní předsedající, moji voliči z podnikatelské sféry budou na
takovou zprávu pohlížet s unavenou rezignací. Obsahuje všechny banální a otřelé fráze,
které spojujeme se směrnicemi EU: „elektronický obchod je hybná síla internetu“; „důležitý
katalyzátor pro dosahování cílů EU stanovených ve strategii pro vnitřní trh EU 2020“;
„všichni účastníci musí spolupracovat“. To nijak nevede k usnadnění skutečného
obchodování a volného obchodu. Není třeba směrnic a nařízení k tomu, aby mezi sebou
podniky mohly nakupovat a prodávat: právě to totiž dělají, aniž by to muselo být výslovně
uzákoněno.

Když jeden z mých voličů obchoduje přes internet se společností na druhém konci světa,
z Austrálie nebo Nového Zélandu, zvládají to bez regulační nadstavby jednotného trhu
EU. Ve skutečnosti tak činí s mnohem menším počtem problémů, než kdyby se pokoušeli
jednat prostřednictvím změti evropských pravidel, což možná vysvětluje, proč byl za roky
našeho členství v Evropské unii náš obchod v přebytku vůči všem kontinentům na světě
kromě Evropy. Nyní to možná vysvětluje, proč se vzestupem technologické revoluce moji
voliči znovu objevují své globální poslání.

Zpráva: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, jak tato zpráva jasně
ukazuje, objem letecké dopravy se již několik let soustavně zvětšuje. Přes velký pokrok v
oblasti bezpečnosti tento nárůst zvyšuje nebezpečí leteckých nehod.

Evropské předpisy o vyšetřování leteckých nehod jsou stanoveny ve směrnici z roku 1994,
která byla vypracována v době, kdy ještě neexistovala Evropská agentura pro bezpečnost
letectví (EASA). Proto plně podporuji záměr zpravodajky, který se týká stanovení jasného
právního rámce, a to prostřednictvím nového nařízení, jež učiní z agentury EASA hlavního
činitele v oblasti letecké bezpečnosti v Evropě.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Paní předsedající, nařízení zdokonaluje
bezpečnostní vyšetřování toho, jak se v budoucnosti vyvarovat nehodám, a dále zdokonaluje
koordinaci prostřednictvím zřízením sítě a zavedením péče určené pro oběti a jejich rodiny,
jsem ale zklamaná, že do zprávy nebyla začleněna tato dvě témata: zaprvé, zásada
„spravedlivého posouzení“, aby nebyl personál trestán za rozhodnutí učiněná v souladu
s jejich zkušenostmi a odbornou přípravou a současně mu za žádných okolností nebyla
tolerována vážná nedbalost, svévolné porušení povinností nebo činy směřující k destrukci;
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zadruhé, požadavek týkající se samoregulačního kodexu, aby bylo možné zabránit
zveřejňování citlivých informací, které se mohou dostat do rukou médiím, a vyhnout se
tedy bezdůvodnému utrpení dotčených rodin.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Vážená paní předsedající, víme, že stávající systém
Společenství pro vyšetřování nehod v civilním letectví není zcela optimální. Za posledních
několik let došlo k výraznému nárůstu dopravy, rozšíření Evropské unie o další státy
a existují dokonalejší vyšetřovatelské metody. Cílem tohoto nařízení je proto reagovat na
vzniklou situaci a zajistit efektivnější předcházení leteckým nehodám.

Navrhované nařízení umožňuje zapojení agentury EASA, která existuje od roku 2002 a
je odpovědná za certifikaci letadel, do procesu vyšetřování nehod, vytvoření evropské sítě
orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví, navrhuje změny v charakteru a
rozsahu předávání zpráv z šetření, včetně zajištění požadavku na dostupnost seznamu
cestujících na palubě havarovaného letadla. Projednávaný text je výsledkem kompromisu
Parlamentu s Radou. Česká republika v Radě s kompromisem vyjádřila souhlas. Zpráva
má technický charakter a přispěje k větší bezpečnosti v letectví. Proto jsem tuto zprávu
podpořil.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Výbuch sopky na Islandu, k němuž došlo v dubnu,
ukázal, že celý evropský kontinent je vlastně závislý na letecké dopravě. V současnosti
neexistuje jiná alternativa. Ani železniční doprava, ani žádný jiný druh dopravy nebyl
schopný leteckou dopravu nahradit, proto je nutné zabývat se otázkou její bezpečnosti a
spolehlivosti. V případě leteckých incidentů – právě o to se zajímáme – nebo leteckých
katastrof je naprosto zásadní dokázat efektivně určit příčiny, aby bylo nejprve možné
stanovit odpovědnost. Co je však ještě důležitější, musíme být schopni předcházet
incidentům, zejména nebezpečí srážek a katastrofám v této mimořádně významné oblasti
dopravy.

Rád bych vyjádřil své uznání zpravodajce a stínovým zpravodajům za to, že se ve zprávě
zabývají velkou škálou otázek. Zdůraznili oblasti odpovědnosti a způsoby, jak řešit
problémy. Je to dobré nařízení. Získalo moji podporu.

Zpráva: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, za poslední roky
mnoho členských států zažilo častá narušení dodávek zemního plynu, což ukazuje, že
vzrůstající závislost Evropské unie na zahraničních dodávkách energie může poškodit
dlouhodobé hospodářské a politické zájmy členských států.

Plně podporuji myšlenku, že zabezpečení dodávek energie by mělo být považováno za
zásadní faktor celkové bezpečnosti Evropské unie a že zabezpečení dodávek plynu v EU,
zejména v krizových situacích, tedy musí být považováno za strategický cíl.

Z tohoto důvodu jsem hlasoval ve prospěch této zprávy a stejně jako zpravodaj doufám,
že bude toto nařízení uplatněno rychle.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, k níž došlo
loni v zimě, měla negativní dopad na evropské občany a evropské hospodářství a odhalila
rozsah zranitelnosti Evropské unie a její závislost na dodávkách ze zahraničí.

Unie by měla vytvářet svoji energetickou politiku v duchu solidarity, a zajistit tak v celé
EU zabezpečení dodávek energie v souladu s novými pravomocemi, které jí dává Lisabonská
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smlouva. Co se týče náhlých výpadků v dodávkách plynu, souhlasím s názorem zpravodaje,
který posílil ustanovení článku o možnosti vyhlášení stavu nouze ve Společenství pro
vymezenou geografickou oblast, jinými slovy v zemi, která např. zažívá krizi spojenou
s úplným poklesem dodávek plynu, ačkoli pokles na úrovni EU nedosahuje hranice 10 %.
Považuji rovněž za správné, aby byl vytvořen zvláštní mechanismus Společenství, který
bude uplatňován na regionální úrovni.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Zabezpečení dodávek plynu bylo, je a bude na dlouhou
dobu otázkou, která je zásadní pro mezinárodní politickou situaci, ale která je především
zásadní pro zajištění správných životních podmínek pro evropské obyvatele, protože jim
zaručuje odpovídající množství tohoto významného přírodního zdroje. Myšlenky, které
autor zprávy navrhuje, jako je zlepšení systému pro vyhlašování stavu nouze spojením
kritérií s určitou zeměpisnou oblastí, vymezení přesných hraničních hodnot, které členským
státům umožní činit zásahy na trhu, a centralizace a posílení ochrany údajů týkajících se
obchodních a dodavatelských informací, bezpochyby zlepší zabezpečení dodávek a zajistí
jejich nepřetržitost. Tento problém je obzvláště významný pro hospodářství, která jsou
založena na plynu jakožto zdroji energie, a v Evropě jich máme spoustu. Zprávu jsem
pochopitelně podpořil.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Přijali jsme významnou zprávu o zabezpečení
dodávek zemního plynu. Opatření navrhovaná ve zprávě představují krok správným
směrem, ale společnosti či hospodářství neposkytují úplný pocit bezpečí. Zkušenosti
z posledních let ukazují, že mnoho členských států jedná ve vlastním zájmu a neusiluje
v této oblasti o budování skutečné, koordinované a vzájemně prospěšné evropské politiky.

Měli bychom se snažit o to, abychom dosáhli oddělení těžby od přepravy, a měli bychom
odstranit monopoly a vyloučit otázky týkající se plynu z oblasti mezinárodní politiky.
Zásadními kroky, jež je třeba přijmout, jsou diverzifikace zdrojů a zásobovacích tras
zemního plynu, rozvoj infrastruktury, spolupráce subjektů, které se zabývají oblastí
zemního plynu a spolupracují na nadnárodní úrovni. Podle mého názoru je tento dokument
začátkem vytváření společné energetické politiky.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Děkuji, paní předsedající. Zabezpečení dodávek zemního
plynu je jedním z nejvýznamnějších aspektů hospodářské a strategické bezpečnosti Evropy.
Schopnost vystupovat v otázkách energetické politiky jednotně vůči dodavatelům energie
je jedním z našich klíčových cílů. Velice oceňuji to, čeho dosáhl komisař Oettinger, ale
domnívám se, že pět nebo sedm let, které mají být podle něj určeny k diskusi se členskými
státy, je příliš dlouhé období. Společná energetická politika je naléhavě potřebná. Je nutné
zabezpečit diverzitu zdrojů dodávek, zejména pro pobaltské státy, protože jediný dodavatel
– Rusko – využívá svého monopolního postavení, aby mohl zasahovat do politického dění
států, které jsou na něm závislé. Je třeba vytvořit propojení dodávek plynu v Evropě, a to
na základě zásady solidarity, která je základní kamenem politiky Evropské unie. Situace,
kdy bychom diverzifikovali dodavatele plynu, ale plyn by musel být stále veden přes Rusko,
by byla nepřijatelná. Evropa musí rozvinout přímou spolupráci se středoasijskými a
zakavkazskými státy, musí vyhledávat projekty zaměřené na horninami zadržený plyn a
plyn z břidlic a na alternativní zdroje energie. Děkuji.

Vito Bonsignore (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, také jsem hlasoval ve
prospěch tohoto opatření. Nastal čas, aby Evropská unie jasně upravovala energetickou
bezpečnost a dodávky energie: spor z loňského roku nám ukázal míru naší závislosti na
energii ze třetích zemí.
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Nařízení schválené zde v Parlamentu konečně řeší tento problém a v rámci úsilí o
předcházení budoucím krizím činí v oblasti energetické bezpečnosti významný krok vpřed.
Členské státy jsou vyzvány, aby zajistily odpovídající energetické pokrytí pro domácnosti
a chráněné odběratele, jinými slovy pro zásadní struktury a služby. Jsou vyzvány rovněž
k tomu, aby sestavily preventivní plány a plány pro stav nouze.

Činíme tedy pokrok směrem k zásadě státní subsidiarity, která je Unii a mojí parlamentní
skupině tak drahá. Podporuji zejména pozměňovací návrh 62. Závěrem vás chci upozornit,
pokud dovolíte, na prozíravost mojí země, která otevřela několik komunikačních kanálů
se zeměmi, jež mají velké zásoby plynu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Evropský parlament dnes přijal nařízení
o zabezpečení dodávek zemního plynu. Je to velmi významný krok směrem k provádění
společné energetické politiky Evropské unie. Je to krok k energetické solidaritě mezi
členskými státy Evropské unie a k větší regionální spolupráci.

Hlasovala jsem ve prospěch tohoto dokumentu, protože se domnívám, že nám toto nařízení
umožní zajistit, aby energetické ostrovy Evropské unie, jako jsou například pobaltské státy,
stále disponovaly plynem, až ti, kteří monopolizují jeho dodávky, jednostranně uzavřou
kohoutky.

Toto nařízení rovněž připravuje cestu pro financování Evropské unie určené na projekty
v oblasti energetické infrastruktury, které budou přispívat k odstranění energetické izolace.
Avšak ustanovení nařízení, která plánovala přísnější sledování činností dodavatelů ze
třetích zemí, jako je Gazprom, především v oblasti hospodářské soutěže, byla zamítnuta,
a nařízení se omezuje na obecná ustanovení.

Druhým, stejně tak významným aspektem je ochrana životního prostředí. Vzhledem
k tomu, že nařízení umožňuje, aby byly projekty třetích zemí financovány z prostředků
Evropské unie, doufám, že si Evropská komise pospíší s uplatněním nezávislého nástroje
pro posouzení dopadu na životní prostředí.

Zpráva: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, účelem této dohody
je posílení spolupráce mezi vládami dotčených zemí s cílem uspíšit postup zpětného
přebírání neoprávněně pobývajících osob a učinit tak na základě jasného vymezení všech
nezbytných technických ustanovení: žádosti o zpětné převzetí, důkazních prostředků,
lhůt, způsobů předání a přepravy.

Hlasoval jsem ve prospěch dohody, protože jsem přesvědčen, že je nezbytná jako základní
nástroj v boji proti nelegální migraci v Evropské unii.

Dohoda obsahuje doložku o nedotknutelnosti v souladu s dalšími mezinárodními právními
předpisy a pravidly pro ochranu údajů: státy musí splnit příslušné závazky vyplývající
z mezinárodních právních předpisů, jako je např. zásada nenavracení, a ponesou
odpovědnost za vyhoštění před svými vnitrostátními soudy.

Zásada nenavracení má také procesní dopady, pokud je od států požadováno, aby
vyhodnotily riziko špatného zacházení, včetně případů nepřímého vystěhování do
zprostředkující země.
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Touto dohodou se zřizuje – a tím skončím – Smíšený readmisní výbor, a v tomto bodě
bych rád zdůraznil, paní předsedající, že Evropský parlament bohužel nebude jeho součástí.
Vyzývám proto Evropskou komisi, aby nás pravidelně a řádně informovala o své činnosti.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Je opravdu ironické, že Evropský parlament dnes hlasuje o
dohodě, na jejímž základě budou ubozí pákistánští občané, kteří jsou bez prostředků,
vypovězeni z Evropské země zpět do vlasti, jež je zpustošena ničivými povodněmi.
Dlouhodobě sužovaní chudí lidé, zemědělci a pracovníci z Pákistánu trpí ještě více než
kdy před tím, 20 % jejich země je zpustošeno povodněmi, úroda je zničena, dobytek
usmrcen, děti mají hlad a je zasaženo více než 20 milionů lidí.

Bylo by mnohem vhodnější, kdybychom diskutovali o tom, jak můžeme bojovat proti
chudobě v Pákistánu, jak ji zmírnit a ukončit např. donucením Mezinárodního měnového
fondu, aby zrušil zdrcující dluh, který je uvalen na Pákistán, aby zrušil osobní dluh uvalený
na pákistánské pracovníky a chudé tím, že tyto dluhy odvolá, a aby navýšil pomoc určenou
na zmírnění utrpení, přičemž je nutné, aby tato pomoc nebyla předávána skrz
zkorumpovanou vládu, ale na základě demokratické kontroly zemědělců, pracovníků
a chudých, kteří jsou skutečnými oběťmi této situace. To by pro trpící pákistánský lid
představovalo mnohem vhodnější reakci.

Gerard Batten (EFD).   – Paní předsedající, zdržel jsem se hlasování o dohodě mezi
Evropskou unií a Pákistánem. Dohoda by pravděpodobně posílila schopnost národních
států, nebo bych měl říct členských států, navracet ilegální přistěhovalce do Pákistánu. Na
první pohled by se zdálo, že je to pro Spojené království žádoucí, ale měla by to být pouze
Británie jako nezávislý svrchovaný národní stát, kdo rozhodne o tom, kdo může či nemůže
překročit její hranice.

Hlasování ve prospěch této dohody by znamenalo přenést toto právo na Evropskou unii,
což je něco, co nemohu v žádném případě učinit. Británie musí získat kontrolu nad svou
politikou přistěhovalectví, a to legálního i nelegálního, a nikoli převádět tuto kontrolu na
Evropskou unii.

Jens Rohde (ALDE).   – Rád bych uvedl, že dnešní hlasování o dohodě o zpětném přebírání
mezi EU a Pákistánem dánské liberály velmi potěšilo. Konečně bylo po několika letech
jednání mezi Komisí a Pákistánem dosaženo dohody, která umožňuje zpětné přebírání
migrantů, kteří přestali splňovat podmínky vstupu nebo pobytu na území kteréhokoli
členského státu EU.

Tato dohoda je významným nástrojem v boji proti nelegální migraci do Evropské unie,
zejména proto, že Pákistán je významnou zemí původu a transitu migrantů. Na základě
této dohody Pákistán souhlasí, že převezme zpět své vlastní státní příslušníky a za určitých
podmínek také státní příslušníky třetích zemí. Tato dohoda zlepší bezpečnost na evropském
území.

Zpráva: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasovala jsem ve
prospěch zprávy poslance Kazaka o vztazích mezi Evropskou unií a Tureckem, která byla
odhlasována v rámci Výboru pro mezinárodní obchod i zde v Parlamentu. Ačkoli celní
bariéra mezi Tureckem a Evropou byla vybudována již před dlouhou dobou, mnoho
překážek a bariér v obchodu mezi oběma stranami je stále v platnosti.
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Chceme-li přispět ke konkrétnímu a pozitivnímu nárůstu obchodu, Turecko musí zohlednit
postoj Parlamentu, a musí tedy zajistit sblížení tureckých právních předpisů s acquis
Společenství, co se týče volného obchodu, musí uplatňovat zvláštní postupy pro boj proti
padělkům – což se dotýká také odvětví významně spojených s oblastí veřejného zdraví,
jako jsou léčiva – a musí zajistit volný pohyb zboží v celní oblasti zrušením zatěžujících
dovozních postupů, které poškozují evropský výrobní a zemědělský průmysl.

Musí se také vyhnout diskriminačním praktikám vůči evropským odvětvím, pokud jde o
veřejné zakázky, a respektovat dohody přijaté Světovou obchodní organizací.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Paní předsedající, přirozeně jsem hlasoval proti zprávě
poslance Kazaka, a to z důvodů, které jsem Parlamentu představil. Nemohu hlasovat ve
prospěch zprávy sestavené zpravodajem, který je prakticky zadlužený za celé své vzdělání,
jež stálo velkou spoustu peněz a uhradila jej přímo turecká vláda. Podle mého názoru to
představuje střet zájmů. Podle mě to znamená, že zpráva nemohla být sestavena objektivně,
a proto jsem hlasoval záporně.

Rád bych poznamenal ještě další věc. Můžeme si povšimnout, že tato zpráva obsahuje
body, které nesouvisí ani s obchodem, ani hospodářstvím. Zpráva zmiňuje a schvaluje
poslední změnu turecké ústavy, v níž nespatřuji nic jiného než vítězství islamistů nad lidmi,
kteří si přejí, aby bylo Turecko laickou zemí. Bohužel to bylo vojsko, kdo – společně se
soudním systémem, dodal bych – zajišťoval laickou povahu Turecka.

Turecko mělo vždy sklony vydat se na cestu islámu a nyní tyto sklony ukazuje více než
kdy jindy a já jsem hlasoval proti této zprávě, protože nesouhlasím s tím, že tuto situaci
schvalujeme.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, role Turecka jako
světového obchodního hráče se v posledních letech zvýšila, a to zejména proto, že země
více využívá svého jedinečného geopolitického postavení.

Vytvoření celní unie s Evropskou unií v roce 1996 přispělo k prohloubení hospodářských
vztahů. Od této doby bylo dosaženo poměrně vysokého stupně integrace trhu, zejména
co se týče volného pohybu zboží. Nedávným pozoruhodným úspěchem v procesu integrace
bylo přijetí nového tureckého celního kodexu a zavedení systému všeobecných preferencí.

Nemůžeme popřít, že Turecko se v posledních letech stalo klíčovým obchodním partnerem
Evropské unie. Zaujímá totiž sedmé místo mezi předními dovozními trhy EU a páté místo
mezi vývozními trhy.

Turecko se stalo investiční základnou pro evropské podniky, přičemž jeho integrace do
dodavatelského a výrobního řetězce EU posílila, a to často v souvislosti se sektory s vysokou
přidanou hodnotou.

Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, paní předsedající, protože souhlasím s myšlenkou,
že nejprve je třeba zdokonalit fungování celní unie. Proto podporuji tento vztah mezi
Tureckem a Evropskou unií.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Paní předsedající, mezi Evropskou unií a Tureckem existují
komplexní obchodní vztahy. Od roku 1996 existuje také celní unie, a navzdory tomu
všemu je zde stále několik obchodních překážek. Proto mě obzvláště těší, že Parlament
dnes vyzval Tureckou republiku, aby zrušila své příliš složité dovozní postupy a sjednotila
svůj systém kvót pro zpracované zemědělské produkty, jež nejsou v souladu s podmínkami
celní unie.
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Zadruhé musíme spolupracovat rovněž na tom, abychom zajistili, že zemědělské produkty
dovážené z Turecké republiky budou splňovat tytéž normy jako produkty pocházející
z Evropské unie.

Dnes jsem hlasoval ve prospěch této zprávy. Je však pravda, že je před námi ještě mnoho
práce. Pusťme se do toho!

Vito Bonsignore (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, blahopřeji zpravodaji
k odvedené práci a především k jeho přístupu k tomuto tématu, protože s Tureckem diskuse
o jeho přistoupení k Unii vedeme již po mnoho let. Je to tedy složitá situace.

Není nutné připomínat, že Turecko pro Evropu představuje vynikajícího obchodního
partnera, v čemž mu napomáhá jeho pozice přirozené brány do Asie. Evropská unie je
největším obchodním partnerem Turecka. Statistiky jsou dobré; jsou uklidňující.

Tyto obchodní vztahy je třeba zdokonalit, a proto souhlasím s body 16 a 20, které vyzývají
Turecko ke zrušení licencí na dovoz a zrušení zákazu na dovoz některých farmaceutických
výrobků.

Na závěr souhlasím také s tím, že celní unie by měla být posílena a rozšířena, aby byl
obchod stále více přínosný.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Paní předsedající, hlasoval jsem ve prospěch zprávy
poslance Kazaka, protože zlepší hospodářské a obchodní vztahy s Tureckem. Posílí
sousedská pouta mezi Evropskou unií a Tureckem. A právě to potřebujeme.

Zdržel jsem se hlasování o pozměňovacím návrhu 1, který předložila skupina Evropa
svobody a demokracie. Sdílím jejich názor, že Turecko by nemělo přistoupit k Evropské
unii, ale zpráva poslance Kazaka se touto otázkou nezabývá. To je důvod, proč jsem se
zdržel hlasování o tomto pozměňovacím návrhu a proč jsem vlastně hlasoval ve prospěch
zprávy, protože koneckonců musíme posilovat dobré sousedské vztahy s Tureckem.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Navzdory zlepšení ve vztazích mezi Unií a
Tureckem se v této oblasti stále vyskytují potíže, které mají formu celních i necelních
překážek, jež je třeba společně s dalšími formalitami a postupy zjednodušit. Na obou
stranách existují problematické otázky. Zahrnují nerespektování práv duševního vlastnictví
a problém padělání výrobků na straně našeho partnera.

Na partnerství s Tureckem nám skutečně záleží, takže bychom se měli pečlivě zajímat o
příčiny narušování obchodu před tím, než se z nich stane vážnější problém. Je možné, že
kvůli mnohaletému čekání na to, než Unie přijme společný postoj ke členství této země,
Turecko nyní začíná hledat alternativní spojence? Vztahy mezi ekonomikami Unie a
Turecka by bylo třeba analyzovat také s ohledem na demografickou strukturu obou stran
a na prognózy do budoucnosti.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Hlasoval jsem samozřejmě ve prospěch pozměňovacího návrhu
skupiny Evropa svobody a demokracie a proti zprávě poslance Kazaka, protože je naprosto
možné zachovat si s Tureckem optimální obchodní vztahy, aniž by tato země přistoupila
k Evropské unii.

Zdá se, že zpravodaj chodí okolo této otázky se zavřenýma očima, když píše, že výsledek
nedávného referenda v Turecku posílí demokratizaci této země. Nesporné je naopak to,
že islamisté z politické strany AKP si definitivně naklonili mocenskou základnu této strany
ve svůj prospěch. Po zavedení islámu do každodenního pouličního a společenského života
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nyní připravili cestu pro úplnou islamizaci tureckých veřejných institucí. Vyvraťme veškeré
pochybnosti: změny turecké ústavy, které byly schváleny, nejsou ničím jiným než
jednoznačným útokem na armádu a ústavní soud jakožto poslední laické instituce
v Turecku.

Zpráva: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, pokud jde o zachování
biologické rozmanitosti a ekosystémů, zpráva, která byla dnes schválena, je krok správným
směrem. Pojem biologické rozmanitosti byl konečně spojen s pojmem odpovědného
řízení.

Máme-li zachránit naši planetu a zachovat ji pro budoucí generace, musíme neprodleně
přijmout prováděcí politiky týkající se ekologické kompatibility. Poté, co jsme nedokázali
naplnit náš cíl zamezení ztrátě biologické rozmanitosti do roku 2010, musíme tento
desetiletý odklad využít k tomu, aby státy a instituce opravdu zvýšily úsilí v oblasti osvěty.

Environmentální dědictví Evropské unie od makchie až po jehličnaté lesy, se může z hlediska
biologické rozmanitosti chlubit vskutku jedinečným bohatstvím flóry a fauny. Zamezení
ztrátě tohoto environmentálního dědictví – již hodlám končit – je povinností, kterou
dlužíme sobě i budoucím generacím.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o provádění
právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti.

Zpráva navrhuje mnoho pozitivních požadavků, ale jejím klíčovým zjištěním je to, že
požadovaných výsledků nebylo dosaženo z důvodu nedostatečné politické vůle. To je také
důvodem, proč nebyly právní předpisy řádně prováděny; vyskytují se zde nedostatky
v údajích, sledování a financování je nedostatečné a integrace do odvětvových politik je
nízká.

Potřebujeme, aby podávání zpráv bylo jasnější, mělo by se týkat jak osvědčených postupů,
tak zemí, jež v této oblasti nejsou úspěšné. Evropská komise by zde neměla zaujímat
politickou úlohu, ale úlohu čistě profesionální. Musíme chránit přírodu a budoucnost
lidstva, nikoli vlády jednotlivých členských států.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, zachování biologické
rozmanitosti a ekosystémů a boj za předcházení jejich další degradaci představují výzvy,
které mají pro naši společnost nevyčíslitelnou hodnotu. Zastavení ztráty biologické
rozmanitosti není pouze naší morální povinností, je také povinností z politického a
hospodářského hlediska: musíme pečovat o naši planetu, aby na ní mohly žít i budoucí
generace.

Jak je v politice EU v oblasti životního prostředí obvyklé, nabízí směrnice v této oblasti
potřebnou flexibilitu pro přizpůsobení prováděcích opatření místní situaci. Důvodem pro
tento přístup jsou bezpochyby zásady subsidiarity a proporcionality, ale rozdíly mezi
členskými státy jsou často tak velké, že tím trpí účinnost směrnic.

Souhlasím se zpravodajkou, když uvádí, že také v důsledku přístupu k biodiverzitě, který
se často zaměřuje na oddělené sektory, je velmi rozděleno i financování opatření
zaměřených na biodiverzitu a ekosystémy rozpočtem EU.

Zatímco rozdělené financování může mít velmi pozitivní účinek díky tomu, že lze čerpat
z různých zdrojů, povinné spolufinancování a výběrový přístup vede například
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v strukturním řízení a řízení záležitostí venkova k tomu, že tyto prostředky skutečně
používají pro potřeby biologické rozmanitosti jen členské státy, které činí vědomé
rozhodnutí v této oblasti.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) V Evropské unii hrozí vyhynutí více než 42 % savců,
43 % ptáků, 30 % obojživelníků, 45 % plazů a 52 % ryb a míra ztráty se má do roku 2050
zdesetinásobit.

Bohužel se zdá, že občané Evropské unie si naléhavost situace neuvědomují, a Evropská
komise se k těmto údajům staví lhostejně. Svědčí o tom nedostatek odhodlání důsledně a
náležitě vymáhat uplatňování směrnic na ochranu životního prostředí a neochota zahájit
proti členským státům řízení pro porušování předpisů. Pokud nám upřímně záleží na tom,
abychom svým dětem a budoucím generacím předali životní prostředí alespoň zčásti
takové, jaké máme dnes, nemůžeme si dovolit dále otálet nebo se vyhýbat tomu, abychom
jednali. Podporuji tedy navrhované kroky, které mohou napomoci k zabránění
nenapravitelným škodám na životním prostředí.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Paní předsedající, rozmanitost rostlinných a živočišných druhů
tvoří základ pro zásobování rostoucí světové populace jídlem a surovinami. Je také zásadně
důležité, abychom naše úsilí přizpůsobili změně klimatu. Biologická rozmanitost na celém
světě je ohrožena, zejména pak lidskou rasou. Musíme proto zastavit ztrátu biologické
rozmanitosti a snažit se napravit způsobené škody. Nejlepším způsobem ochrany biologické
rozmanitosti je její udržitelné využívání. V tomto případě to znamená, že evropští zemědělci
by měli být našimi spojenci, nikoli protivníky. V budoucnu bychom je měli stále více
považovat za naše spojence.

Dovolte, abych přesto skončil pozitivně. V oblasti, již zastupuji, ve Svobodném státě Sasko,
jsme úspěšně po 200 letech navrátili do přírody vlky. To je dobrým příkladem a musí jej
následovat další.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Životní prostředí a jeho biologická rozmanitost
v současnosti čelí problému, který souvisí se způsobem výroby a životním stylem, jež na
přírodu pohlíží pouze jako na komoditu a prostředek k uspokojování lidských potřeb.

Vzhledem k tomu, že nyní bohužel ignorujeme etický a ekologický význam biologické
rozmanitosti, měli bychom ji alespoň důsledně oceňovat. Hospodářská hodnota přírody
se v současném systému stanovení cen odráží pouze málo, nebo vůbec. Abychom zabránili
finančním a dalším ztrátám, měli bychom přijmout vhodné právní předpisy a také
prosazovat význam biologické rozmanitosti mezi občany Evropské unie. Většina občanů
nepochybně považuje ztrátu biologické rozmanitosti za vážný problém, ale bohužel si
neuvědomují, že se jich osobně týká. Jednou z důležitých příčin pasivity běžných občanů
v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti je nedostatek informací o tom, co mohou udělat.

Z tohoto důvodu jsem hlasovala ve prospěch předložené zprávy a také souhlasím se
zpravodajkyní v tom, že v této oblasti je naléhavě potřebné vést kampaň na zvýšení
povědomí občanů.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Bohatství přírody je největším jměním, které lidstvo
má. Jako lidé se bohužel velkou měrou přičiňujeme o ztráty, kterými toho bohatství trpí.
Vytváření programů, jako je Natura 2000, je krokem, který jsme přijali, abychom přírodu
chránili před námi samými. Pozornost je třeba rovněž věnovat přísnějším právním
předpisům a vysokým pokutám pro osoby nebo společnosti za to, že vědomě přispívají
k ničení rozmanitosti evropského přírodního bohatství.
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Podporuji také část zprávy poslankyně de Langeové, která hovoří o společné zemědělské
politice odměňující zemědělce, kteří poskytují doplňkové ekosystémové služby. Zemědělci
milují zemi a milují a chrání přírodu a chrání ji, i když jim nejsou poskytovány žádné
dodatečné bonusy. Finanční podpora je však zásadní, pokud zemědělci nemají nést veškeré
náklady spojené s ochranou biologické rozmanitosti sami.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Zachování biologické rozmanitosti
souvisí s mnoha dalšími politikami EU. Odvětví rybolovu, energetiky i zemědělství mají
v tomto případě dopad na vážný stav Baltského moře. Podle výzkumu je toto moře, které
je prakticky vnitřním mořem Evropské unie, jedním z nejvíce znečištěných.

Evropská komise vyjadřuje obavy nad úbytkem biologické rozmanitosti, ale není pro řešení
faktorů, které tento proces způsobují, vyvíjeno dostatečné úsilí. Pokud jde o Evropskou
unii, je asi nutné uvést, že každý členský stát EU musí splnit svůj úkol. Každý musí usilovat
o zajištění udržitelné politiky rybolovu a řádného fungování sítě Natura 2000 s cílem
snižovat znečištění, a to jak emise CO2, tak znečištění odpadními vodami, a dále s cílem
snižovat množství pesticidů a fosfátů.

Právě tyto faktory v tomto případě významně přispívají k eutrofizaci Baltského moře, což
způsobuje úbytek biologické rozmanitosti. K tomuto znečištění výrazně přispívá
nezodpovědné provádění tzv. komerčních energetických projektů v Baltském moři a
nedostatečná kritika vůči tomuto provádění.

Zpráva: João Ferreira (A7-0227/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, naše hlasování
ohledně této zprávy bylo velice rozmanité a bohaté na myšlenky, jak zlepšit naši činnost
zaměřenou na prevenci přírodních katastrof.

Je to založeno na úvaze, že současná preventivní opatření se bohužel ukázala jako nevhodná
nebo nebyla uplatňována. To znamená, že čelíme dvojí potřebě: uplatňovat některá
vylepšená vnitrostátní a evropská opatření s požadavkem na změnu podmínek přístupu
k Fondu solidarity a stejně tak důležité potřebě, aby regionální a místní orgány věnovaly
větší pozornost prevenci katastrof. Tato zpráva je vyzývá, aby prevenci katastrof lépe
začleňovaly do nástrojů plánování a operačních programů. Představuje to krok vpřed,
jeden z mnoha, které činíme v zájmu lepších politik zachování krajiny.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, vylidňování venkova,
desertifikace a zvýšená četnost katastrofálních jevů, jako jsou extrémní deště, sucho,
krupobití, požáry atd., nutí členské státy zasahovat prostřednictvím svých omezených
zdrojů a omezených prostředků. Nejdůležitější otázkou, kterou bych zde rád zdůraznil,
je přežití zemědělství, protože jej často postihují přírodní katastrofy, jež prudce snižují
příjmy jednotlivých zemědělských podniků.

Evropská komise se tedy musí zavázat k vytvoření evropského systému veřejného
zemědělského pojištění, aby se tak lépe zvládala rizika a nestabilita příjmů zemědělců
související s přírodními katastrofami a katastrofami způsobenými člověkem, jak je uvedeno
v bodě 37 návrhu pana Ferreiry, v jehož prospěch jsem právě hlasoval.

Zpráva: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pomáhat těm nejchudším je jednou z nejdůležitějších
funkcí Evropské unie. O tom nelze pochybovat a blahopřeji autorce zprávy, že se tím
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zabývala. Jako člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova však cítím povinnost
upozornit na bod 54 zprávy, v němž zpravodajka doporučuje revizi dotační politiky
v rámci společné zemědělské politiky.

Souhlasím, že revize systémů podpory je žádoucí, ale nemůžeme dovolit, aby se opakovala
situace, která vyplynula z reformy trhu s cukrem. Tato reforma měla podpořit nejchudší
producenty ze třetích zemí, ale prospěch z ní získali vlivní jihoameričtí vlastníci pozemků,
a nikoli vlastníci nejmenších plantáží. Buďme proto opatrní a před rozhodnutím o zavedení
jakékoli reformy proveďme pečlivé analýzy. Hlasoval jsem proti bodu 54, ale zprávu jako
celek jsem podpořil.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Tato zpráva je vlastně celkem vyvážená, ale i přesto jsem
hlasoval proti. Ačkoli je zpráva vyvážená, zakládá se na předpokladu, že když budeme
prostě nadále poskytovat stále více peněz Africe, zejména subsaharské Africe, a pomáhat
jí, pak tento kontinent tuto pomoc nakonec také přijme. To může být z politického hlediska
správné tvrzení, ale mám obavu, že neodráží skutečnost.

Když se podíváme, jak mnoho finančních prostředků jsme investovali do subsaharské
Afriky od 40. let 20. století, zjistíme, že hovoříme o mnoha miliardách dolarů nebo eur,
a výsledkem je dnes pouze větší chudoba a větší utrpení. Domnívám se, že bychom měli
nadále rozvíjet pomoc při mimořádných událostech, ale jinak bychom měli takovou
dlouhodobou pomoc systematicky omezovat.

Především musíme zajistit, abychom zamezili systematickému úniku kapitálu ze severní
Afriky do bohatých zemí. Ilegální únik kapitálu za posledních čtyřicet let dosahuje částky
přibližně 1,8 bilionu USD! Ani si neumíte představit, co by mohly tyto prostředky znamenat
pro subsaharskou Afriku.

Vito Bonsignore (PPE).   – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, blahopřeji zpravodajce
k její práci. Evropská unie byla vždy oddána myšlence podporovat rozvojové země a zpráva,
o níž jsme dnes hlasovali, nám připomíná, že toho, co můžeme udělat, je před námi ještě
velmi mnoho.

Abychom zlepšili podmínky v těchto zemích, musíme podporovat rozvoj norem
pracovního práva, norem bezpečnosti práce – u tohoto tématu bych rád zdůraznil, že
oceňuji bod 38, který poukazuje na význam rovnosti žen a mužů pro hospodářský úspěch
států. Ženám musíme zajistit spravedlivý přístup do světa práce.

Jak zpravodajka správně zdůrazňuje v bodě 37, Evropská unie musí využít všechny
dostupné prostředky, aby se podílela na vymýcení dětské práce, která je jednou z největších
překážek ve snižování chudoby. Tato zpráva zahrnuje několik hlavních a významných
otázek. Hlasoval jsem tedy v její prospěch.

Syed Kamall (ECR).   – Paní předsedající, myslím, že se zde v Parlamentu shodneme.
Nemyslím, že by někdo mohl nesouhlasit s myšlenkou snižování chudoby a tvorbou
pracovních příležitostí v rozvojových zemích.

Před několika lety jsem vedl seminář na Pobřeží slonoviny, kde jsem mluvil k mladým
africkým politikům. Ptal jsem se, jak bychom jim my z Evropské unie mohli pomoci. Dali
mi řadu odpovědí. Zaprvé uváděli, že bychom se měli ujistit, že pomoc, kterou jim posíláme,
nepomáhá zkorumpovaným vládám udržet se u moci. Právě to je příliš často problémem.

Zadruhé uváděli, že bychom měli podporovat otevřené trhy a liberalizaci a přitom se ujistit,
aby se odpoutaly od státních monopolů, jež jim poskytují špatné služby. Zatřetí bychom
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měli provést reformu společné zemědělské politiky – nebo se jí zbavit – a zbavit se dotací,
které zemědělcům v EU umožňují stanovovat levnější ceny než zemědělci z rozvojových
zemí. Říkali také, že bychom se měli oprostit od myšlenek na opatření pro úpravu daní na
hranicích, což je v podstatě ekologický imperialismus, který drží dovozy z rozvojových
zemí mimo hru.

Závěrem diskutujeme o směrnici o správcích alternativních investičních fondů. Evropská
lidová strana, socialisté a Zelení usilují o zákaz investic v rozvojových zemích. S takovým
druhem ekonomického nesmyslu se musíme vypořádat.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Paní předsedající, s potěšením jsem hlasoval ve prospěch této
zprávy, která ukazuje, že neopomíjíme chudé lidi ve světě, i když zažíváme hospodářský
pokles.

Zároveň musím říci, že před několika lety jsem byl v Africe jako dobrovolný pracovník;
každý den jsem si kupoval noviny a byl jsem překvapen počtem článků, které kritizovaly
nevládní organizace. Nešlo o to, že by neodváděly dobrou práci, ale že se pokoušely
prosazovat svou vlastní kulturu, představy a názory na svět a nutily je místním obyvatelům.

Nastal čas, abychom vedli diskusi. V rámci této diskuse bychom měli nejen navázat kontakt
s vládami těchto zemí, ale hlavně bychom měli jednat s místními představiteli, sociálními
organizacemi, ministry, knězi a jinými a prostřednictvím peněz, které vydáváme do těchto
zemí, bychom měli konat dobro.

Písemná vysvětlení hlasování

Zpráva: László Surján (A7-0249/2010)

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, aby bylo
zajištěno vyčlenění finančních zdrojů na pokrytí změn v plánu pracovních míst úřadu
OLAF a začlenění této změny do rozpočtu na rok 2010.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)
vykonává v boji proti podvodům na evropské úrovni záslužnou činnost. Posílení prostředků,
kterými disponuje, a jeho pracovní síly odůvodňuje navýšení jeho rozpočtu, což ochotně
podporuji. Samozřejmě bych byl raději, kdyby se ukázalo, že to není nezbytné, a kdyby
měl OLAF k dispozici více prostředků a zaměstnanců hned teď, aby mohl vykonávat
důležitý úkol, jímž je pověřen. Silnější, nezávislejší a aktivnější úřad OLAF je nezbytný pro
EU, která chce být transparentnější a pochopitelnější pro evropskou veřejnost.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Tento návrh opravného rozpočtu č. 5
k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 (č. 5/2010) se týká změn v plánu pracovních míst
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), revize prognózy tradičních vlastních
zdrojů, základů daně z přidané hodnoty (DPH) a hrubého národního důchodu (HND),
zohlednění příslušných oprav ve prospěch Spojeného království i jejich financování a revize
financování snížení HND ve prospěch Nizozemska a Švédska v roce 2010, což vede ke
změně rozdělení příspěvků členských států z vlastních zdrojů do rozpočtu EU. Pravidla
pro výpočet těchto vlastních zdrojů jsou podrobně uvedena v příslušných právních
předpisech. Pokud jde o úřad OLAF, Komise navrhuje dalších dvacet stálých míst na pozici
administrátorů (AD) vzhledem k tomu, že úřad má nyní příležitost k tomu, aby dokončil
úpravu plánu pracovních míst náborem odpovídajícího počtu úspěšných uchazečů na
místa stálých úředníků.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Rád bych zde vyjádřil, že rozhodně
nesouhlasím se způsobem, jakým nyní úřad OLAF funguje. Ačkoli je nutné bojovat proti
podvodům, mělo by tak být činěno způsobem, který je pro evropské občany prospěšný,
a tedy nezávislým a účinným způsobem, jenž chrání osobní údaje všech občanů.

V současném stavu úřad OLAF není schopný tyto požadavky splňovat. Tento text se však
specificky zaměřuje na přeměnu dočasných pracovních smluv na stálé pracovní smlouvy.
Žádnému zaměstnanci bez ohledu na to, kde pracuje, by nemělo být odepřeno právo na
patřičnou smlouvu. Proto se zdržím hlasování.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Cílem Evropského úřadu pro boj proti podvodům je
chránit finanční zájmy Evropské unie a bojovat proti podvodům, korupci a jakýmkoli
dalším protiprávním činnostem, včetně nekalých praktik páchaných v evropských
institucích. Vzhledem k tomu, jak důležitý úkol vykonává, mu tedy musí být poskytnuty
materiální a lidské zdroje potřebné pro dosažení jeho cílů. Navzdory krizi, již EU zažívá,
je přijetí tohoto opravného rozpočtu oprávněné, aby OLAF disponoval prostředky, které
jsou nutné pro jeho řádné fungování.

Claudio Morganti (EFD),    písemně. – (IT) Zdržel jsem se hlasování, protože sice souhlasím
s vytvořením dodatečných dvaceti stálých míst pro pracovníky zaměstnané v Evropském
úřadu pro boj proti podvodům na základě dočasných smluv, nedomnívám se, že by
rozpočtová nerovnováha Spojeného království měla být v současnosti stále napravována.
Oprava rozpočtové nerovnováhy byla Spojenému království udělena v roce 1984, protože
bylo považováno za znevýhodněnou oblast. Dále si nemyslím, že je spravedlivé, že od
roku 2002 Německo, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko platí pouze 25 % z toho, k čemu
se zavázaly.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Na základě nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 Unie
povolila privilegovaný bezcelní přístup na trh EU pro téměř všechny produkty pocházející
ze zemí a území, které využívají procesu stabilizace a přidružení za účelem revitalizace
ekonomik západního Balkánu. Toto nařízení bylo následně po četných změnách
kodifikováno nařízením Rady (ES) č. 1215/2009.

Obchodní preference byly uděleny na období končící ke dni 31. prosince 2010 a v současné
době se vztahují na Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Kosovo v případě všech produktů,
které spadají do rámce uvedeného nařízení. Ukončením obchodních preferencí by
zúčastněné země přišly o objektivní hospodářskou výhodu při obchodování s EU.

V této souvislosti je cílem tohoto návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady změnit
nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, aby bylo možné prodloužit jeho platnost do 31. prosince
2015, a učinit určité úpravy vyplývající ze vstupu dohod o stabilizaci a přidružení s Bosnou
a Hercegovinou a Srbskem v platnost.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Hlasování o rozpočtu bylo velmi
významné. Vzhledem k tomu, že postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010 se
týká změn v plánu pracovních míst úřadu OLAF, aniž by byly požadovány dodatečné
finanční prostředky, a revize prognózy tradičních vlastních zdrojů (TVZ, tj. cel a dávek z
cukru), základů DPH a HND, zohlednění příslušných oprav ve prospěch Spojeného
království i jejich financování a revize financování snížení HND ve prospěch Nizozemska
a Švédska v roce 2010, což vede ke změně rozdělení příspěvků členských států z vlastních
zdrojů do rozpočtu EU, vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010
je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010 a vzhledem k tomu,
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že Rada přijala svůj postoj dne 13. září 2010, jsme vzali na vědomí návrh opravného
rozpočtu č. 5/2010 a schválili postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2010 beze
změny a pověřili svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. x/2010 za schválený
s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Angelika Werthmann (NI),    písemně. – (DE) Komise navrhuje dalších dvacet stálých míst
administrátorů (AD) pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), protože úřad
má nyní příležitost k tomu, aby dokončil úpravu plánu pracovních míst náborem
odpovídajícího počtu úspěšných uchazečů na místa stálých úředníků.

Evropský parlament v posledních letech opakovaně a naposledy dne 5. května 2010 vyjádřil
názor, že úřad OLAF by měl postupně nabýt úplné a neomezené institucionální nezávislosti,
aby bylo zajištěno, že jeho činnosti budou moci být úmyslně či neúmyslně omezeny
skutečností, že jeho zaměstnanci a vedení tvoří součást struktury Evropské komise.

Zpráva: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože
se domnívám, že elektronický obchod nemůže stát na okraji vnitřního trhu, jelikož je
významným pokrokovým odvětvím pro hospodářský růst v Evropě.

Elektronický obchod může přispět k rozvoji znalostní ekonomiky, zajistit přidanou hodnotu
a příležitosti evropským společnostem a spotřebitelům a může posílit konkurenceschopnost
našeho hospodářství v souvislosti se strategií Evropa 2020, a to i prostřednictvím rozvoje
a podpory nových způsobů podnikání pro malé a střední podniky. V loňském roce si jeden
ze tří spotřebitelů v Evropě koupil minimálně jednu věc přes internet, ale jen 7 % evropských
spotřebitelů tak učinilo v jiném členském státě.

Tento trend musí být zvrácen a myšlenka vytvoření evropské značky důvěry, již obhajuje
zpravodaj, by mohla být při dosahování tohoto cíle užitečná. Potřeba vytvořit bezpečnou
a inovativní metodu on-line plateb rovněž může přispět k posílení důvěry evropských
spotřebitelů v elektronické služby v ostatních členských státech. Přirozeně je třeba rozšířit
a demokratizovat přístup k internetu v EU. Komise musí usilovat o to, aby odlišnost pravidel
na ochranu spotřebitelů nepředstavovala překážku pro rozvoj elektronického obchodu
v Evropě.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Vzhledem k tomu, že pro cíle strategie EU
nazvané Evropa 2020 je zásadní, aby byl elektronický obchod rozšířen v celé Evropě,
podporuji to, co zpráva uvádí ohledně provádění opatření na podporu a posílení
elektronického obchodu na vnitřním trhu.

Elektronický obchod je obzvláště důležitý pro podnikatele a malé a střední podniky.
Elektronický obchod a evropský elektronický vnitřní trh podnikatelům a malým podnikům
napomohou k poskytování vysoce kvalitních inovativních služeb, které budou
spotřebitelům vyhovovat, a to posílí jejich konkurenceschopnost v celosvětovém
hospodářství.

Je třeba dosáhnout cílů pro širokopásmové připojení a každý v EU musí mít přístup ke
službám širokopásmového připojení do roku 2013. Vítám přístup zprávy k této otázce.

Podporuji rovněž to, co zpráva uvádí o reklamě na elektronický obchod a o podpoře
zákazníků, aby se informovali o svých právech. Je důležité, aby evropští zákazníci při
on-line nákupech tomuto systému důvěřovali.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy.
Potenciál vnitřního trhu, pokud jde o elektronický obchod, není z mnoha důvodů úplně
rozvinutý. Spotřebitelé nevěří v bezpečnost elektronického trhu a mnoho z nich nenakupuje
on-line, protože pravidla na ochranu spotřebitele a úroveň ochrany se značně odlišují.
Domnívám se, že musíme zvýšit důvěru spotřebitelů v on-line trh tím, že je budeme
informovat o jejich právech a bezpečných metodách plateb a že zajistíme ochranu
spotřebitelů v oblastech bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

Souhlasím s návrhem na vytvoření a uplatňování evropské značky důvěry, která by
kupujícím poskytovala větší důvěru v internet. Některé podniky rovněž nedokáží využívat
elektronický trh kvůli určitým potížím. Musíme tedy vytvářet iniciativy, abychom
podnikatele pobízeli k obchodování přes internet tím, že zlepšíme mechanismy plateb
využívané na internetu, musíme např. zjednodušit oznamovací povinnost, pokud jde o
daň z přidané hodnoty (DPH), sjednotit poštovní a bankovní poplatky a účinněji řešit spory
mezi dodavateli a spotřebiteli.

Regina Bastos (PPE),    písemně. – (PT) Stav elektronického obchodu se v současné době
neustále mění. Již není vznikající technologií a stále více se stává široce rozšířenou realitou.
Je to velmi důležitý prostředek k prosazování přeshraničního obchodu, zlepšení přístupu
k širší škále kvalitnějších produktů a konkurenčnímu snižování cen.

Nicméně deset let po přijetí směrnice o elektronickém obchodu přeshraniční obchod
nevzrůstá tak rychle jako domácí elektronický obchod, 60 % pokusů o přeshraniční
internetové objednávky selže z technických a právních důvodů.

Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože vymezuje problémy, které dopadají na
evropský elektronický obchod, a protože naznačuje cestu směrem k vytvoření skutečného
jednotného on-line trhu pro Evropu. Aby bylo možné toho dosáhnout, je třeba lépe
provádět evropské právní předpisy, a to ve prospěch všech evropských spotřebitelů a
maloobchodníků, přitom je nutné zvýšit úsilí o dosažení vyšší úrovně ochrany pro uživatele
elektronického obchodu, dát těmto uživatelům důvěru, aby mohli využívat jednotný trh
v celém jeho potenciálu, a informovat je o jejich právech ohledně elektronického
obchodování a ohledně toho, jaké ochraně se těší.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy kvůli výhodám,
jež získají malé a střední podniky, a kvůli rozvoji digitální společnosti a také kvůli tomu,
že navrhuje kroky proti roztříštěnosti trhu a usiluje o zavedení jednotných pravidel.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Zřízení skutečného jednotného on-line
trhu pro Evropu je jednou z velkých výzev, jimž v současnosti čelíme. Zejména v situaci
stávající hospodářské krize je pro Evropu tím spíš důležité, aby usilovala o zrušení překážek,
které brání elektronickému obchodu. V současnosti tvoří trh EU 500 milionů spotřebitelů.
Tato situace se ale v objemu provedených on-line transakcí vůbec neodráží. Důvodem
není nezájem evropských spotřebitelů, ale to, že když už se rozhodnou provést nákup
on-line, setkávají se se všemožnými problémy a nakonec se stane to, že transakci nelze
provést. Číselné údaje uvedené ve zprávě o elektronickém obchodu jsou v tomto ohledu
případné.

Co se týče elektronického obchodu, mezi členskými státy se v současnosti vyskytuje příliš
mnoho rozdílů, je to tedy situace, která způsobuje jedině nespokojenost spotřebitelů.
Vzhledem k tomu, že tato zpráva dále konstatuje, že elektronické obchodování společně
s inovativními službami a ekologickými průmyslovými odvětvími nabízí největší potenciál
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růstu a zaměstnanosti pro budoucnost, a představuje proto novou cílovou hranici pro
jednotný trh, je nutné bez prodlení zavést do praxe opatření navrhovaná Komisí doplněná
o opatření, která navrhl Parlament.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Elektronický obchod představuje významné přispění
internetu k hospodářské činnosti. V tomto odvětví je tedy důležité odstranit veškeré
překážky v jednotném trhu, protože roztříštěný soubor vnitrostátních pravidel tomuto
výnosnému odvětví brání v rozvoji. Se zpravodajem souhlasím v tom, že zdůrazňuje
nedostatky elektronického obchodu s ohledem na spotřebitele. Je politováníhodné, že
61 % přeshraničních transakcí nemůže být dokončeno, protože on-line obchody
neposkytují služby ve spotřebitelově zemi. K tomu se ještě připojují obavy uživatelů týkající
se bezpečnosti plateb. Schopnost provádět nákupy on-line obvykle závisí na kvalitě
připojení k internetu. Měl by být kladen důraz na zvyšování počtu uživatelů internetu,
zejména zlepšováním kvality výkonu připojení a nabízením atraktivnějších cen. Je rovněž
důležité zvyšovat důvěru spotřebitelů při jejich on-line nákupech. Stejně jako zpravodaj
souhlasím s vytvořením evropské značky důvěry a s lepším dohledem nad sítí, zejména
z hlediska ochrany osobních údajů. Zvláštní úsilí by mělo být vyvinuto také na ochranu
nezletilých, kteří používají internet.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Vnitřní trh pro elektronický obchod je
pro Evropu zásadní, zejména pokud má dosáhnout cílů stanovených ve strategii EU 2020.
Vyskytují se zde však stále překážky, které je nutné překonat. Tato zpráva navrhuje opatření,
která jsou právě na to zacílena. Opatření, která považuji za obzvláště zajímavá, zahrnují
kontrolu porušování autorských práv na internetu a vytvoření bezpečného a inovativního
systému on-line plateb, který nebude ukládat poplatky, jež by mohly výběr ohrozit nebo
omezit. Bude tedy jednodušší bojovat proti pirátství, povzbuzovat podniky k obchodování
přes internet a také usnadnit přístup uživatelů k internetu a podpořit jejich důvěru v internet.

Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Elektronický obchod představuje trh, který má pro
EU v 21. století rozhodující význam, a to zejména při plnění cílů strategie Evropa 2020.
Čelíme obrovské výzvě spočívající ve vytvoření skutečně jednotného on-line trhu pro
Evropu, který Evropské unii umožní být konkurenceschopnou na globálním trhu. Důvěra
evropských podniků a spotřebitelů v digitální oblast je omezená kvůli zbytečným
překážkám, které v elektronickém obchodu brání. Jedná se o roztříštěnost evropského
trhu, nedostatečnou bezpečnost pro spotřebitele, nedostatečnou bezpečnost transakcí,
nedostatečné mechanismy nápravy atd. Je zásadní, abychom zjednodušili přeshraniční
pravidla a nalezli praktická řešení pro otázky, jako jsou např. autorská práva, ochrana
spotřebitele, pravidla pro označování a příslušné odvětvové předpisy, poplatky za
elektronický odpad a recyklační poplatky a on-line vykazování a účtování.

Stávající právní předpisy, jako je směrnice o službách, je nutné plně provést ve vnitrostátním
právu a uplatňovat je. Komise musí zároveň dokončit hodnocení právních předpisů EU
týkajících se jednotného digitálního trhu a předložit veškeré iniciativy, které se jeví jako
nezbytné, aby bylo možné vypořádat se s hlavními překážkami. Podporuji třináct
doporučení Komise, jejichž cílem je vytvoření politik a postupů v oblasti přeshraničního
elektronického obchodu.

Lara Comi (PPE),    písemně. – (IT) Elektronický obchod je zásadní pro rozvoj vnitřního
trhu: odstraňuje informační bariéry, a přibližuje se tak k ideálu dokonalé hospodářské
soutěže ve prospěch spotřebitelů. Má schopnost rozšířit potenciální trh pro malé vnitřní
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producenty, kteří by jinak neměli možnost obchodovat v jiných zemích EU, má schopnost
je chránit a podporovat tvorbu pracovních příležitostí ve výrobním odvětví.

Dále zmenšuje vzdálenost mezi centrálními a odlehlými oblastmi, což zlepšuje kvalitu
života ve venkovských oblastech díky posílení dodávek produktů, a prosazuje jednotné
normy pro prodávané zboží díky umísťování stejných produktů na několik trhů. Je tedy
důležité vypořádat se s hlavními překážkami v používání internetu k prodeji zboží a
překonat tyto překážky: jde o bezpečnost a záruky. Vzhledem k tomu, že fyzické hranice
neexistují, musí tento úkol připadnout příslušným nadnárodním subjektům, kterými jsou
na našem území evropské orgány.

Tato zpráva poskytuje obchodníkům rámec pravidel pro provozování své činnosti a pro
plánování investic, spotřebitelům poskytuje jistotu ohledně záruk, které jsou jim uděleny,
a producentům umožňuje učinit další krok v boji proti krizi. Konečně!

Corina Creţu (S&D),    písemně. – (RO) V důsledku míry on-line podvodů, která je stále
dost vysoká, panuje vůči je on-line nakupování i nadále značná nedůvěra. Proto jsem
hlasovala pro toto usnesení, které vyzývá Komisi k vytvoření evropského systému včasného
varování včetně příslušné databáze, jehož cílem bude zamezit nezákonným obchodním
praktikám, bojovat proti podvodným aktivitám a zvýšit bezpečnost spotřebitelů při on-line
transakcích, přičemž je nutné zohledňovat ochranu osobních údajů. Podle mého názoru
je nutné věnovat zvláštní pozornost smlouvám uzavíraným na dálku, aby bylo možné
chránit práva spotřebitelů v době nárůstu nakupování zboží a služeb on-line např. v odvětví
cestovního ruchu a dopravy.

Mário David (PPE),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy. Podpora větší
pružnosti v elektronickém obchodování a větší důvěry spotřebitelů v on-line transakce na
vnitřním trhu s více než 500 miliony spotřebitelů neumožní pouze využití hospodářského
potenciálu digitálního jednotného trhu, ale rovněž podnítí vznik nových tržních segmentů
pro malé a střední podniky, čímž případně povede k vytváření pracovních míst. Rozdíly
mezi domácím a přeshraničním elektronickým obchodem znamenají, že spotřebitelé,
zejména spotřebitelé žijící v odlehlých a nejvzdálenějších regionech a spotřebitelé se
sníženou pohyblivostí, nemohou tohoto obchodu využívat, nemohou využívat přístupu
k široké škále zboží a služeb. Chtěl bych však zdůraznit, že je naléhavě potřeba, aby byla
směrnice o službách – prostředek, ̈ pomocí něhož může být digitální jednotný trh dokončen
– řádně provedena ve všech členských státech; musí být důrazněji vymáhána především s
ohledem na zákaz diskriminace zákazníků na základě jejich státní příslušnosti. Rád bych
zdůraznil, že pro dokončení digitálního jednotného trhu pro elektronický obchod musí
být plně funkční „jediné kontaktní místo“. Stejně tak důležitá jsou však také opatření jako
harmonizace poštovních a bankovních poplatků v Evropské unii, zjednodušení přiznání
k dani z přidané hodnoty z prodeje na dálku nebo zvýšení počtu registrací domény .eu.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    písemně. – Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože
z obecného hlediska ji mohu podpořit. S potěšením jsem si povšiml zejména toho, že
většina mých pozměňovacích návrhů byla ve výboru přijata. Malým a středním podnikům
se takto dostane podpory, aby byly na trhu elektronického obchodu aktivnější. Zároveň
se zpráva podle mého názoru zbytečně zabývá otázkou liberalizace poštovních služeb,
proti níž jsem ve výboru vznesl námitku. Na této námitce trvám a nadále odmítám výzvu
k liberalizaci a rozhodně opakuji svou výzvu vůči Komisi, aby liberalizaci poštovních
služeb zastavila.
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Ioan Enciu (S&D),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy. Jako stínový
navrhovatel stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku podporuji rozvoj
elektronického obchodu, který je nedílnou součástí evropského elektronického podnikání.
Dokončení jednotného trhu informačních a komunikačních technologií v EU v budoucnu
napomůže k překonání problémů, jimž elektronický obchod v současnosti čelí. Evropa se
musí stát v tomto odvětví významným globálním činitelem. Aby bylo možné toho
dosáhnout, stávající potíže musí být naléhavě a jednotně vyřešeny.

Mluvím teď o rozdílných sazbách DPH, právních předpisech o ochraně spotřebitele a
především o vyloučení diskriminace zákazníků v oblasti elektronického obchodu v několika
členských státech, které se dopouštějí někteří obchodníci a poskytovatelé služeb. Evropa
musí podporovat své občany, kteří se chtějí aktivně podílet na on-line světě tím, že bude
poskytovat snadný přístup ke vzdělávacím programům a evropským finančním
prostředkům, které jsou zvláště zaměřeny na nákup hardwaru, softwaru a přístupu
k internetu.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o dotvoření
vnitřního trhu pro elektronický obchod. Jedním z cílů strategie EU 2020 je podpora
znalostního hospodářství. Aby bylo možné tohoto cíle plně dosáhnout, je nezbytné, aby
Evropská komise představila opatření zaměřená na zvýšení rychlosti širokopásmových
služeb a na větší racionalizaci cen za tyto služby v celé EU. Je nezbytné sjednotit pravidla
a postupy, aby mohli obchodníci zabývající se prodejem na dálku působit i na jiných trzích,
než jsou trhy vyskytující se v rámci hranic jejich členského státu.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Ve sdělení ze dne 19. května 2010 nazvaném Digitální
agenda pro Evropu Komise vyjádřila své přání zjednodušit on-line transakce a učinit je
takovými, aby vytvářely pocit důvěry v digitální technologie. Podle údajů uvedených se
zprávě jedna třetina Evropanů již někdy provedla nákup on-line, ale pouze 7 % spotřebitelů
se rozhodne pro přeshraniční transakce a pouze 12 % tomuto druhu transakce důvěřuje.
Je tedy naléhavě nutné posílit bezpečnost spotřebitelů (nebo jejich vnímání bezpečnosti),
pokud jde o tyto transakce, abychom podpořili rozvoj trhu, který má obrovský potenciál,
prostřednictvím transakcí, jež jsou pro spotřebitele jednodušší, výhodnější a v mnoha
případech levnější. Pro řádný jednotný elektronický trh je zásadní, aby se spotřebitelé při
on-line nákupech cítili bezpečně a aby společnosti pochopily ohromný potenciál on-line
obchodování, zvýšily svou on-line dostupnost a odstranily přeshraniční překážky.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) Volnému pohybu zboží v Evropě výrazně
brání roztříštěné soubory vnitrostátních předpisů. Údaje o stavu elektronického
obchodování v EU ukazují, že v roce 2009 si jeden ze tří spotřebitelů v Evropě koupil
minimálně jednu věc přes internet, ale jen 7 % evropských spotřebitelů tak učinilo v jiném
členském státě. Nezveřejněný výzkum EU ohledně postupů využívaných při elektronickém
obchodování ukázal, že 60 % pokusů zákazníků koupit si zboží mimo hranice EU je
neúspěšných, a to z důvodu zamítnutí transakce či dodání zboží ze strany prodejce, ačkoliv
v polovině z 11 000 zjištěných případů mohl nakupující ušetřit minimálně 10 % nákladů
při on-line nákupu v zahraničí (a to včetně nákladů na dopravu). Musím proto zdůraznit,
že je nutné vytvořit komplexní právní a regulační rámec, který může překonat přeshraniční
překážky, posílit přidanou hodnotu a regulovat riziko činnosti, která se neustále mění a
téměř stále se rozvíjí. Neustálá pozornost a sledování jsou tedy nutností, prioritou musí
být spolehlivost komunikací a transakcí. Pro upevnění elektronického obchodu je zásadní
pracovat na zlepšení bezpečnosti a důvěry podniků a spotřebitelů, především pokud jde
o platby a služby týkající se dodávání a vracení.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS62



Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Zpráva o elektronickém obchodu obsahuje
několik nesrovnalostí a nepřiměřeně trvá na vytvoření vnitřního trhu. Uznáváme význam
elektronického obchodu, ale k tomu, aby se nestal nositelem nových závažných problémů,
je třeba vyvinout ještě velké úsilí.

Jak jsme zdůraznili během rozpravy, je důležité objasnit mnoho otázek, zejména jde o
ochranu autorských práv, ochranu práv dětí a spotřebitelů a bezpečnost.

Je pravda, že zpráva předkládá řadu návrhů na zlepšení důvěry všech subjektů v trh
elektronického obchodu, ale ne všechny z nich jsou nejvhodnější a ne všechny plně
zohledňují veškeré zájmy a práva, o něž se jedná v tomto procesu, který by mohl být velice
složitý.

Je pravda, že je potřeba více zprůhlednit dodavatelský řetězec elektronického obchodu
tak, aby spotřebitel vždy znal identitu dodavatele, název jeho obchodní firmy, zeměpisnou
adresu, kontaktní údaje a daňové identifikační číslo. Práva dětí a mladých lidí a lidí s různými
závislostmi ale musí být vždy zaručena.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (GA) Elektronický obchod vytváří tržní
příležitosti, zejména pro malé a střední podniky. Elektronický obchod může hrát
významnou roli při posilování konkurenceschopnosti irského a evropského hospodářství.

Tunne Kelam (PPE),    písemně. – Hlasoval jsem ve prospěch této přelomové zprávy,
protože je významným krokem k plnému provedení a integraci jednotného evropského
trhu. V době globalizace a digitalizace si Evropská unie nemůže dovolit zaostávat ve
vytváření účinného vnitřního trhu pro elektronický obchod, který by se mohl stát
konkurenceschopným také na globální scéně. Doufejme, že po této zprávě budou následovat
další kroky, které budou stimulovat vytvoření celoevropského digitálního trhu. Takový
vývoj přispěje rovněž k přehodnocení a obnovení zásadně důležitých činností v oblasti
výzkumu a vývoje.

Především musíme monitorovat a sledovat provádění zprávy o elektronickém obchodě,
abychom zajistili, že občané EU budou mít snadnější přístup k digitálnímu podnikání jako
podnikatelé i jako zákazníci. Opatření stanovená v této zprávě by měla značně usnadnit
podnikání napříč členskými státy za podmínky, že vnitrostátní vlády skutečně pokročí ve
sjednocování předpisů týkajících se smluv a vypořádají se s protichůdnými právními
předpisy.

Alan Kelly (S&D),    písemně. – Vítám výzvu k posílení elektronického obchodu v rámci
EU. Evropská unie však musí povzbuzovat k tomu, aby tak bylo činěno s ohledem na
evropské právní předpisy, a je zásadní, aby bylo dosaženo vysoké úrovně ochrany
spotřebitele.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    písemně. – (FI) Ráda bych poděkovala svému kolegovi panu
Echeverríovi za jeho vynikající zprávu, v jejíž prospěch jsem s radostí hlasovala. Elektronický
obchod je novým mezinárodním odvětvím, a v důsledku toho se musí Evropská unie
ujmout významné role v harmonizaci norem a postupů. Ráda bych zmínila zejména ty
body zprávy, které nás vyzývají k zajištění, aby bylo v celé Unii dostupné kvalitní a
komplexní širokopásmové připojení. Má-li být elektronický obchod úspěšný, tento cíl má
zcela zásadní význam.

Zajistit pro všechny občany EU možnost širokopásmového připojení do roku 2013
a superrychlého širokopásmového připojení do roku 2020 jsou ambiciózní cíle, ale jsou
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zásadní pro zlepšení kvality života občanů. Chtěla bych také poděkovat zpravodaji za jeho
poznámky ohledně ochrany spotřebitelů a práva na soukromí v prostředí elektronického
obchodu. Tato záležitost musí být v budoucnosti důkladně přešetřena, zejména s ohledem
na služby pro děti.

Edvard Kožušník (ECR),    písemně. – (CS) Ač je dnes internet nejrychleji se rozvíjejícím
maloobchodním kanálem a počet nakupujících přes internet každoročně narůstá, tak
bohužel stagnuje počet přeshraničních transakcí uskutečněných mezi členskými státy.
Skoro lze říci, že v oblasti B2C neexistuje v Unii vnitřní trh. V případě zvýšení
přeshraničního prodeje zboží prostřednictvím elektronického obchodu věřím, že jedním
z významných stimulátorů může být úplná harmonizace spotřebitelského práva, tedy
odstranění národních výjimek, v kombinaci s liberálním pojetím ochrany spotřebitele.
Velký problém však vidím v oblasti omezování přístupu k on-line službám na základě IP
adres některých států. V této oblasti v zásadě neexistují legislativní bariéry, a přesto je
elektronický vnitřní trh v tomto segmentu omezován.

Jsem toho názoru, že v tomto případě by Komise měla využít všechny své exekutivní
nástroje a zasáhnout proti umělému vytváření bariér na vnitřním trhu, kterým je právě
blokování IP adres. Zpráva také hovoří o cílech pro rok 2020 v oblasti přístupu k
širokopásmovému připojení. Osobně nemám v oblibě takové proklamativní cíle, navíc v
sektoru, který se vyvíjí dynamicky, a je proto velmi obtížně předpověditelné, jakým směrem
se bude v horizontu deseti let vyvíjet. I přes tuto výtku však považuji zprávu za vyváženou,
a proto jsem ji v hlasování podpořil.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy poslance
Ariase Echeverríi, protože se domnívám, že elektronický obchod je klíčovým trhem politiky
EU, kde mohou a musí být stanoveny určité zásahy na zvýšení konkurenceschopnosti
hospodářství EU v souvislosti se strategií EU 2020.

Skutečně se domnívám, že za účelem plného využití příležitostí, které nabízí evropský
jednotný trh, bychom měli dále rozvíjet elektronický trh, jenž má potenciál pozitivně
působit na spotřebitele i na konkurenceschopnost podniků. Podobně podporuji to, že byla
do zprávy zahrnuta evropská známka důvěry nezbytná k zajištění spolehlivosti a kvality
zboží umístěného na přeshraniční elektronický trh.

V době krize a finančních potíží, ve které v současnosti pracujeme, musíme podporovat
nástroje, které mohou mít výrazný pozitivní vliv na zaměstnanost a růst, mezi něž můžeme
zahrnout elektronický obchod. Proto si v tomto ohledu myslím, že zpráva, kterou jsme
dnes přijali, je pozitivním výsledkem nejen pro společnosti a malé a stření podniky, ale
také především pro spotřebitele.

Nuno Melo (PPE)  , písemně. – (PT) Jednotný trh byl vždy jedním z velkých cílů, o jejichž
dosažení Evropská unie usiluje. Přeshraniční elektronický obchod může v současnosti
významně přispět k dalšímu rozvoji jednotného trhu. Na domácí úrovni již velká většina
spotřebitelů nakupování on-line uznává, ale totéž neplatí pro elektronický obchod mezi
členskými státy, zejména kvůli nedostatku vzájemné důvěry mezi nakupujícím a
prodávajícím. Pro rozvoj trhu v oblasti elektronického obchodu je tedy zásadní zvýšit
důvěru všech subjektů. Pro vytvoření atmosféry větší důvěry musí být provedeny evropské
právní předpisy v této oblasti. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Claudio Morganti (EFD),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy, protože se
domnívám, že elektronický obchod a překonání překážek, které stále brání jeho rozvoji,
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má pro hospodářství zásadní význam. Volnému pohybu zboží v Evropě výrazně brání
roztříštěné soubory vnitrostátních předpisů a 60 % pokusů zákazníků koupit si zboží za
hranicemi jejich členského státu je neúspěšných.

Cílem je vytvořit skutečný evropský on-line jednotný trh. Díky pozměňovacímu návrhu
skupiny Evropa svobody a demokracie (Liga severu) zpráva obsahuje zmínku o potížích,
jakým čelí lidé žijící v ostrovních a horských oblastech, pokud jde o přístup k internetu.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Zpráva je využívána k prosazování rozsáhlejší
harmonizace daňových právních předpisů a kolísání cen v odvětví poštovních a finančních
služeb na úrovni EU. Proto jsem hlasoval proti tomuto textu.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Nedávné sdělení Komise určilo budoucí strategie
na snížení roztříštěnosti a posílení růstu v oblasti elektronického obchodu.

Ačkoli objem elektronického obchodu na vnitrostátní úrovni vzrůstá, úroveň
přeshraničních nákupů je stále nízká a v roce 2009 dosahovala pouze 7 %. Hlavní překážky
souvisí s jazykem a praktickými a právními problémy.

Souhlasím s přístupem zprávy, která určuje pět priorit, které mají toto odvětví podporovat:
zlepšit přístup k internetu, překonat roztříštěnost on-line trhu, zvýšit důvěru spotřebitelů,
podporovat obchodníky, aby nabízeli své produkty přes internet, a zaručit bezpečnost
dětí, které internet používají. K tomu všemu by mělo docházet v rámci jasného a jednotného
právního kontextu navrženého tak, aby sloužil především veřejnosti. Domnívám se, že
základní pobídkou bude důvěra veřejnosti, kterou bychom měli podporovat a posilovat.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Internet se stal nejrozšířenější formou
prodeje na dálku. Na základě informací, které Komise poskytla v odpovědi na mou otázku
(E 4964/2010), v loňském roce více než třetina spotřebitelů EU (37 %) využila internet
k nákupu nebo objednání zboží a služeb k soukromému užití. Ve srovnání s rokem 2008
to představuje zvýšení o 5 procentních bodů a ve srovnání s rokem 2006 zvýšení o
10 procentních bodů. Spotřebitelé nicméně stále nemají dostatečnou důvěru v přeshraniční
nakupování a rozdílné vnitrostátní právní předpisy odrazují společnosti od investic do
přeshraničního obchodu. V míře rozšíření prodeje na dálku v členských státech tedy existují
značné rozdíly. V současné situaci, kdy zažíváme hospodářský pokles, je však posílení této
formy obchodu velmi důležité. Cílem této konkrétní zprávy je vypořádat se s roztříštěností
vnitřního trhu pro oblast elektronického obchodu prostřednictvím návrhů, jako je přijetí
jednotných předpisů a postupů, které prodejcům na dálku umožní obchodovat i za
hranicemi jejich země. V době, kdy tradiční obchodní transakce stagnují, mohou být nové
technologie a příležitosti, které přinášejí, cenné pro vytváření nových a alternativních
obchodních iniciativ, a proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Zdržel jsem se hlasování o této zprávě, ačkoli
považuji podporu elektronického obchodu za důležitou a rozšíření dobrých internetových
sítí a služeb pro celou populaci, dokonce i pro nejvzdálenější regiony, považuji za nezbytné.

Souhlasím také s tím, že je zásadně důležité bojovat proti diskriminaci, jíž trpí mnoho
občanů, kteří si přejí nakupovat on-line. Jedná se zejména o diskriminaci na základě toho,
v jakém členském státě se nacházejí nebo na základě e-mailové adresy, kterou používají
k provádění transakce.

Souhlasím s mnoha návrhy předloženými v této zprávě. Nelituji ale, že některé členské
státy směrnici o službách plně neprovedly ve vnitrostátním právu, nepodporuji politiku
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Komise v odvětví poštovních služeb a nevítám strategii EU 2020: tyto základní volby jsou
ve velké míře odpovědné za složitou sociální situaci, s níž se EU v současnosti potýká.

Budoucí modely odvětví komunikací, a dokonce i elektronického obchodu budou jistě
lepší, pokud se budou více zaměřovat na občany a jejich práva a nebudou podřízeny pouze
obchodním zájmům.

Robert Rochefort (ALDE),    písemně. – (FR) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy poslance
Ariase Echeverríi o elektronickém obchodu: elektronický obchod je jedním z odvětví, jež
budou mít největší dopad na růst a zaměstnanost v následujících desetiletích, a Evropská
unie musí tento potenciál plně využít.

Připomeňme si, že elektronický obchod usnadňuje a podporuje vznik nových tržních
segmentů pro malé a střední podniky, které by jinak neexistovaly.

Mimoto podporuji myšlenku, že při vytváření našich politik a zákonných rámců týkajících
se elektronického obchodu jsme věnovali zvláštní pozornost potřebám zranitelných
spotřebitelů, kteří by jinak neměli přístup k obrovskému výběru spotřebního zboží. Mám
na mysli spotřebitele, kteří jsou izolováni nebo kteří jsou méně pohybliví, občany s nízkými
příjmy nebo jednotlivce žijící v méně přístupných, vzdálených a okrajových oblastech.

Znění jsem ve výboru pozměnil tak, aby zdůrazňovalo potřebu rozvíjet vzdělávací nástroje
pro on-line spotřebitele: musíme zdokonalit dovednosti v digitálním prostředí u co
největšího počtu lidí a zvýšit jejich povědomí o jejich právech a povinnostech (klíčová
práva spotřebitele na internetu, elektronický obchod a zejména předpisy o ochraně údajů).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – V této významné zprávě o elektronickém
obchodu mimo jiné zdůrazňujeme, že je důležité zvyšovat důvěru v přeshraniční internetové
platební systémy (např. kreditní a debetní karty a elektronické peněženky) podporou široké
škály platebních metod, posilováním interoperability a vytvářením společných norem,
odstraněním technických překážek, podporou nejbezpečnějších technologií pro
elektronické transakce, harmonizací a zpřísněním právních předpisů o soukromí
a bezpečnosti, bojem proti podvodným praktikám a informováním a vzděláváním
veřejnosti.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Velice dobře si uvědomujeme množství a druhy
nevýhod, jimž zejména v Itálii čelí občané, kteří žijí a bydlí v horských a ostrovních obcích.
Vybudování vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodu by zjednodušilo přístup
k internetu a zlepšilo jeho kvalitu v zemích a regionech EU, které nemají dobré připojení.

Je důležité vyvíjet iniciativy určené k podpoře podniků v tom, aby nabízely své produkty
přes internet, a zároveň chránit uživatele, zejména děti, prostřednictvím vhodných záruk
na zajištění bezpečnosti. Nemůžeme dovolit, aby nečestní obchodníci případné uživatele
podváděli; je tedy třeba provádět cílené a časté kontroly.

Rafał Trzaskowski (PPE),    písemně. – (PL) Doufám, že tato zpráva je jasným signálem k
tomu, aby Evropská komise přijala další kroky pro zlepšení on-line obchodu v Evropské
unii. Vyzýváme k harmonizaci a zjednodušení administrativních postupů, které nám ve
své současné podobě účinně brání v nakupování ze zahraničních internetových stránek,
i když je jejich nabídka zajímavá. Požadujeme rovněž záruku, že širokopásmové internetové
připojení bude do roku 2013 dostupné v celé EU. Tento návrh již dlouho není pouhou
fantazií. Nejen že je to stále více možné, ale navíc již není nutné každého přesvědčovat
o tom, jaké prospěšné účinky by měl všeobecný přístup k internetu na vnitřní trh.
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Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Nemohla jsem tuto zprávu
podpořit, přestože obsahuje několik pozitivních prvků, zejména pokud jde o ochranu
zájmů spotřebitele a uznání zájmů malých a středních podniků na trhu v oblasti
elektronického obchodu.

Odsuzuji především ty, kteří blahopřejí Komisi k provádění třetí směrnice o poštovních
službách, jejímž cílem je liberalizace poštovních služeb, což povede k dalším škodám na
poštovních službách v EU, a nikoli, jak uvádí zpráva, ke snížení cen a lepším službám.

Nemohu ani litovat skutečnosti, že některé členské státy dosud směrnici o službách plně
neprovedly ve vnitrostátním právu, protože chci, aby Komise rychle připravila zprávu,
která nastíní dopad provádění tohoto textu na klima.

Lituji, že se tento text z velké části nese v duchu otevřenosti vůči konkurenci, což jsme
odsoudili, když jsme zamítli Lisabonskou smlouvu.

Zpráva: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch této zprávy, protože
jejím cílem je zlepšit prevenci nehod v letectví a pomoci obětem a jejich rodinám.
Bezvýhradně podporuji přístup, jaký zaujala zpravodajka, která vyzývá k provádění analýz
incidentů na evropské úrovni, což doposud nebylo činěno. Zpráva rovněž navrhuje zlepšení
v oblasti pomoci obětem a jejich rodinám, jako je zavedení maximálně dvouhodinové
prodlevy, během níž je nutné sdělit rodinám jména cestujících na palubě. Rozhodnutí nyní
závisí na ministrech dopravy, kteří, jak doufám, tento právní předpis co nejdříve přijmou.

Liam Aylward (ALDE),    písemně. – (GA) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy. Objem
letecké dopravy se neustále zvyšuje a riziko nehod i přes zlepšení v bezpečnostních normách
také narůstá, a proto je třeba pozměnit a aktualizovat evropské právní předpisy týkající se
vyšetřování nehod.

Vítám to, co zpráva uvádí o právech obětí a jejich rodin. Rodina oběti má právo obdržet
příslušné informace co nejdříve. Letecké společnosti musí mít pro případ krize účinný
operační plán. Důležitým praktickým opatřením by bylo stanovit leteckým společnostem
povinnost jmenovat osobu, která by byla hlavním prostředníkem pro účely koordinace,
poskytování důležitých informací a podporu rodin cestujících.

Praktická opatření, k nimž zpráva vyzývá, budou nápomocná v případě nehody, důležitá
jsou zejména opatření ohledně pomoci obětem a jejich rodinám a o skupinách, jež jednají
jejich jménem. V odvětví civilního letectví v Evropě musí být zajištěny vysoké bezpečnostní
normy a musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom snížili počet nehod.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Podporuji tento návrh. V současnosti platná
směrnice EU, která upravuje vyšetřování nehod a incidentů v civilním letectví, byla schválena
v roce 1994. Letecký trh a situace v letectví se však změnily, a proto musíme přijmout
nové nařízení EU odpovídající současné situaci. Nejprve musí být zřízena síť orgánů pro
vyšetřování bezpečnosti. Tyto orgány by zahrnovaly vnitrostátní vládní instituce a instituce
EU (Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)) a byly by odpovědné za zlepšování
kvality vyšetřování, klasifikaci a analýzu informací, podporovaly by spolupráci mezi
vnitrostátními vládními institucemi a přispívaly ke zlepšování bezpečnosti letectví. Práva
cestujících a jejich rodin navíc musí být vymezena jasněji.
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Cílem nařízení je zavést pro letecké společnosti povinnost co nejrychleji vypracovat seznam
cestujících, nejdéle pak do dvou hodin po nehodě, což se bude vztahovat nejen na letecké
společnosti, které létají do EU, ale také na letecké společnosti, které provozují lety do Evropy.
Nařízení má za cíl zavést pro letecké společnosti povinnost žádat cestující, aby při rezervaci
letenky určili kontaktní osobu pro případ nehody. Pro rodiny obětí musíme vytvořit takové
podmínky, aby byly přednostně informovány o průběhu vyšetřování bezpečnosti.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože
navrhuje řešení problémů způsobených nedávnými leteckými nehodami, a to nejen
z technického hlediska, ale také především v souvislosti s poskytnutím záruk rodinám
obětí. Zpráva rovněž objasňuje úlohu agentury EASA a vnitrostátních orgánů při
spravedlivém a nestranném vyšetřování příčin nehod.

Vito Bonsignore (PPE),    písemně. – (IT) Objem letecké dopravy se soustavně zvětšuje, a
přes pokrok v oblasti bezpečnosti zprávy stále uvádějí neustálý nárůst počtu leteckých
nehod. Je načase, aby Evropská unie důkladněji a také přesněji regulovala toto odvětví.

Proto důrazně podporuji cíl zpravodajky zaměřený na prevenci neblahých leteckých nehod
a na zlepšení vyšetřování nehod. Příslušné právní předpisy totiž pochází z roku 1994, kdy
Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) ještě ani neexistovala.

Hlasoval jsem tedy ve prospěch tohoto nařízení, které se snaží udělit agentuře EASA vedoucí
roli v oblasti letecké bezpečnosti, a souhlasím zejména s cílem zajistit všeobecný přístup
k citlivým informacím.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) V průběhu několika posledních let došlo
k pozoruhodnému nárůstu objemu letecké dopravy. Přes četná technologická zlepšení se
riziko nehod zvýšilo. Je tedy nezbytné přizpůsobit právní předpisy EU této situaci. Proto
vítám návrh paní De Veyracové přizpůsobit směrnici o prevenci nehod z roku 1994 stávající
situaci na leteckém trhu. Vytvoření sítě vnitrostátních vyšetřovacích orgánů umožní omezit
rozdíly mezi členskými státy, zejména propojením zdrojů a výměnou osvědčených postupů.
Je rovněž nutné chránit práva obětí a jejich rodin. Podporuji požadavek zpravodajky
ohledně povinnosti leteckých společností dodat seznam cestujících do jedné hodiny po
oznámení nehody, který by se neměl vztahovat pouze na letecké společnosti EU, ale na
všechny letecké společnosti, které působí v Evropě. Závěrem vítám návrh zpravodajky
označovat Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví jako „poradce“, jestliže se podílí
na vyšetřování bezpečnosti. Je důležité, aby nařízení agentuře nedávalo během vyšetřování
bezpečnosti možnost být zároveň soudcem i souzeným.

Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , písemně. – (PT) Je zásadně důležité zajistit v odvětví
letecké dopravy v Evropě bezpečnost a omezit počet nehod a incidentů prostřednictvím
vyšetřovacích a preventivních postupů. Hlasovala jsem ve prospěch tohoto nařízení,
protože se domnívám, že podporuje vytvoření prostředí, jež podněcuje k bezprostřednímu
podávání zpráv o nehodách, protože vyzývá k účinnému, rychlému a vysoce kvalitnímu
bezpečnostnímu vyšetřování, pokud jde o bezpečnost evropského letectví. Souhlasím, že
vyšetřování by měla být prováděna vnitrostátním orgánem nebo jinými orgány
odpovědnými za bezpečnostní vyšetřování. Za důležité považuji také zřízení evropské sítě
orgánů na posílení kvality vyšetřovacích metod a odborné přípravy vyšetřovatelů. Dalším
bodem, který považuji za významný, je to, že by měly být stanoveny normy pro včasné
poskytování informací o osobách a nebezpečných věcech na palubě v době nehody, dále
by měla být zlepšena pomoc pro oběti a jejich rodiny.
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Carlos Coelho (PPE),    písemně. – (PT) Výsledkem navýšení objemu letecké dopravy je
větší riziko leteckých nehod. I přes zavedená zlepšení v oblasti bezpečnosti jsou ve stávajícím
systému vyšetřování nehod stále mezery. Systém bezpečnosti v této oblasti je založen na
zpětné vazbě a ponaučení vyvozených z nehod a incidentů. Je důležité posilovat koordinaci
mezi orgány odpovědnými za bezpečnostní vyšetřování, a to konkrétně zřízením evropské
sítě. Aby bylo možné určit možné nedostatky v bezpečnosti a přijmout opravná opatření,
musí tato síť zajistit naprostou nezávislost těchto vyšetřování a také vysokou úroveň jejich
účinnosti, pečlivosti a kvality.

V oblasti civilního letectví v Evropě je důležité zajistit účinná preventivní opatření a vysokou
úroveň bezpečnosti a vynaložit veškeré úsilí na omezení počtu nehod a incidentů, aby byla
zajištěna důvěra veřejnosti v leteckou dopravu. Zvláštní pozornost musí být věnována jak
bezpečnostnímu vyšetřování, tak i otázce posílení pomoci obětem leteckých nehod a jejich
rodinám a všechny evropské letecké společnosti pro ně musí mít připraveny krizový plán
a plán pomoci.

Corina Creţu (S&D),    písemně. – (RO) Pravidelně nás děsí, když slyšíme zprávy o nové
letecké havárii. Doufám, že nové nařízení o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů
v civilním letectví úspěšně naplní požadavky na bezpečnost cestujících formou opatření,
které bude jasnější než směrnice 94/56/ES, již nahrazuje. Domnívám se, že ve středu
pozornosti musí být kontroly, spolupráce a výměna informací pro preventivní účely.
Výsledky provedených vyšetřování nehod by navíc měly být uchovávány v centrální
evidenci a analyzovány za účelem zlepšování bezpečnosti letecké dopravy a účinnějšího
zvládání kritických situací. V této věci si myslím, že by měli mít evropští cestující možnost
jmenovat kontaktní osobu pro případ nehody, což je ve Spojených státech běžnou praxí.
V neposlední řadě se domnívám, že pohotovostní služby, které se podílí na zásahu a
poskytují pomoc obětem a jejich rodinám, musí podléhat přísnější koordinaci a kontrole.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o návrhu nařízení
o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví, protože zavádí nové předpisy,
které umožní posílení prevence nehod, transparentnosti a rychlosti vyšetřování v případě
nehody.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že počet letů a cestujících v civilním
letectví se již několik let výrazně zvyšuje, a přestože tento jev doprovází pokles počtu
leteckých nehod a incidentů, bezpečnost musí být i nadále ve středu našich zájmů, a to
jednou provždy. Rovněž vzhledem k tomu, že směrnice upravující vyšetřování leteckých
nehod pochází z roku 1994 a že od té doby se v civilním letectví mnohé změnilo, se mi
revize tohoto nařízení zdá naléhavě nutná.

Souhlasím se zpravodajkou, když hovoří o potřebě důkladnější koordinace a větší míry
zapojení do vyšetřování leteckých nehod. EU se stává stále jednotnější a s ohledem na to,
že důsledky letecké nehody nemají vliv pouze na jeden členský stát, nedává smysl, že
vnitrostátními orgány pro letectví spolu stále téměř nejsou v kontaktu.

V této souvislosti si myslím, že Evropská agentura pro bezpečnost letectví by mohla získat
novou roli.

Závěrem se domnívám, že se jedná o jednu z oblastí, v níž je koordinovaná a ucelená
činnost Evropské unie nutná, aby byla zajištěna bezpečnost všech cestujících v evropském
vzdušném prostoru.
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José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) Letecká doprava v současnosti nepochybně
hraje rozhodující roli v mobilitě občanů a dynamice globálního hospodářství. Ve
společnosti, která se stále více vymezuje na základě globalizace a priority výhodně využít
čas a prostor, se bude její význam a dopad zajisté zvyšovat. V současném prostředí globální
krize a silného tlaku na snižování nákladů a výdajů je třeba disponovat účinným regulačním
a kontrolním rámcem na ochranu zájmů uživatelů. Bezpečnost představuje pro uživatele
oblast nejvyšší důležitosti a má velký dopad na stanovování tarifů. Proto zdůrazňuji, že
tato zpráva přispěla ke kvalitě a nezávislosti vyšetřování nehod a incidentů v civilním
letectví, protože harmonizuje vyšetřovací kapacity členských států a zároveň zajišťuje, aby
byly evropské právní předpisy v této oblasti správně uzpůsobeny a byly aktuální s ohledem
na změny, k nimž v tomto odvětví dochází, a na přítomnost nových aktérů, jako je Evropská
agentura pro bezpečnost letectví. Chtěl bych však zdůraznit, že prioritou by měla být
prevence nehod a že právě prevence by měla sloužit jako vodítko pro vyšetřování a jako
nástroj pro určení problémů a umožnění jejich řešení.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasovali jsme ve prospěch zprávy, protože
uznáváme důležitost vyšetřování nehod a incidentů a prevence v civilním letectví.

Za pozitivní považujeme skutečnost, že členské státy dostaly aktivní roli, zejména
prostřednictvím svých příslušných vyšetřovacích orgánů, které společně vytvoří evropskou
síť vnitrostátních orgánů pro tuto oblast. Tato síť je navrhována s konkrétními cíli:
formulovat návrhy pro příslušné vnitrostátní orgány, sdílet informace o vyšetřovacích
metodách, koordinovat a organizovat odbornou přípravu pro vyšetřovatele z každého
členského státu, vyvíjet společné metodiky vyšetřování pro EU a vytvářet a řídit rámec pro
sdílení zdrojů.

Budoucnost této sítě budeme sledovat, protože se domníváme, že její fungování se musí
striktně držet výše zmíněných cílů a odpovídat režimu účasti členských států
prostřednictvím příslušných vnitrostátních orgánů, jak je stanoveno v návrhu.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Nezávislejší bezpečnostní vyšetřování v
případě letecké nehody, lepší pomoc rodinám obětí a optimální ochrana údajů a soukromí
během vyšetřování; všechna tato opatření zlepší leteckou bezpečnost a představují faktory,
které mě přesvědčily, abych hlasovala ve prospěch této zprávy. S radostí jsem podpořila
tento text, který leteckým společnostem ukládá povinnost sestavit seznam cestujících do
dvou hodin po nehodě, aby mohly být informovány rodiny. Zřízení evropské sítě orgánů
odpovědných za vyšetřování bezpečnosti navíc představuje velmi dobrou myšlenku, která
umožní, aby byla předkládána doporučení ohledně politiky letectví a leteckých předpisů,
a co je důležitější, umožní sdílení zdrojů a výměnu osvědčených postupů. Je to důležitý
text a já vítám tento význačný krok vpřed, jenž se týká zajišťování stále vyšších norem
bezpečnosti cestujících.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně. – Objem letecké dopravy se v posledních letech
soustavně zvětšuje. To s sebou samozřejmě přináší zvýšené riziko nehod a je zásadně
důležité, aby byly zavedeny vhodné postupy pro minimalizaci těchto rizik. Tato zpráva
usiluje o zlepšení legislativního rámce, a proto jsem ji podpořil.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasím se zprávou, protože objem letecké
dopravy se rok od roku soustavně zvětšuje. Nejdůležitějším cílem je bezpečnost letů a
letectví. V současnosti je obzvláště důležité zajistit letovou bezpečnost pro cestující, chránit
cestující, posádku, pozemní personál, veřejnost a majetek před leteckými nehodami a
zaručit bezpečnost letadla. V případě leteckých katastrof je nutné vyšetřovat nehody
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nezávisle, aby bylo možné odhalit nedostatky v oblasti bezpečnosti a umožnit přijetí
opatření, která je odstraní. Je třeba omezit rozdíly ve vyšetřovacích kapacitách členských
států. Evropským právním předpisem, který v současnosti upravuje vyšetřování nehod, je
směrnice z roku 1994. Vzhledem k tomu, že letecký trh se změnil a je složitější, je nezbytné
předložit nové právní předpisy o nových subjektech, jako je např. Evropská agentura pro
bezpečnost letectví (EASA). Nové nařízení musí stanovit jasný právní rámec pro účast
agentury na vyšetřováních bezpečnosti. Vytvoření sítě vnitrostátních vyšetřovacích orgánů
by mělo zároveň umožnit omezit rozdíly existující ve vyšetřovacích kapacitách na úrovni
EU. Tato síť by rovněž mohla zlepšit kvalitu vyšetřování a vytvořit právní rámec pro
spolupráci vnitrostátních orgánů pověřených vyšetřováním bezpečnosti. Je rovněž důležité
a nezbytné uplatňovat na evropské úrovni návrhy, jejichž cílem je zlepšit bezpečnost
letectví nebo vyšetřovací postupy. Nejdůležitější věcí je zajištění letecké bezpečnosti a včasná
a vhodná pomoc obětem leteckých nehod a jejich rodinám. Znamenalo by to významnou
pomoc blízkým příbuzným obětí, kteří jsou často ztraceni v množství zúčastněných stran
a postupů v okamžiku, kdy navíc musí snášet bolest související se ztrátou blízkého člověka.

Alan Kelly (S&D),    písemně. – Zapojením Evropské agentury pro bezpečnost letectví
(EASA) vzniknou užší vazby mezi vnitrostátními orgány pro bezpečnostní vyšetřování.
Agenturám v celé Evropě to napomůže ke sdílení svých zdrojů a zjištění a doufejme, že to
pomůže zabránit budoucím nehodám.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Podpořil jsem zprávu paní De Veyracové, protože
bezpečnost civilního letectví v Evropě považuji za jednu z nejvýznamnějších otázek, které
se v současnosti nacházejí na programu EU. Cílem, který si stanovujeme pro nové nařízení,
je omezit počet leteckých nehod na minimum, zlepšit bezpečnostní normy, plně chránit
občany a zároveň usilovat o budování jejich důvěry v leteckou dopravu.

Významná část opatření, na niž bych vás rád upozornil, je věnována vyšetřováním leteckých
nehod, která musí být prováděna bez jakéhokoli nátlaku, aby mohly příslušné orgány
rozhodnout naprosto nestranně. Navíc souhlasím s rozhodnutím začlenit do opatření
řadu ustanovení, jež se týkají rychlého poskytnutí informací o všech osobách (a
nebezpečných věcech) na palubě letadla, jak ze zřejmých bezpečnostních důvodů, tak za
účelem zlepšení pomoci obětem a jejich rodinám. Text rovněž dává cestujícím možnost
uvést jméno osoby, která má být v případě potřeby kontaktována.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy,
protože se domnívám, že její konečná podoba představuje vynikající kompromis. Práva
obětí a jejich rodin a pomoc, která jim má být poskytována, bude zaručovat skutečnost,
že každý členský stát bude muset vypracovat vnitrostátní nouzový plán pro případ nehody
a bude muset zajistit, aby každá letecká společnost zaregistrovaná na jeho území
disponovala plánem pro poskytování pomoci obětem nehod v civilním letectví. Nový
právní předpis zaručí, že vyšetřování leteckých nehod budou vedena bez nátlaku vyvíjeného
ze strany regulačních orgánů či orgánů osvědčování, provozovatelů letů nebo jiných
orgánů, u nichž může dojít ke střetu zájmů. Hlášení získaná vyšetřovacím orgánem a
hlasové nebo obrazové záznamy z pilotní kabiny nebo kontrolních jednotek letecké
dopravy budou využívány výhradně pro účely vyšetřování s výjimkou případů, kdy je
nutné sdělit tyto informace soudním orgánům. To zúčastněným osobám umožní hovořit
s vyšetřovateli otevřeně. Oceňuji úsilí zpravodajky v této záležitosti a doufám, že
v budoucnu Evropská unie podepíše dohodu o bezpečnosti civilního letectví také se státy,
které nepatří do EU.
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Nuno Melo (PPE)  , písemně. – (PT) Evropským právním předpisem, který v současnosti
upravuje vyšetřování nehod, je směrnice z roku 1994. Vzhledem k velkým změnám, k nimž
v tomto odvětví za poslední roky došlo, tento právní předpis již nesplňuje současné potřeby.
Přes některá zásadní zlepšení v oblasti bezpečnosti z posledních let znamená soustavný
nárůst objemu letecké dopravy zvýšení rizika leteckých nehod. Je proto nezbytné navýšit
investice nejen pro účely bezpečnosti, ale také prevence, a je nezbytné vyžadovat od
leteckých společností – zejména od nízkonákladových společností – aby zisku nebylo
dosahováno na úkor bezpečnosti. Je rovněž velmi důležité učinit prioritu z potřeby
podporovat oběti a pomáhat rodinám obětí. Proto jsem hlasoval, jak jsem hlasoval.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Tato iniciativa je velice důležitá, a proto jsem
ji podpořil. Doufám, že projekt v průběhu svého vývoje zohlední i incidenty, při nichž
nedošlo k nehodě nebo katastrofě. Mám na mysli výjimečné situace, kdy jsou cestující
ohroženi kvůli působení lidského faktoru. Sám jsem byl očitým svědkem takového
incidentu, když se v lednu 2010 letadlo společnosti Air Baltic, v němž jsem cestoval,
pokoušelo vzlétnout z letiště v Rize třikrát. Po třetím pokusu bylo letadlu nařízeno
provedení „dodatečných kontrol“. Do nařízení musíme zavést prostředky, pomocí nichž
budou cestující moci podávat stížnosti ohledně incidentů, při kterých se letecké společnosti
snaží utajit škody způsobené na letadle nebo jiné výjimečné situace.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Vzdušný prostor je v současnosti stále více
přeplněný. V důsledku toho dochází k incidentům a nehodám v oblasti letecké bezpečnosti
stále častěji. V EU je třeba incidenty tohoto druhu úplně a především rychle vyřešit.

Musíme rovněž myslet na rodiny obětí, které byly v minulosti často ponechány svému
zármutku. Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože účinná spolupráce mezi všemi
členskými státy EU, pokud jde o leteckou bezpečnost a řešení incidentů, je zásadní.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Cílem vytvoření sítě vnitrostátních vyšetřovacích
orgánů je umožnit v budoucnu omezení rozdílů ve vyšetřovacích kapacitách na úrovni
EU. Záměrem je to, abychom společně dokázali zlepšit kvalitu vyšetřování a poskytnout
právní rámec spolupráce mezi vnitrostátními orgány pro vyšetřování bezpečnosti, a  zlepšit
tak bezpečnost civilního letectví. Tato plánovaná opatření by měla přispět ke zlepšení
letecké bezpečnosti. Hlasoval jsem tedy ve prospěch zprávy.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy paní poslankyně
De Veyracové, protože se domnívám, že pro toto odvětví představuje výrazný krok vpřed.
Cílem návrhu nařízení o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví je
posílit transparentnost informací, které jsou poskytovány vnitrostátním orgánům pro
civilní letectví. Představuje také nezbytnou aktualizaci norem, které jsou v současnosti
uplatňovány a které pochází z roku 1994.

Je rovněž důležité zmínit opatření, která stanoví vytvoření účinného komunikačního
systému mezi vnitrostátními orgány s cílem podpořit koordinaci a lepší výměnu
shromážděných údajů. Přístup k citlivým informacím je regulován tak, aby příslušné orgány
mohly požádat o spolupráci všechny osoby zúčastněné při incidentu nebo nehodě.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Objem letecké dopravy se již několik let soustavně
zvětšuje, ale přes některá zásadní zlepšení v oblasti bezpečnosti tento nárůst pouze zvyšuje
nebezpečí leteckých nehod. V takové situaci je nezbytné zajistit, aby byly nehody předmětem
nezávislých vyšetřování, která mohou s jistotou určit nedostatky v oblasti bezpečnosti
a umožní přijetí nápravných opatření.
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Evropským právním předpisem, který v současnosti upravuje vyšetřování nehod, je směrnice
z roku 1994: od doby přijetí tohoto textu se tento druh dopravy změnil a je složitější.
Působení nových subjektů, jako je například Evropská agentura pro bezpečnost letectví
(EASA), navíc zdůraznilo rozdíly ve vyšetřovacích kapacitách členských států a stalo se
důvodem, proč je potřeba předložit nové a lépe vyhovující právní předpisy.

Vytvoření sítě vnitrostátních vyšetřovacích orgánů by mělo umožnit omezit rozdíly
existující ve vyšetřovacích kapacitách na úrovni EU. Tato síť by rovněž mohla zlepšit kvalitu
vyšetřování a vytvořit právní rámec pro spolupráci vnitrostátních orgánů. Domnívám se,
že tyto kroky by mohly účinně přispět ke zlepšení bezpečnosti letectví.

Robert Rochefort (ALDE),    písemně. – (FR) Podpořil jsem zprávu paní poslankyně De
Veyracové, jejímž cílem je zlepšit bezpečnostní normy v oblasti civilního letectví. V této
souvislosti je zásadní, aby byly objasněny přesné příčiny incidentů a nehod. Za tímto
účelem musí být zajištěno nezávislé vyšetřování; jinými slovy, vyšetřování musí být
prováděna bez jakéhokoli nátlaku ze strany orgánů, jež jsou příslušné pro regulaci či
osvědčování leteckých operací a mohou nést určitou odpovědnost za to, co se stalo.
Vytvoření sítě orgánů odpovědných za bezpečnostní normy v oblasti civilního letectví
v Evropě rovněž umožní prosazování osvědčených postupů prostřednictvím výměny
informací a doporučení předložená touto sítí zdokonalí evropské předpisy v tomto odvětví.
Tento text obsahuje ustanovení určená ke zlepšení přístupu k rodinám obětí v případě
nehody, příkladem je požadavek, aby letecké společnosti předložily úplný seznam
cestujících maximálně do dvou hodin po nehodě, a zákaz zveřejnit tento seznam, dokud
nejsou informovány rodiny, a pouze nemají-li proti tomu žádné námitky. To jsou dva
významné kroky vpřed a já je vítám.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Skupina Verts/ALE předložila ve Výboru
pro dopravu a cestovní ruch několik pozměňovacích návrhů, jako jsou např. lepší vymezení
„předběžných zpráv“, větší nezávislost vyšetřování, a to také z finančního hlediska, lepší
dostupnost záznamů z palubních zapisovačů letových dat, lepší informace pro rodinné
příslušníky obětí, revize tohoto nařízení v blízké budoucnosti, včetně odhalování citlivých
bezpečnostních informací soudním orgánům a osvědčených postupů členských států a
vyšetřovacích orgánů. Většina z těchto pozměňovacích návrhů byla přijata, ačkoli jejich
znění bylo oslabeno dohodnutými kompromisy. Vzhledem k tomu, že během hlasování
na plenárním zasedání nedošlo k žádným zásadním změnám, zachováváme naše pozitivní
stanovisko jak vůči legislativnímu usnesení, tak vůči pozměněnému návrhu.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Objem letecké dopravy se od doby přijetí evropské
směrnice, která upravuje vyšetřování leteckých nehod a pochází z roku 1994, prudce
zvýšil. Přestože došlo k zásadním zlepšením v oblasti bezpečnosti, tento nárůst přirozeně
vedl k větší pravděpodobnosti, že dojde k nehodě. Doprovází ho rovněž větší technologická
složitost a vznik nových subjektů, jako je Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Zdá se mi nezbytné, aby letecké nehody podléhaly nezávislým a transparentním
vyšetřováním s cílem napravit nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochránit cestující.
Prosazování sítě vnitrostátních orgánů na úrovni EU odpovědných za vyšetřování by
rovněž mohlo napomoci k omezení rozdílů ve vyšetřovacích kapacitách členských států.

Také pomoc obětem a jejich rodinám musí být v každé zemi prioritou, přičemž je nutné
zajistit, aby všechny letecké společnosti zaregistrované v každé zemi disponovaly plánem
pomoci. Jsem spokojený s prací zpravodajky Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stejně
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tak jsem spokojený s dohodou, které jsme dosáhli s Evropskou radou na konci června, a
proto jsem tuto zprávu podpořil.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem ve prospěch této
zprávy, protože jejím záměrem je posílit nezávislost a transparentnost vyšetřování incidentů
a nehod v letectví.

Těší mě, že byl tento text přijat. Mělo by to urychlit postup vyšetřování, zlepšit informace
poskytované rodinám obětí a zároveň díky těmto vítaným opatřením zajistit soukromí
osob. Tento text tedy umožní reagovat na požadavky rodin obětí, které jsou konfrontovány
s vyšetřováním, jež u nich často navozuje pocit bezmoci.

Tento nový právní předpis EU by měl umožnit poskytování lepších informací rodinám
obětí nehod. Ustanovení budou lépe chránit soukromí osob, protože informace musí být
nejprve sděleny rodinám, a to do dvou hodin, a letecké společnosti (ze Společenství i mimo
něj) musí daným orgánům předkládat seznam cestujících na palubě letadla.

Přijaté znění také přispěje ke zlepšení a urychlení vyšetřování, aniž by byl vyvíjen jakýkoli
nátlak ze strany orgánů odpovědných za regulaci a kontrolu leteckého odvětví. To bude
možné díky dostupnosti různých dokumentů týkajících se letu a nyní povinnému
zveřejňování závěrečné zprávy o vyšetřování nejpozději do dvanácti měsíců po incidentu
nebo nehodě příslušného letadla.

Artur Zasada (PPE),    písemně. – (PL) Výsledky dnešního hlasování o zprávě paní
poslankyně De Veyracové mě potěšily. Přijetí tohoto dokumentu jsem samozřejmě podpořil.
Stávající systém vyšetřování nehod v civilním letectví je nyní již šestnáct let starý. Během
této doby se objem letecké dopravy v evropském vzdušném prostoru výrazně zvětšil.
Rovněž riziko nehod vzrostlo. Komisím pro vyšetřování nehod by mělo být zaručeno, že
nebudou ovlivňovány zainteresovanými stranami a nebude na ně vyvíjen nátlak v souvislost
s časovými možnostmi, politikou, médii a soudními orgány. První prioritou by mělo být
zjištění příčiny nehody a určení způsobů, jak obdobným událostem v budoucnosti
předcházet, a nikoli nalezení viníka.

Neocenitelnou roli v zajištění bezpečnosti hraje také vyšetřování příčin nehod, které se
potenciálně mohly stát. Je tedy důležité co nejrychleji zavést systémy řízení bezpečnosti a
programy spravedlivého posouzení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, které
zahrnují dobrovolné a nesankcionované hlášení každé nesrovnalosti, jež je zaznamenána
piloty, posádkou pilotní kabiny, dispečery řízení leteckého provozu a pozemním
personálem. Kvůli strachu z disciplinárních nebo trestních sankcí není bohužel mnoho
závažných problémů a incidentů nikdy ohlášeno.

Zpráva: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Všichni si pamatujeme plynové krize z roku
2006, 2008 a 2009. Vyústily v přerušení dodávek plynu pro miliony Evropanů, kteří se
stali oběťmi rozmíšky mezi Ruskem a Ukrajinou. Vítám práci, již poslanci odvedli v rámci
tohoto tématu. Toto usnesení umožňuje propojení sítí a lepší krizové řízení. Podle mě je
to vynikající příklad toho, co může dokázat evropská solidarita. Společně, bok po boku,
jsme nepochybně mnohem silnější.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně. – (LT) Spotřeba zemního plynu se v posledním
desetiletí v Evropě dramaticky zvýšila. V souvislosti se snížením objemu domácí těžby
plynu a zvýšením poptávky roste rovněž závislost na dováženém plynu. Když jsem
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v roce 2009 hovořil ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku při příležitosti předložení
tohoto návrhu nařízení, zdůraznil jsem, že nebude možné vytvořit bezpečný a jednotný
trh s energií, dokud v Evropské unii existují energetické ostrovy, které zcela závisí na
jediném externím dodavateli plynu a nemají přístup k evropské infrastruktuře. Otázka
zabezpečení dodávek plynu bude relevantní i v budoucnosti. Proto jsem hlasoval ve
prospěch této zprávy, jejímž cílem je zlepšit zabezpečení dodávek plynu pro jednotlivé
členské státy a EU jako celek. Zvláště významné je to, že dokument poznamenává, že
některé členské státy se stávají tzv. plynovými ostrovy, protože jsou nedostatečně propojeny
s infrastrukturami ostatních členských států a to brání ve vytvoření účinně fungujícího
vnitřního trhu s plynem. Domnívám se, že díky tomuto dokumentu jsme učinili první
krok směrem ke skutečné evropské energetické integraci, která je zaměřena na budování
přeshraničních propojení, diverzifikaci zdrojů dodávek energie a energetických tras a na
uplatňování iniciativ v oblasti energetické účinnosti.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Evropská unie potřebuje udržitelný trh s plynem,
diverzifikaci sítí, transparentní, podpůrný vnitřní trh a spolehlivé sledování dodávek ze
třetích zemí.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Politika Evropské unie v oblasti
energetické bezpečnosti by jí měla umožňovat předvídat krizové situace podobné například
plynové krizi z roku 2009, a nikoli na ně pouze reagovat. Narůstající závislost EU na
vnějších zdrojích energie pocházejících převážně z politicky nestabilních zemí, jejichž
chování je nepředvídatelné, může mít dopad na hospodářské zájmy členských států.
Vzhledem k energetické zranitelnosti EU je nutno přijmout komplexní energetickou
politiku, která sloučí vnitřní hlediska s těmi vnějšími. Veškerá opatření na zajištění řádného
fungování vnitřního energetického trhu by měla být doprovázena aktivní diplomacií, jež
se zaměří na prohloubení spolupráce s hlavními producentskými, tranzitními
a spotřebitelskými zeměmi.

Zajištění nepřetržitých dodávek plynu pro státy EU, zejména v krizových situacích, musí
být společným strategickým cílem. Je naprosto nezbytné vypracovat vnitrostátní plány,
které budou obsahovat preventivní a nouzová opatření. Účinnost těchto plánů zajistí jejich
koordinace na úrovni EU. Ze střednědobého hlediska bude nejúčinnější metodou ochrany
před narušením dodávek plynu existence velkého konkurenceschopného vnitřního trhu,
vybaveného dobře rozvinutými propojeními a infrastrukturami.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Zabezpečení dodávek plynu pro EU je zásadním
faktorem při nezbytném rozvíjení evropské energetické strategie. Ve stávající situaci
energetické závislosti je důležité sjednotit producenty, distributory, spotřebitele a veřejné
orgány tak, aby mluvili jednomyslně, a je třeba zajistit, aby Unie nebyla v energetické
geopolitice slabým článkem.

V tomto ohledu stejně jako zpravodaj vítám návrh nařízení o zabezpečení dodávek zemního
plynu. Toto nařízení společně s právními předpisy o vnitřním trhu s energií napomůže ke
snížení zranitelnosti Unie vůči narušení vnějších dodávek plynu. Také to posílí vedoucí
úlohu evropských plynárenských společností ve světě.

Zpravodaj zdůrazňuje zásadní úlohu podniků v řízení plynových krizí. Podporuji jeho
návrh posílit tuto úlohu v rámci systému včasného varování. Co se týče vyhlášení stavu
nouze Společenství, sdílím názor zpravodaje, že 10% hranice navrhovaná Komisí
nezohledňuje možný scénář 100% přerušení dodávek zemního plynu v některých oblastech.
Mělo by tedy být možné vyhlásit stav nouze Společenství pro určitou zeměpisnou oblast.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE)  , písemně. – (PT) Toto nařízení je příspěvkem k řešení
krize v oblasti dodávek zemního plynu v Evropě. Stanovit předpisy na zajištění a zlepšení
řízení dodávek plynu v Evropě je zásadně důležité. Domnívám se, že aby bylo možné
zlepšit řízení nouzových situací v Unii, je nutné zajistit zvýšenou kapacitu propojení mezi
členskými státy a dále lepší koordinaci činností. Stejně tak souhlasím s tím, že je v nařízení
kladen důraz na to, aby členské státy a Komise sestavily preventivní plány a plány pro stav
nouze. Reakce na nouzové situace by také měla být pružnější, aby bylo možné vypořádat
se s krizemi, které se liší co do délky nebo intenzity.

Corina Creţu (S&D),    písemně. – (RO) Otázka dodávek plynu do EU je strategickou
prioritou, zejména pak v době, kdy se závislost na dovozech výrazně zvýšila. Plynová krize
mezi Ruskem a Ukrajinou a trvale vysoká nepředvídatelnost, která obestírá chování těchto
východních evropských partnerů, Evropskou unii nutí přijímat opatření na diverzifikaci
svých zdrojů dodávek plynu a tranzitních tras. Navzdory četným diskusím k tomuto tématu
se klíčové projekty, jako je Nabucco, bohužel stále nacházejí v počáteční fázi, což znamená,
že závislost přetrvává, a ve spojitosti s touto otázkou tedy přetrvává i zranitelnost Evropy.
Doufám, že toto nařízení, jež je účinnější než směrnice 2004/67/ES, kterou nahrazuje,
protože ho lze uplatnit přímo, bude pro projekt Nabucco a další alternativní řešení určitým
impulsem a zároveň umožní reagovat rychle, koordinovaně a účinně v případě přerušení
dodávek.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Snížení energetické závislosti EU by mělo
být přední prioritou naší společné energetické politiky. Všichni víme, co je třeba udělat,
abychom toho dosáhli, a tato potřeba se shoduje se závazky učiněnými v rámci boje proti
změně klimatu: musíme dosáhnout 20% úspor energie, a to zejména zvýšením naší
energetické účinnosti, a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 % do roku 2020,
zároveň musíme naše zdroje energie diverzifikovat. Evropa také musí v odvětví energetiky
zaručit solidaritu každému svému členskému státu, čehož je třeba dosáhnout zlepšením
v řízení zásob plynu a ropy ve členských státech a zajištěním výstavby infrastruktur, aby
bylo možné dodat energii do zemí, které se potýkají s nedostatkem. Máme-li čelit energetické
a environmentální výzvě a napomoci k vytváření růstu v nadcházejících desetiletích,
potřebujeme evropskou veřejnou politiku financovanou společně Evropskou unií a
členskými státy.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o návrhu nařízení
o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu, protože se domnívám, že
koordinovanější činnost na evropské úrovni je potřeba, aby bylo možné lépe zvládat
případné budoucí krize.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Zemní plyn v současnosti představuje více než čtvrtinu
energie dodávané do Evropské unie a více než polovina z toho pochází od dodavatelů
mimo EU. V roce 2020 bude více než 80 % využívaného plynu dováženo a již dnes jsou
některé členské státy na dovozu plynu stoprocentně závislé.

Na základě toho vznikají vážné otázky ohledně zabezpečení dodávek, což ukázala nedávná
krize. Tato situace samozřejmě vede k tomu, že evropská opatření jsou nezbytná, aby
zajistila existenci dostatečné infrastruktury s kapacitou předcházet neočekávaným
problémům v dodávkách plynu a řešit tyto problémy. Je rovněž naléhavě nutné, abychom
se zaměřili se na problémy, které vznikají s ohledem na zabezpečení dodávek zemního
plynu v Evropě, a na rizika spojená s tranzitem.
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Stávající návrh se – z dobrého důvodu – zakládá na třech základních tématech, která
odůvodňují můj hlas v jeho prospěch. Jedná se o: i) přímou použitelnost nového nařízení
EU; ii) vypracování plánů preventivních opatření a plánů pro stav nouze v případě přerušení
dodávek a iii) posílení úlohy Evropské komise v oblasti koordinace nouzové činnosti a
vyhlašování nouzového stavu na úrovni EU nebo na regionální úrovni, přičemž je nutné
dodržovat zásadu solidarity mezi členskými státy.

José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) Toto nařízení o zabezpečení dodávek
zemního plynu a zrušení směrnice 2004/67/ES poskytuje konkrétní odpověď na skutečný
problém, jemuž Unie čelí. Tato situace vyšla najevo během plynové krize mezi Ruskem a
Ukrajinou loni v zimě, kdy tím byly závažně ovlivněny miliony Evropanů i samotné naše
hospodářství. Záruky ohledně dodávek energie, zejména plynu, jsou nezbytné pro
hospodářskou a sociální stabilitu a blahobyt. Vzhledem ke krizím, jejichž svědky jsme byli
v Evropě a k nimž obvykle dochází v době, kdy lidé energii nejvíce potřebují, aby se
vypořádali s extrémně chladným počasím, tento nový evropský právní předpis zajišťuje
schopnost koordinovaně reagovat na evropské úrovni, jak s cílem poskytnout spotřebitelům
dané služby, tak s cílem vypořádat se s přerušeními ve vnějších dodávkách. Provedení
tohoto nařízení tedy napomůže k významnému snížení zranitelnost EU vůči narušení
vnějších dodávek a také posílí vedoucí úlohu evropských plynárenských společností ve
světě a geopolitické postavení Unie jakožto strategického globálního hráče. Vítám rovněž
požadavek týkající se plánů preventivních opatření.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Uznáváme obavy vyjádřené s ohledem na
zabezpečení dodávek zemního plynu, kvůli čemuž musí hrát členské státy aktivní roli,
zejména prostřednictvím svých příslušných orgánů, ale záležitost, jež byla vznesena
v souvislosti s plynem z Ruska, považujeme za přehnanou. Pokud se bojíte problémů,
řešením je jednat o tom a diverzifikovat zdroje dodávek a produkce, a nikoli využít tuto
záminku k prohlubování evropské integrace a k další koncentraci a centralizaci
rozhodování, především pokud jde o rozhodování o infrastrukturních projektech, které
podporují integraci vnitřního trhu s plynem.

Jak jsem uvedla v rozpravě, nejvýznamnější otázkou pro budoucnost je očekávaná ropná
krize, kvůli níž by měla Evropská unie aktivně prosazovat nahrazení rafinovaných ropných
produktů ve svých vozidlech. Nejlepší náhradou těchto produktů je zemní plyn.

Navíc bychom neměli zapomínat, že existuje zemní plyn nefosilního původu: biometan
vyráběný z odpadu. Několik evropských zemí ho skutečně již vyrábí, zejména pak Švédsko,
Švýcarsko a Španělsko. Je to řešení, které by mělo být podporováno prostřednictvím
investic EU.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písemně. – (GA) Klíčovými otázkami této zprávy byla
regionální transparentnost, solidarita a spolupráce. Zabezpečení dodávek zemního plynu
musí být zajištěno z důvodu hospodářského rozvoje a politické stability Evropy.

Adam Gierek (S&D),    písemně. – (PL) Zabezpečení dodávek zemního plynu závisí na
diverzifikaci tras a zdrojů dodávek. Cílem je přitom vyhnout se tomu, aby třetí země získaly
monopolní postavení, a také využít tržní mechanismy a odstranit důsledky přerušení
vzniklých na dodavatelských trasách. Je nezbytné přísně rozlišovat mezi různými uživateli
plynu: domácími uživateli, plynovými elektrárnami a průmyslem. V nařízení je kladen
důraz na to, aby velcí uživatelé měli možnost rychle přejít na jiná paliva. Nemělo by se
však zapomínat na to, že není snadné dosáhnout toho, aby plynové turbíny využívaly jiná
paliva. Dalším problémem je nedostatečně jasný vztah mezi solidaritou a tržními principy.
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Je naléhavě potřebné jasně vymezit zásady pro stanovení cen plynu v případě dodávek za
stavu nouze. EU nedisponuje dostatečným množstvím vlastního plynu, ale přechází
k využívání tohoto paliva, zatímco uhlí, kterým disponuje, brzy nebude využíváno – ani
v takových situacích – kvůli tomu, že Evropské komise věří v nepravděpodobnou hypotézu
antropogenního vlivu uhlí na klima. Rusko se tímto netrápí, a protože se spoléhá na
vysokou vnější poptávku, přizpůsobuje své vlastní energetické systémy na využívání uhlí
a jaderné energie. Toto nařízení jsem podpořil, ale musíme si uvědomit, že řeší pouze
malou část problému energetické bezpečnosti.

Neblahá ustanovení klimatického a energetického balíčku nevyhnutelně povedou k tomu,
že má země, Polsko, přijde o svou současnou energetickou bezpečnost. Zanedlouho může
Polsko čelit až 10% nedostatku ve svých energetických potřebách.

Małgorzata Handzlik (PPE),    písemně. – (PL) Nařízení o zabezpečení dodávek zemního
plynu je významným krokem k uvedení zásady solidarity členských států do praxe, pokud
jde o otázku politiky zabezpečení dodávek plynu. Zejména náš region, který je do velké
míry závislý na jednom dodavateli, bude mít prospěch z opatření, která byla schválena
jakožto součást tohoto nařízení. Tato otázka má také zásadní význam pro správné
fungování vnitřního trhu. Nařízení napomůže k zabránění vzniku plynových krizí a k jejich
řešení, a v důsledku toho zajistí, aby mohl vnitřní trh správně fungovat a nadále se rozvíjet.
Polsko bude mít ze společné plynové politiky prospěch.

Díky ustanovením tohoto nařízení se bude moci Polsko v nouzových situacích spolehnout
na podporu Unie a co je důležitější, díky opatřením, jako jsou preventivní plány a plány
pro stav nouze, které přijme každý členský stát, se bude podílet na politice EU k této otázce.
Zvláštní význam mají ustanovení o povinnosti vyhlásit stav nouze pro Unii (jestliže vyhlásí
stav nouze dva členské státy) a začlenění kritéria geopolitického rizika do celkového
posouzení rizika v otázce zabezpečení dodávek plynu.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Podpořil jsem tuto zprávu, protože zajištění
diverzifikovaných a nepřetržitých dodávek plynu a ochrana spotřebitelů se stávají obzvláště
významnými tématy. Během plynové krize mezi Ruskem a Ukrajinou velmi trpěly miliony
evropských občanů i hospodářství EU. Energetická bezpečnost je jednou z nejvýznamnějších
priorit EU. Aby bylo možné jí dosáhnout, k politice EU je třeba přistupovat jednotně a
koordinovaně. Na regionální a přeshraniční úrovni tedy musí docházet ke spolupráci
a rozhodnutí musí být přijímána flexibilně. Energetická politika, která byla dříve založena
čistě na vnitrostátních zájmech, se tedy konečně posouvá na evropskou úroveň. Energetické
společenství se musí zakládat na konkurenceschopnosti, udržitelnosti, a zejména na
zabezpečení dodávek. Toto nařízení významně sníží zranitelnost EU vůči narušení vnějších
dodávek a posílí vedoucí úlohu evropských plynárenských společností ve světě
a geopolitické postavení Unie. Litva zároveň musí usilovat o diverzifikaci zdrojů energie:
diskuse o výstavbě nové jaderné elektrárny musí mít řádné základy a nemůže zůstat pouze
u slov, protože to bezpochyby také ovlivňuje energetické mosty se západem a výstavbu
terminálů zkapalněného zemního plynu. Čím více alternativ Litva zavede, pokud jde o
zdroje energie, tím bude větší její zabezpečení. Musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom
zajistili, že v budoucnu nebudeme spotřebiteli ruské energie, ale obchodními partnery
poskytujícími kanály pro tok energie z východu na západ.

Alan Kelly (S&D),    písemně. – Vzhledem k tomu, že ve světě existuje pouze omezené
množství zemního plynu, je zásadní, aby byly zabezpečeny jeho dodávky pro ty, kteří ho
nejvíce potřebují. Na základě tohoto rozhodnutí může být pro zvláště postižený zeměpisný
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region vyhlášeno použití plánu Unie pro stav nouze. Napomůže to těm, jejichž dodávky
plynu budou náhle ohroženy, a zranitelným spotřebitelům energie.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy poslance
Vidal-Quadrase o návrhu nařízení, protože úsilí vyvinuté na posílení koordinace členských
států s cílem zavést opatření na zabezpečení dodávek zemního plynu považuji za prospěšné.

Spotřeba plynu v Evropě v průběhu posledních desíti let rychle rostla a kvůli snížení domácí
produkce a následnému vzrůstu dovozů vznikla potřeba zabývat se otázkami souvisejícími
s tímto odvětvím koordinovaným způsobem. Evropská komise vzhledem k této nové
situaci považovala za nutné překročit rámec ustanovení směrnice 2004/67/ES, která je
v současné době v platnosti, a dosáhnout větší harmonizace vnitrostátních právních
předpisů.

Souhlasím s ústřední myšlenkou tohoto nařízení, jejímž záměrem je zabezpečit pro podniky
a zákazníky dodávky plynu i v případě přerušení dodávek, a to podporou investic vydaných
zejména do infrastruktury.

Domnívám se, že je zásadní disponovat dostačující a diverzifikovanou plynárenskou
infrastrukturou, zejména v regionech, které nemají přístup ke zdrojům dodávek energie.
Závěrem bych rád zdůraznil požadavek vypracovat vnitrostátní plány pro stav nouze a
určit mechanismy solidarity, které mají být aktivovány v případě stavu nouze na úrovni
EU.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Ve světě, kterému v poslední době
dominují výkyvy cen ropy a přerušení dodávek zemního plynu, v Evropské unii narůstají
obavy ohledně nedostatečné energetické bezpečnosti. Stále více si uvědomujeme, jak
zranitelní vůči těmto otřesům jsme. V důsledku toho je nutné přijmout konkrétní kroky
pro přijetí účinné energetické politiky.

Hlasoval jsem ve prospěch zprávy, protože se domnívám, že energetická bezpečnost musí
být považována za klíčovou součást celkové bezpečnosti Evropské unie, a myslím, že
zajištění stálých dodávek plynu představuje v EU strategický cíl. V rámci vnitrostátních
plánů musí být vypracována preventivní a nouzová opatření a zároveň je třeba zohlednit
potřebu koordinovat tyto plány na úrovni EU.

Podporuji návrh nařízení o dodávkách zemního plynu a zrušení směrnice 2004/67/ES.
Úplné a bezodkladné provedení takového nařízení společně s právními předpisy z oblasti
vnitřního trhu značně sníží rozsah zranitelnosti Evropské unie na celosvětové úrovni.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Zabezpečení dodávek zemního plynu ze
strany Evropské unie by mělo všem Evropanům zajistit přístup k energii, jež má uspokojit
jejich základní potřeby, jako je vaření a vytápění, a zajistit tento přístup pro základní veřejné
služby, jako jsou nemocnice a školy. Mělo by to rovněž zajistit zachování pracovních míst.

Právě to musí být priority a pro jejich uplatňování jsou potřebné veřejné politiky.
Bezpečnost veřejnosti nesmí být podřízena trhu nebo bojům o kontrolu zdrojů. V tomto
ohledu je zásadní prevence a také solidarita mezi členskými státy v době energetické krize
nebo katastrofy.

Energetická bezpečnost dokazuje důležitost decentralizace, rozmanitosti a blízkosti
výrobních procesů a také integrace vnitrostátních rozvodných sítí. Mikrovýroba je tedy
považována za nejlepší záruku zabezpečení dodávek energie pro potřeby veřejnosti.
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Mario Mauro (PPE),    písemně. – (IT) Zpráva poslance Vidal-Quadrase, která stanoví nové
nařízení EU o zabezpečení dodávek zemního plynu, je jistě účinným nástrojem, jak zabránit
vzrůstajícímu riziku, že dodávky plynu budou v případě krize zastaveny.

Je to mechanismus, který by umožnil vysokou úroveň ochrany pro rodiny, aniž by
jakýmkoli způsobem narušoval trh, jenž bude nadále řídit dodávky. Zpráva si podporu
při hlasování zasluhuje také kvůli tomu, že se velmi podrobně zabývá některými doposud
nejasnými klíčovými body. Mám na mysli preventivní opatření a ujednání v případě
nouzového stavu. Dodavatelé, kteří využívají slabosti našeho systému během krize, budou
muset napříště překonat mnohem složitější překážku.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tento text činí ze zemního plynu
každodenní komoditu. Zemní plyn každodenní komoditou není. Je zdrojem energie,
a proto představuje společný kapitál všech lidí. Vyznačuje se tím, že je fosilním palivem.
Z těchto dvou důvodů musí být využíván umírněně s ohledem na ochranu našeho
ekosystému a v souladu s obecným zájmem evropských občanů a lidstva.

Vystavovat zemní plyn konkurenční a spekulativní logice vnitřního trhu s plynem
a pokoušet se zvýšit počet jeho vstupních a výstupních bodů je naprostým bláznovstvím
a bude to ku prospěchu pouze akcionářům z oblasti plynárenství. Avšak pokoušet se
prosazovat pokračování této logiky i v případě přerušení dodávek je výsměchem vůči
evropským občanům. Nastal nejvyšší čas, abychom zřídili veřejné energetické centrum,
které bude přinášet evropským občanům užitek.

Nuno Melo (PPE)  , písemně. – (PT) Zemní plyn se stává v celé Evropě stále důležitějším
zdrojem energie. Minulé události ukázaly význam zabezpečení dodávek plynu, protože
EU je do velké míry závislá na plynu z východní Evropy, zejména z Ruska. Je tedy třeba
přijmout konkrétní opatření s cílem zřídit vnitřní trh pro plyn a zavést na tomto trhu
účinnou hospodářskou soutěž, aby EU mohla dosáhnout nejvyšší míry zabezpečení dodávek
pro všechny členské státy. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, musíme k zabezpečení
dodávek tohoto paliva zaujmout společný účinný přístup, který musí být založen na
pravidlech transparentnosti, solidarity a politik, které jsou slučitelné s fungováním vnitřního
trhu. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Hlasoval jsem ve prospěch tohoto usnesení,
protože Evropská unie by se neměla spoléhat na náladu, jakou právě mají přední tranzitní
země Ukrajina a Bělorusko. Jsem přesvědčen, že tímto hlasováním vysíláme jasný signál
těm, kteří chtějí z uhlovodíků při jejich přepravě získat dodatečný zisk na základě spekulace
a vydírání. Rovněž bych uvítal, kdyby byla v souvislosti s tímto nařízením přešetřena otázka
jednotné ceny za ropu pro všechny členské státy EU. Německo v současnosti získává plyn
za třetinovou cenu, než jakou platí Lotyšsko.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Pro EU je důležité, aby dosáhla určité nezávislosti,
co se týče dodávek plynu ze třetích zemí, a spolupráce v rámci Unie je tedy významná tam,
kde to má smysl. Na druhou stranu základní pravomoci týkající se energetické politiky by
měly zůstat na vnitrostátní úrovni a zde zpráva v některých ohledech zachází příliš daleko.
Z tohoto důvodu jsem se zdržel hlasování.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    písemně. – (LT) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy,
protože souhlasím s názorem, že EU se musí poučit ze své nedávné minulosti a musí být
připravena v případě, že by se opakovala krize dodávek plynu. Jak vidíme, samotná
vnitrostátní opatření ne vždy dokáží vyřešit přerušení dodávek.
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Členské státy EU musí připravit a koordinovat plány krizového řízení jak na regionální
úrovni, tak na úrovni Společenství. Některé členské státy jsou bohužel zatím závislé na
jediném dodavateli plynu. Pokud by nastala krize, taková situace by byla obzvláště
nebezpečná pro regiony, které nejsou napojeny na transevropskou plynárenskou síť. Tyto
„energetické ostrovy“ obzvláště potřebují finanční podporu Společenství, aby mohly napojit
své plynárenské sítě na jednotný systém EU.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Bezvýhradně podporuji zprávu poslance
Vidal-Quadrase. Dodávky plynu, a tedy energie, jsou pro Evropskou unii a její rozvoj
a blahobyt zásadní.

Je proto nezbytné zaujmout evropský přístup a přijmout evropskou strategii. V sázce je
příliš mnoho a nemůžeme připustit, aby se vyřešením této záležitosti zabývaly jednotlivé
vnitrostátní systémy. Souhlasím se společnou energetickou strategií s cílem zřídit jasný
a udržitelný energetický systém schopný posílit potenciální dodávky.

Společný přístup však nesmí představovat jediného partnera pro dodávky. Viděli jsme,
jakou úlohu hraje otázka energetiky v geopolitické oblasti a jak může ovlivňovat vztahy
mezi státy. Domnívám se tedy, že pro to, aby bylo možné předcházet krizím a stavům
nouze, by bylo vhodné využívat všechny dodavatelské kanály z východu, z Kavkazu nebo
protějšího pobřeží Středozemního moře a jednat o nich. To by zabránilo situaci, kdy by
se EU znovu stala zranitelnou, pokud jde o energii, a znamenalo by to potvrzení naší
mezinárodní geostrategické úlohy..

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Mezi všemi druhy dostupných fosilních paliv je
zemní plyn palivem, které vydává nejméně CO2, což mu přisuzuje klíčovou roli v procesu
přechodu Evropy na nízkouhlíkový energetický systém. Plyn v současnosti v Evropě
pokrývá čtvrtinu primární spotřeby energie, přičemž téměř 60 % spotřebovaného plynu
pochází z dovozů. Ačkoli nárůst poptávky po plynu by se mohl stabilizovat mimo jiné díky
cílům EU pro rok 2020 týkajícím se podílu energie z obnovitelných zdrojů, energetické
účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů, pokles domácí produkce by stále mohl vést
k tomu, že závislost EU na dovozu plynu by zůstala stejně vysoká, nebo by se dokonce
ještě zvýšila. Plynová krize mezi Ruskem a Ukrajinou, k níž došlo v lednu 2009 a která
vedla ke dvoutýdennímu 30% snížení dodávek plynu do EU, jasně zdůraznila, že ve stávající
situaci, kdy závislost na dovozu plynu a rizika spojená s dodávkami a tranzitem rostou, je
nutné revidovat v současnosti platnou směrnici o zabezpečení dodávek zemního plynu
a dokončit vytváření plně deregulovaného vnitřního trhu s energií, přičemž je třeba naléhavě
vyžadovat přijetí opatření, která posílí zabezpečení dodávek plynu v EU.

Robert Rochefort (ALDE),    písemně. – (FR) Všichni si pamatujeme přerušení dodávek
plynu z Ruska na Ukrajinu, ke kterému došlo v zimě na přelomu let 2008 a 2009 a
v důsledku něhož byly přerušeny dodávky plynu do sedmnácti členských států a velmi
mnoho občanů zůstalo bez možnosti vytápění, zatímco venkovní teploty dosahovaly
svého minima. Musíme se vynasnažit, aby se taková situace již nikdy neopakovala. Hlasoval
jsem ve prospěch zprávy svého kolegy, pana Vidal-Quadrase, o návrhu nařízení o opatřeních
na zabezpečení dodávek zemního plynu v Evropě. Vítám skutečnost, že do nového právního
předpisu byla zavedena záruka zabezpečení dodávek ze strany plynárenských společností
pro chráněné odběratele (pro domácnosti a poskytovatele základních služeb, jako jsou
nemocnice) po dobu 30 dní v případě krize. Je to skutečný pokrok. Také možnost Evropské
komise vyhlásit stav nouze pro Unii nebo stav nouze na úrovni regionu umožní využít
rychlých koordinovaných opatření pro co nejrychlejší vyřešení jakékoli budoucí krize.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Právní předpis, který byl dnes přijat, je
vítaným, ačkoli opožděným krokem směrem k řešení cyklických přerušení v našich
dodávkách plynu. Konečné znění zachází mnohem dále, než se původně předpokládalo.
Zásadní je to, že Komisi činí odpovědnou za celoevropskou koordinaci během nouzových
situací. Zabývá se rovněž potřebami jednotlivých zákazníků a zajišťuje, že v případě
přerušení dodávek bude pro všechny evropské domácnosti k dispozici minimálně 30denní
zásoba plynu, a vyžaduje, aby byla všechna propojovací zařízení vybavena technologií
zpětného toku, což umožní na krize reagovat pružněji. EU však bohužel chybí ucelená
strategie týkající se úlohy plynu v evropské energetické politice.

Plyn bude mít nepochybně svou roli v přechodu EU k hospodářství založeném na
obnovitelných zdrojích energie a EU se musí v tomto ohledu chovat více strategicky. Úhel
pohledu na plyn se mění, a to jak kvůli novým zdrojům dodávek a novým zdrojům (jako
je plyn z břidlic), tak kvůli novým opatřením, jež ovlivňují poptávku, jako jsou právní
předpisy EU o energetické účinnosti budov. Zelení se domnívají, že Komise musí posoudit
tento vývoj a provést řádnou analýzu dodávek plynu a úlohy plynu, a to před energetickým
summitem EU, který se uskuteční v únoru.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Podporujeme zprávu o dodávkách plynu, protože
jejím cílem je snížení zranitelnosti Evropské unie a zaručení dodávek plynu pro domácí
uživatele, malé a střední podniky a poskytovatele základních sociálních služeb i v  obtížných
situací.

Zpráva rovněž zdůrazňuje otázku transparentnosti, protože pouze na základě poskytování
odpovídajících informací bude možné přijímat účinná rozhodnutí. Závěrem zdůrazňuje,
že k zajištění toho, aby měly všechny členské státy přístup k dostatečnému množství plynu
pro své odběratele v případě krize, je nezbytný duch solidarity. Tento přístup zaujímá také
předseda Buzek, který zorganizoval schůzku 27 vnitrostátních parlamentů Unie
a Evropského parlamentu týkající se zřízení evropského energetického společenství.

Derek Vaughan (S&D),    písemně. – V posledních letech došlo napříč EU k několika
přerušením dodávek plynu, které byly způsobeny spory mezi dodavateli a tranzitními
zeměmi, včetně sporu ohledně plynu mezi Ruskem a Ukrajinou z ledna 2009. Tato
přerušení ukazují na to, že je neodkladně potřeba, aby EU diverzifikovala své dodávky
plynu. Vítám zejména to, že zpráva vyzývá k posouzení přínosu zařízení LNG. Ve městě
Milford Haven ve Walesu máme v terminálu South Hook nejmodernější zařízení, které
může výrazně přispět ke zmírnění závislosti EU na dovozech plynu, jež často pochází
z nestabilních a nedemokratických částí světa.

Zpráva: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Všichni víme o nedávné přírodní katastrofě,
která zasáhla Pákistán; obrovské škody na půdě, zničená úroda, více než 10 milionů
vysídlených osob a tisíce mrtvých. Naším úkolem je pomoci této zemi a vyvíjet koordinační
iniciativy založené na solidaritě, aby bylo možné zasažené území rychle obnovit.

Nesmíme však pustit ze zřetele potřebu učinit z evropského prostoru bezpečné místo,
protože toto území bylo bohužel celé roky poškozováno nepřetržitým tokem nedovoleného
přistěhovalectví a nelegálním obchodováním. Dohoda o postupech zpětného přebírání
osob, jíž bylo dosaženo po osmi letech vyjednávání mezi Evropskou komisí a Pákistánem,
navrhuje jasnější rámec spolupráce a společné odpovědnosti a je považována za prostředek,
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který potlačí nelegální obchodování a obchodování s lidmi. Tato dohoda zamezí tomu,
aby docházelo k repatriacím, na něž EU nedohlíží.

Členské státy budou muset nejprve splnit příslušné závazky vyplývající z mezinárodních
právních předpisů, jako je např. zásada nenavracení, což bude mít procesní dopady, protože
od států je požadováno, aby vyhodnotily riziko špatného zacházení v zemi původu.

Pákistánu rovněž zaručíme, že s ním budeme trvale spolupracovat, a zajistíme pobídky
pro programy technické pomoci a programy v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje
a boje proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. – (IT) Uzavření dohody s Pákistánem je pozitivním
krokem, který Evropa musí učinit v zájmu rozhodné politiky boje proti nedovolenému
přistěhovalectví. Evropané po nás v současnosti vyžadují větší bezpečnost a přísnou politiku
kontroly migračních toků, které sužují naše země. Každý text, který stejně jako tento
usnadňuje postupy pro návrat osob, jež nejsou z právního hlediska oprávněné pobývat
na území EU, by měl být vřele vítán jako kolektivní odpověď Evropy na požadavky našich
občanů.

S ohledem na připomínky vyjádřené některými kolegy poslanci, které se týkají životních
podmínek, v nichž se mohou ocitnout osoby navrácené do Pákistánu, si myslím, že ačkoli
je to významná otázka, neměla by být překážkou v uzavření dohody, ve které se EU
v každém případě zaváže, že od Pákistánu v budoucnu získá nezbytné minimální záruky,
pokud jde o lidská práva a zacházení s uprchlíky. Evropa bude muset směřovat své
diplomatické a politické úsilí na tuto oblast, ale to neznamená, že by měla sama upustit
od záruk, které občané vyžadují: od záruk bezpečnosti a dodržování právních předpisů.
Hlasovala jsem tedy ve prospěch zprávy.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Evropský parlament schválil dohodu mezi
EU a Pákistánem o zpětném přebírání osob, která umožní vyhoštění velkého počtu
pákistánských státních příslušníků neoprávněně pobývajících v Evropě. Dohody se třetími
zeměmi, které vymezují postupy zpětného přebírání osob neoprávněně pobývajících
v Evropě, sice potřebujeme, Pákistán však představuje zvláštní případ. Islámábád ve
skutečnosti ještě neratifikoval Ženevskou úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku
1951. Dohoda se vztahuje rovněž na osoby, které prošly přes Pákistán, mnozí z nich jsou
Afghánci, jež nyní bude snadnější posílat zpět do válkou zničené země, z níž uprchli. To
je nepřijatelné. Letošní letní povodně navíc uvrhly Pákistán do nejhorší krize v jeho dějinách.
Stávající situace je taková, že bezpečný návrat do země, která má již nyní potíže s obrovským
přílivem vysídlených osob, není možný. Vytvoření lidské a rozumné politiky
přistěhovalectví je jednou ze základních výzev společnosti a musí být učiněno na základě
řádného dodržování právních norem. Proto, dokud Pákistán neratifikuje Ženevskou
úmluvu, nemohu podpořit tuto dohodu o zpětném přebírání osob.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Je všeobecně známo, že Pákistán je zemí původu mnoha
nelegálních přistěhovalců. Je tedy třeba vytvořit rychlé a účinné prostředky, aby bylo možné
kontaktovat jeho orgány.

Jsem si vědom výhrad, které mají k této dohodě levicoví zástupci zde v Parlamentu, ale
domnívám se, že si pletou nedovolené přistěhovalectví s právem na azyl a dobré osobní
pocity s dobrou veřejnou politikou.

Souhlasím se zněním usnesení. Tato dohoda mezi EU a Pákistánem není pouze o tom, co
nazýváme zpětným přebíráním: je dobré pochopit, že je rovněž dvoustrannou dohodou
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s cílem vydat nelegální přistěhovalce druhému státu, nebo chceme-li, vyhostit tyto
přistěhovalce z příslušných území.

José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) Cílem dohody je zlepšit spolupráci mezi
vládami členských států EU a Pákistánem, aby bylo možné urychlit postup zpětného
přebírání osob. Za tímto účelem dohoda na plně recipročním základě stanoví povinnost
zpětně přebírat vlastní státní příslušníky a za určitých podmínek státní příslušníky třetích
zemí a osoby bez státní příslušnosti. Zahrnuje rovněž potřebná technická ustanovení
týkající se readmisního řízení. Pákistán je významnou zemí původu nebo transitu migrantů,
kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky vstupu, zdržování se nebo pobytu
ve členském státě EU. Ačkoli vyjednávání trvala deset let, vítám přijetí této dohody, která
je lepší než předchozí dohody ad hoc k této záležitosti a bude mít pozitivní účinky nejen
na vztahy mezi EU a Pákistánem, ale také na vztahy v celém regionu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Naše hlasování proti podepsání dohody o
zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob je opodstatněné především tím, že
dohoda vytváří situaci právní nejistoty. Důležitějším důvodem je ale naše kritika politiky
přistěhovalectví, již stanoví Evropská unie.

Její právní složitost nezaručuje dodržování práv přistěhovalců: činí z nich zločince, což
odsuzuje mnoho organizací; zavazuje Pákistán, aby přijímal své státní příslušníky, kteří
se nachází v situaci, kdy porušují právní předpisy; a snaží se Pákistán učinit odpovědným
za přijetí všech Afghánců, kteří cestovali přes tuto zemi.

Zadruhé je tato dohoda dalším zjevným příkladem přetvářky, která převládá v rozhodnutích
EU, jež se chce zbavit svých závazků, pokud jde o zhoršující se situaci jak afghánských
občanů po invazi USA a za trvalé okupační války NATO, tak pákistánských občanů ve
válce, která se nyní rozšířila do Pákistánu.

Pro EU jsou lidé, kteří prchají před válkou, hladem a bídou, aby pro sebe a své rodiny našli
slušné životní podmínky, nelegálními přistěhovalci nebo dokonce teroristy. Pro EU jsou
přistěhovalci, kteří prchají před zločiny NATO a kteří jsou lákáni zločineckými gangy
a využíváni jako levná pracovní síla za podmínek přibližujících se otroctví, nelegálními
přistěhovalci a je nutné je vyhostit. Tento postoj je nepřijatelný.

Sylvie Guillaume (S&D),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem proti dohodě mezi EU
a Pákistánem o zpětném přebírání. Tato dohoda je dvanáctá svého druhu, ale první, kterou
má Evropský parlament schválit. Přes četné žádosti směřované Evropské komisi nebylo
předloženo žádné posouzení předchozích dohod nebo zprávy o nich, což by nám umožnilo
udělat si jasnou představu o podmínkách, za jakých jsou takové dohody uplatňovány.
Zejména v případě Pákistánu, kde je politická situace mimořádně křehká, je tato dohoda
problematická v několika ohledech. Pákistán, který není proslulý svým svědomitým
dodržováním lidských práv, není stranou mezinárodních úmluv o uprchlících a osobách
bez státní příslušnosti. To mělo být nezbytným předpokladem při jednáních. V dohodě je
navíc stále několik nejasných míst: neobsahuje žádnou záruku, že jsou z její oblasti
působnosti vyloučeni nezletilí, a postupy a lhůty jsou poněkud nesrozumitelné. Schválením
této dohody Evropský parlament vytváří neblahý precedens a promrhal tak možnost
prezentovat se jako orgán, který se zajímá o dodržování lidských práv a vyžaduje v takových
dohodách větší transparentnost.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně. – Hlasoval jsem proti tomuto doporučení. Ačkoli
Pákistán přijímá více uprchlíků než jakákoli jiná země na světě, není signatářem Ženevské
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úmluvy o uprchlících. EU nesmí přistupovat k vyhošťování, když nebere žádné ohledy na
základní práva vyhošťovaných osob; musíme zajistit, aby byla lidská práva zaručena.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem proti této zprávě, protože
dohoda mezi EU a Pákistánem o zpětném přebírání osob umožní posílat lidi do země,
která nepodepsala Ženevskou úmluvu z roku 1951, která nerespektuje lidská práva a jejíž
vnitřní situace nenabízí navráceným osobám nezbytnou míru bezpečnosti.

EU rovněž nebude respektovat právo na azyl, jestliže bude posílat nazpět do Pákistánu
občany jiných zemí, například Afghánistánu, kteří se do EU dostali přes Pákistán, na základě
čehož by mohla být taková osoba předmětem řady vyhoštění z jedné země do jiné, nad
čímž EU nebude mít žádnou kontrolu. Tato dohoda o zpětném přebírání osob navíc
neobsahuje záruky nebo mechanismy sledování; je plná právních mezer a nejasností
a dostatečně nerespektuje ochranu osobních údajů.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tento Parlament při několika
příležitostech odsoudil Pákistán za jeho diskriminační politiky a perzekuci, která je zde
páchána, zejména proti afghánským uprchlíkům. Ani ne před měsícem zanechaly děsivé
povodně miliony Pákistánců bez domova.

Tato dohoda opovrhuje veškerou lidskou realitou. Kromě toho, že je v rozporu s článkem 13
Všeobecné deklarace lidských práv, je tato dohoda stejně jako všechny dohody tohoto
typu dokonce v rozporu se zásadou ochrany uprchlíků. Hlasování ve prospěch této zprávy
by bylo popřením mezinárodního práva a humanismu, o němž EU stále tvrdí, že je jeho
dědičkou Hlasoval jsem proti.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Boj proti nedovolenému přistěhovalectví byl pro EU
vždy prioritou. Vyjednání dohody s Pákistánem, která byla právě přijata, trvalo mnoho let
a zdá se mi, že je to vyvážený dokument, jehož cílem je vyhostit pouze osoby, které se v EU
nachází nelegálně. Nezabývá se tedy žadateli o azyl nebo osobami, jejichž záměrem je
usadit se v EU a za tímto účelem usilují o to, aby orgány hostitelské země vyřešily jejich
situaci. Nelegální přistěhovalce tedy nemůžeme zaměňovat s osobami, jejichž cílem je
legálně se usadit v EU. Je proto velmi důležité nadále na Pákistán vyvíjet nátlak, aby tato
země ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966
a Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Boj proti nedovolenému přistěhovalectví by měl
být pro každý stát samozřejmostí spíše než formou nátlaku. Dohody o zpětném přebírání
osob jsou zásadní pro zajištění toho, aby byly postupy předání jasné v případě, že je žádost
o azyl zamítnuta. Zkušenosti ukazují, že jinak mohou výsledné spory trvat celé roky
a nelegální přistěhovalci mohou tohoto zpoždění využít, přejít do ilegality a vytratit se.
Musíme bojovat proti zneužívání azylového systému a falešným žadatelům o azyl v celé
EU a agentuře pro ochranu vnějších hranic Frontex musíme udělit větší pravomoci.
Ekonomičtí migranti musí být navráceni do jejich země původu, což znamená, že je nutné
sestavit a zavést do praxe důsledný evropský repatriační program. Podporuji dohodu
s Pákistánem jakožto další krok k zastavení stále obtížněji kontrolovatelného přílivu
ekonomických migrantů s jejich mylnými sny o ráji.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Dohody o zpětném přebírání osob se třetími
zeměmi jsou významným nástrojem pro boj proti nedovolenému přistěhovalectví do
Evropské unie a napomáhají k zajištění bezpečnosti Unie. Pákistán je významnou zemí
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původu nebo transitu migrantů, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky
vstupu, zdržování se nebo pobytu v EU. Cílem dohody je podpořit spolupráci mezi správami
žádajícího a dožádaného státu, aby se proces zpětného přebírání osob urychlil a byl
účinnější. Hlasoval jsem tedy ve prospěch této zprávy.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Hlasoval jsem proti této zprávě, protože
dohoda mezi EU a Pákistánem o zpětném přebírání osob umožní posílání osob do země,
která nepodepsala Ženevskou úmluvu z roku 1951, která nerespektuje lidská práva a jejíž
vnitřní situace nenabízí navráceným osobám nezbytnou bezpečnost. EU rovněž nebude
respektovat právo na azyl, jestliže bude posílat nazpět do Pákistánu občany jiných zemí,
například Afghánistánu, kteří se do EU dostali přes Pákistán, na základě čehož by mohla
být taková osoba předmětem řady vyhoštění z jedné země do jiné, nad čímž EU nebude
mít žádnou kontrolu. Dohoda o zpětném přebírání osob navíc neobsahuje záruky nebo
mechanismy sledování; je plná právních mezer a nejasností a dostatečně nerespektuje
ochranu osobních údajů.

Nedávné povodně, k nimž došlo v této zemi, představují další důvod pro obavy o osud
navrácených osob. Teprve před dvěma týdny Evropský parlament vyjádřil své obavy
ohledně humanitární situace v Pákistánu, která je důsledkem této katastrofy. Jestliže bude
tato nepřípustná dohoda přijata, přetvářka pravice vyjde najevo; můj hlas k tomu nepřispěje.

Frédérique Ries (ALDE),    písemně. – (FR) Stejně jako 385 mých kolegů poslanců jsem
hlasovala ve prospěch dohody mezi EU a Pákistánem o zpětném přebírání osob, která
upravuje navracení osob neoprávněně pobývajících v EU.

Po osmi letech jednání mezi Komisí a Pákistánem tento nástroj doplňuje 11 dalších dohod
o zpětném přebírání osob, které výrazně posilují azylovou a přistěhovaleckou politiku,
již Evropa hodlá vytvořit. Jedná se tedy o právní rámec, který je založený na mezinárodním
právu, a zejména na zásadě nenavracení: žádná osoba nesmí být vyhoštěna do státu, „kde
by její svoboda byla ohrožena z důvodů její rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti,
příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému názoru“.

Kritikům této dohody bych chtěla říci, že její výhodou je přinejmenším to, že je důsledná
a účinná na úrovni EU, protože členským státům nic nebrání v tom, aby uzavíraly
dvoustranné dohody. Naše migrační politika je komplexní a zahrnuje boj proti
nedovolenému přistěhovalectví, od něhož je třeba při každé možné příležitosti odrazovat.

Je to nejlepší způsob, jak chránit rádoby migranty, kteří si přejí dosáhnout „evropského
eldoráda“ a kteří se ve většině případů stanou oběťmi bezohledných pašeráků, nezákonného
obchodování všeho druhu a hospodářského vykořisťování.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – (FR) Hluboce lituji hlasování ve prospěch
této dohody. Pákistán je zemí, kde již nyní pobývá největší počet uprchlíků na světě, a která
ani nepodepsala Ženevskou úmluvu o uprchlících. Touto dohodou se členské státy zaměřují
v první řadě na afghánské státní příslušníky: vracet do vlasti oběti války, na níž se členské
státy podílejí, je vrchol cynismu a nemravnosti.

Evropská komise nám navíc stejně jako pákistánské orgány nebyla schopna vysvětlit
proveditelnost a dopad této dohody: nikdo o tom nemá žádnou představu. Od mých kolegů
poslanců je nezodpovědné, že se vzdávají našich nových privilegií, jež nám uděluje
Lisabonská smlouva, a že slepě přijímají podřadné záruky Evropské komise týkající se
dohody, jež potenciálně může porušovat lidská práva.
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Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Podporujeme zprávu o uzavření dohody mezi EU
a Pákistánem o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Tato dohoda pomáhá
posílit boj proti nedovolenému přistěhovalectví do EU a usnadňuje postup vyhoštění
pákistánských občanů pobývajících v EU neoprávněně a jejich navrácení do jejich země
původu. Naším cílem by mělo být rozšířit tento druh dohody na další země, z nichž rovněž
běžně přicházejí nelegální migranti.

V dočasných azylových střediscích se po určení občanství neoprávněně pobývající osoby
často plýtvá časem na získání povolení k repatriaci od země původu poté, ,a to vede
k překročení maximální doby pobytu. Dohody, jako je ta, již jsme dnes schválili, sníží
čekací dobu, a bude tedy jednodušší a méně nákladné řídit repatriaci nelegálních
přistěhovalců.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Evropský parlament poprvé od
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost hlasoval o dohodě o zpětném přebírání osob. Tyto
dohody představují symboly migračních politik, které přispívají k budování evropské
pevnosti a odhánějí lidi, kteří jsou nuceni uprchnout na naše území z důvodu chudoby
a války, aby zde našli útočiště.

Parlament nyní disponuje nástroji, kterými může donutit Radu a Komisi, aby svá slova
přeměnily ve skutky.

Dohoda, jež nám byla předložena, se vyznačuje četnými nedostatky a neobsahuje žádnou
záruku, pokud jde o situaci osob, které budou poslány zpět do Pákistánu. Velmi dobře
víme, jak jsou v Pákistánu, který ani nepodepsal Ženevskou úmluvu z roku 1951,
respektována lidská práva.

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice vyzývá k tomu,
aby bylo provedeno posouzení stávajících dohod o zpětném přebírání osob, protože by
to poukázalo na ničivé důsledky těchto politik, které opovrhují lidskými bytostmi, jež
neměly to štěstí, aby se narodily na území EU.

Evropský parlament si tímto hlasováním své postavení nezlepší: nyní ztratil příležitost se
nahlas vyjádřit k tomu, jak by měla být rozprava o lidských právech uplatněna v praxi.

Zpráva: Metin Kazak (A7-0238/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    písemně. – Pozměněné znění umožňuje mnoha
občanům v EU a poslancům Evropského parlamentu, kteří je zastupují, dát najevo svou
nespokojenost a nesouhlas se členstvím Turecka a s tím související politickou unií.
Nechceme však, aby se tak dělo na úkor podpory volného obchodu s Tureckem – a bez
celních překážek –, takže většina zprávy zůstala beze změny. Mnohé volby jsou nepatřičné:
dohody o volném obchodu umožňují existenci celních překážek. Celní unie je na vnitřní
úrovni odstraňují, ale na vnější úrovni je umožňují, a dokonce staví. A celní unie
samozřejmě omezují svobodu obchodního jednání svých členů a zakazují jim taková
jednání. Přes tyto obavy ohledně koncepce celních unií s ohledem na situaci Turecka
souhlasíme s tou částí zprávy, která se týká celní unie, protože těm, kteří nesouhlasí
s úplným členstvím Turecka v EU, umožňuje, aby se k tomu svým hlasem náležitě vyjádřili.
Je třeba poznamenat, že proti vstupu Turecka do politické unie nakonec hlasovalo pouze
38 ze 736 poslanců Evropského parlamentu.
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Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Turecko dělá velké pokroky k otevřenějšímu
a demokratičtějšímu vývoji země nejen z hospodářského a obchodního hlediska, ale také
z hlediska dodržování zásad právního státu.

Turecko představuje klíčového hospodářského a obchodního partnera EU, zaujímá sedmé
místo na předních dovozních trzích EU a páté místo na jejích vývozních trzích. Navzdory
svému jedinečnému geopolitickému postavení a roli ve světě Turecko stále trvá na zachování
technických překážek obchodu a stále nadměrně využívá ochranných opatření.

Ještě je třeba vyvinout velké úsilí v boji proti padělkům, ve zprůhlednění veřejných zakázek
a otevření Turecka vůči zahraničním podnikům a je zde třeba umožnit volný pohyb zboží.
Obdobné úsilí musí být vyvinuto v oblasti lidských práv. Stále zde ve skutečnosti přetrvává
diskriminační politika vůči kurdské menšině a práva žen a odborových organizací jsou
stále porušována. Zásady respektování univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv
a základních svobod tedy představují základní priority a v této oblasti je třeba odvést ještě
mnoho práce.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Vzhledem k tomu, že celní unie mezi Tureckem
a Evropskou unií byla vytvořena v roce 1996, jsou hospodářské a obchodní vztahy mezi
těmito dvěma stranami vysoce rozvinuté. Turecko je sedmým největším obchodním
partnerem EU a EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Turecka. Obchod musíme
posilovat. Obchod však musí být prospěšný pro obě strany. Proto jsem hlasovala ve
prospěch pozměňovacích návrhů předložených mou skupinou, skupinou Evropské lidové
strany (Křesťanských demokratů), které vyzývají k větší vzájemnosti. Turecko musí přestat
používat antidumpingové nástroje k protekcionistickým účelům, musí přehodnotit své
technické překážky obchodu a zlepšit uplatňování práv duševního vlastnictví.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem ve prospěch této zprávy, protože
Turecko se stalo sedmým největším obchodním partnerem Evropské unie a EU je největším
obchodním partnerem Turecka. Turecko vystupuje jako spojující článek mezi oblastmi
Středomoří, Blízkého východu, Asie, Černého moře a Kavkazu a v roce 1963 uzavřelo
dohodu o přidružení, která směřovala ke vzniku celní unie.

Mara Bizzotto (EFD),    písemně. – (IT) Dotčené téma je čistě obchodní a hospodářské
povahy, ale konec konců nemůžeme přehlížet skutečnost, že hovoříme o zemi, která čeká
na přistoupení k EU a ohledně jejíhož vstupu jsou vznášeny námitky.

K tomu, abych hlasovala proti této zprávě i přes to, že oceňuji pozitivní aspekty
prohlubování obchodních vztahů se zemí, která zaznamenává vysoký růst, mě nicméně
přesvědčilo politické hledisko. Zlepšování hospodářských vztahů s určitou zemí se nesmí
proměnit v danajský dar jakožto prostředek, jak se domáhat přistoupení státu k EU, čehož
se v tomto případě obávám.

Obávám se, že schválení nedávného ústavního referenda v Turecku ze strany Parlamentu
je pro tureckou vládu politickým povzbuzením. Domnívám se však, že bychom se měli
vážně omezit pouze na budování obchodních vztahů s Tureckem, i když je nutné věnovat
náležitou pozornost dopadům na náš systém zemědělství a nebezpečí, že Evropa může
být zaplavena přílivem padělaných výrobků (v této oblasti Turecko zaujímá druhé místo
za Čínou).

V současnosti však Turecko představuje pro evropskou identitu a politickou solidaritu
větší nebezpečí než kdy jindy a všichni bychom měli být přesvědčeni, že je mnohem lepší,
když tato země zůstane mimo hranice Evropy, což je jenom přirozené.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně. – (RO) Statistiky ukazují, že Evropská unie je
zdaleka největším obchodním partnerem Turecka. Objem obchodu se však v posledních
letech snížil ve prospěch rozvojových zemí. S ohledem na tento objem a stabilní vazby
mezi Tureckem a Evropskou unií je třeba věnovat jejich obchodním a hospodářským
vztahům náležitou pozornost.

V této souvislosti by měly být přijaty nezbytné kroky pro další rozvoj těchto vztahů. Celní
unie, která byla mezi Tureckem a Evropskou unií vytvořena před čtrnácti lety a která není
doposud dokončena, musí být zefektivněna. S ohledem na to je nutné okamžitě obrátit
pozornost k nevyřešeným problémům a Turecko s EU by měly hlouběji propojit své
obchodní politiky, zejména v oblasti dohod o volném obchodu a v regionálním obchodu.
Tyto kroky by měly vést k situaci, z níž budou mít prospěch obě ekonomiky. Obzvláště
důležité je to, aby EU věnovala Turecku větší pozornost, protože jeho role se v posledních
letech rozšířila, zejména proto, že Turecko lépe využívá své jedinečné geopolitické postavení
a vystupuje jako spojující článek mezi oblastmi Středomoří, Blízkého východu, Asie,
Černého moře a Kavkazu.

Lara Comi (PPE),    písemně. – (IT) Turecko je strategickým partnerem Evropské unie.
Kromě toho, že Turecko přímo obchoduje s našimi zeměmi – ačkoli je toto obchodování
významné – leží těsně vedle našich jihovýchodních hranic, je členem stejné obranné aliance
jako většina členských států EU a umožňuje nám přístup k energetickým zdrojům
a surovinám. Nedávné ústavní referendum navíc představuje krok směrem k přijetí acquis
communautaire a zaslouží si patřičné uznání.

Velkou předností této zprávy je, že se zaměřuje na aspekt, který je pro Unii nejdůležitější,
a zdůrazňuje jeho zásadní význam společně s pozitivními prvky. Ukazuje zejména, jak se
vztahy s touto zemí odehrávají na mnoha úrovních. Je obtížné shrnout jejich složitost
v rámci jediného rozhodnutí těchto orgánů o tom, zda jsou přípustné, či nikoli.

Všechny tyto úvahy tvoří základ, na němž lze budovat cestu Turecka směrem k Evropě,
a rovněž poskytují dobrý důvod, proč se domnívat, že Turecko je již mnohem blíže, než
nám mohou napovídat smlouvy. Myslím, že ku prospěchu obou stran by bylo vhodné
vydat se cestou, kterou stanovil zpravodaj.

Robert Dušek (S&D),    písemně. – (CS) Zpráva o obchodních vztazích s Tureckem
poukazuje na největší úspěchy i potíže obchodu mezi EU a Tureckem. Od roku 1963 mělo
Turecko s EU uzavřenou dohodu o přidružení, která směřovala ke vzniku celní unie v roce
1996. Založení celní unie přispělo k vysoké integraci trhu a Turecko se stalo jedním z
klíčových obchodních partnerů EU. Např. v roce 2009 Turecko vyvezlo do EU zboží
v hodnotě 33,6 miliardy EUR a z EU dovezlo zboží v hodnotě 40,4 miliardy EUR. I přes
tyto úspěchy by mohlo případné rozšíření celní unie o služby a veřejné zakázky i odstranění
současných problémů, jako je např. nedostatečné uplatňování práv duševního vlastnictví
ze strany Turecka, přispět k dalšímu rozvoji obchodních a ekonomických vztahů mezi EU
a Tureckem.

Dle předložené zprávy komplexní reformě celní unie brání kandidatura Turecka na
přistoupení k EU. Je tedy nutné zvážit, která z uvedených možností integrace a spolupráce
by byla pro obě strany prospěšná a v době hospodářské krize pro ekonomiky užitečnější.
Zpravodaj dle mého názoru uvedl všechny podstatné problematiky a zpráva jako celek
není jednostranně zaměřená. Z těchto důvodů ji podpořím svým hlasováním.
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Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem ve prospěch zprávy o obchodních
a hospodářských vztazích s Tureckem. Úplné uplatňování celní unie mezi EU a Tureckem,
jež byla zavedena v roce 1996, závisí na odstranění přetrvávajících byrokratických a celních
a necelních překážek. Za stejně důležité považuji to, že vzhledem k nízké účasti žen na
trhu práce musí Turecko učinit z otázky zaměstnanosti žen ústřední bod svých
hospodářských a sociálních politik.

Nigel Farage (EFD),    písemně. – Pozměněné znění umožňuje mnoha občanům v EU
a poslancům Evropského parlamentu, kteří je zastupují, dát najevo svou nespokojenost
a nesouhlas se členstvím Turecka a s tím související politickou unií. Nechceme však, aby
se tak dělo na úkor podpory volného obchodu s Tureckem – a bez celních překážek –,
takže většina zprávy zůstala beze změny. Mnohé volby jsou nepatřičné: dohody o volném
obchodu umožňují existenci celních překážek. Celní unie je na vnitřní úrovni odstraňují,
ale na vnější úrovni je umožňují, a dokonce staví. A celní unie samozřejmě omezují svobodu
obchodního jednání svých členů a zakazují jim taková jednání. Přes tyto obavy ohledně
celních unií vzhledem k situaci Turecka s celní unií souhlasíme, protože těm, kteří nesouhlasí
se členstvím Turecka, je umožněno, aby tento svůj názor vyjádřili.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Evropská unie a Turecko jsou významnými obchodními
partnery již mnoho let. Toto partnerství, které je vzájemně přínosné, na turecké straně
poškozuje několik překážek, které usilují o omezení přístupu evropských produktů na
jeho trhy tím, že stanoví správní a byrokratické podmínky.

Doufám, že tyto překážky budou odstraněny, že Turecko přijme odhodlané kroky k boji
proti padělání evropských výrobků a bude hájit legitimní práva tvůrců týkající se výnosů
z jejich tvůrčích procesů a že obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Tureckem budou
růst a sílit.

Jak jsem již měl příležitost uvést, bez ohledu na budoucí podobu vztahů mezi EU
a Tureckem doufám, že se tyto země budou sbližovat a vydají se cestou dialogu a účinné
spolupráce a že Turecko bude i nadále směřovat ke svobodě a demokracii po vzoru Západu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písemně. – (PT) V roce 1963 Turecko a Evropské
hospodářské společenství (EHS) podepsaly dohodu o přidružení, která přispěla k vytvoření
celní unie v roce 1996. Tento akt umožnil prohloubení hospodářských vztahů
prostřednictvím celní unie. Pravidla celní unie se vztahují na všechny průmyslové produkty
a zpracované zemědělské produkty. V roce 2009 vzrostla hodnota vývozů Turecka do EU
na 33,6 miliard EUR a dovozy z EU dosáhly hodnoty 40,4 miliard EUR. Podle statistik
Světové banky se Turecko stalo zemí se sedmnáctou největší ekonomikou na světě a šestou
největší ekonomikou v Evropě; tato země byla na dvacáté příčce příjemců toků přímých
zahraničních investic. Celní unie vytvořená v roce 1996 se nevztahuje na zemědělské
produkty a oblasti, jako jsou veřejné zakázky. V oblasti veřejných zakázek Turecko stále
nabízí tureckým účastníkům nabídkových řízení 15% cenové zvýhodnění. Naléhavě
vyzývám Turecko, aby zjednodušilo byrokratické postupy, odstranilo přetrvávající celní
a necelní překážky a zbytečné překážky obchodu mezi EU a Tureckem.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva usiluje o upevnění hospodářských
a obchodních vztahů s Tureckem a jejím cílem je ve skutečnosti podmanit tuto zemi
zájmům EU. Odkazy jsou jasné a je jich mnoho: odstranění přetrvávajících celních
a necelních překážek mezi EU a Tureckem, pokračování v otvírání obchodních a investičních
režimů, posilování schopnosti Turecka odolat nátlaku domácího protekcionismu a rozšíření
celní unie tak, aby zahrnovala zemědělské produkty a oblast služeb a veřejných zakázek.
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Rozvíjení těchto hospodářských a obchodních vztahů prospívá pouze velkým monopolům
z EU a Turecka a je nepochybně škodlivé pro pracovníky, kteří by tak v zájmu zvyšování
konkurenceschopnosti ztratili svá práva, a pro malé a střední podniky a zemědělce, kteří
čelí zvýšení produkčních nákladů a snížení příjmů a cen za jejich produkty.

Nátlak kladený na Turecko, aby dodržovalo zavedené dohody, je ale pozitivní skutečností.
Zahrnuje to urovnání vztahů se všemi zeměmi EU, včetně Kypru. Hospodářské a obchodní
vztahy nesmí být upřednostňovány před zájmy občanů a jakýkoli pokrok ve vztazích
s Tureckem musí být podmíněn ukončením turecké okupace severní části Kypru.

Lorenzo Fontana (EFD),    písemně. – (IT) Podle mého názoru tato zpráva obsahuje
nápadnou chybu, protože uvádí, že turecká ekonomika je šestou největší v Evropě. Toto
tvrzení je v každém případě rozhodně vyloučeno ze zeměpisného hlediska, protože téměř
celé území Turecka se nachází na asijském kontinentu.

Pozměněné znění, v němž Parlament vyjadřuje své potěšení nad výsledkem nedávného
referenda v Turecku, rovněž oslabuje neutralitu vztahu, protože mu přidává na politickém
významu a vzdaluje se od výhradně ekonomického posuzování. Obávám se, že z těchto
důvodů nemohu přijetí zprávy pana poslance Kazaka podpořit.

Bruno Gollnisch (NI),    písemně. – (FR) Hlasovali jsme ve prospěch návrhu usnesení
předloženého skupinou Evropa svobody a demokracie, ačkoli je neuspokojivý. Jasně však
tvrdí, že prohlubování stávajících vztahů mezi EU a Tureckem nahradí myšlenku přistoupení
této země k Evropské unii a potvrdí její zastaralost.

Jakékoli budoucí prohlubování vztahů mezi Tureckem a EU ale musí být striktně závislé
na uznání Kypru ze strany Turecka, které neustále popírá jeho existenci a část jeho území
protiprávně vojensky okupuje. Turecko, hrdá země a bývalý spojenec proti hrozbě
komunismu, je mostem mezi Evropou a Asií. Je mostem, ale ze zeměpisného,
demografického, historického ani kulturního hlediska není evropskou zemí.

Uznejme na závěr, že sliby učiněné v roce 1963 v Ankaře ze strategických důvodů v době,
kdy vrcholila studená válka, již nejsou relevantní a že my – jak Evropané, tak Turci – bychom
ztratili méně času, kdybychom uvážili privilegované partnerství spíše než členství, které
si naši občané nepřejí a rovněž mnoho Turků je proti němu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Turecko je významným obchodním partnerem
Evropské unie. V přímém srovnání je Turecko zemí na sedmém místě v dovozech, co se
týče obchodování s EU-27, a na pátém místě ve vývozech. V roce 2009 celkový objem
obchodu dosahoval hodnoty téměř 80 miliard EUR. Z hlediska Turecka je Evropská unie
jeho nejsilnějším obchodním partnerem, jak ve vývozech, tak v dovozech, a je daleko před
zeměmi jako Rusko, Čína a Spojené státy. Tyto zdravé hospodářské a obchodní vztahy
být zachovány a nadále rozvíjeny. Zejména vytvoření společné celní unie v roce 1996 bylo
v tomto ohledu důležitým krokem. Nicméně musíme odstranit nesrovnalosti, jakou jsou
antidumpingová opatření nebo diskriminace zahraničních společností ze strany Turecka,
jež jsou v rozporu s platnými dohodami. Také v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví
je třeba vyvinout velké úsilí, aby se dosáhlo souladu se Smlouvami. Rozhodně podporuji
zprávu z vlastní iniciativy pana poslance Kazaka, která odhaluje problémové oblasti v našich
obchodních vztazích s Tureckem a vyzývá k jejich odstranění.

Jean-Marie Le Pen (NI),    písemně. – (FR) Zpráva pana poslance Kazaka se nás snaží
přesvědčit, že celní unie zřízená dohodou o přidružení mezi EHS a Tureckem v roce 1963
je úspěšná, pokud jde o hospodářskou a obchodní integraci mezi současnou Evropskou
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unii a Tureckem, že mimo jiné umožnila podporu evropského růstu, a tedy i francouzského
růstu. Nehledě na to, že Turecko splnilo své závazky v tomto procesu pouze ve velmi
omezené míře, jsme v průběhu desetiletí zaznamenali přesun výroby a početnou ztrátu
pracovních míst. V rámci mezinárodního spojenectví to zdaleka nepředstavuje
hospodářskou a sociální výhodu pro naši zemi a naše evropské sousedy. Avšak namísto
toho, aby to tato zpráva uznala, zachází dokonce tak daleko, že kritizuje využívání
vnitrostátních technických předpisů a norem jako prostředků na ochranu vnitrostátních
trhů; norem, které zpravodaj považuje za nepřiměřená antidumpingová opatření, jež tedy
omezují turecký obchod s Evropou. Záměrem toho všeho je samozřejmě posílení procesu
přistoupení Turecka k EU, tentokrát z hlediska průmyslových a obchodních přínosů pro
europeanisty, internacionalisty a ultraliberály dychtivé po zisku. Vše, co by mohlo směřovat
k podobnému cíli, jasně odmítáme.

Morten Løkkegaard (ALDE),    písemně. – (DA) Rád bych zdůraznil, jak mě těší, že
Evropský parlament nyní může souhlasit s výzvou k ještě užší hospodářské spolupráci s
Tureckem i přes výrazný skepticismus mezi velkou částí evropského obyvatelstva, pokud
jde o posílenou integraci mezi EU a Tureckem. Tento skepticismus je naprosto pochopitelný.
Pro Turecko bylo po mnoho let obtížné dokázat splnit požadavky, které EU zcela správně
stanoví, co se týče členství. Evropa však musí nadále usilovat o budoucí členství Turecka.

S přibližně 75 miliony obyvatel Turecko představuje pro evropské vývozce obrovský trh
a již nyní je sedmým největším obchodním partnerem Evropy. Turecko kupuje velký podíl
vývozů EU, což v EU vytváří růst a pracovní místa. Od Turecka kupujeme levné zboží, což
našim spotřebitelům nabízí levnější a rozmanitější škálu zboží v regálech supermarketů.
Jinými slovy je Turecko pro evropské hospodářství důležité.

Ke růstu integrace mezi Tureckem a EU však dochází pouze s ohledem na obchodování
se zbožím. Odvětví služeb zůstává pozadu, a proto chci vyzvat, aby bylo odvětví služeb
začleněno do dohody o obchodu. Zároveň je třeba na Turecko naléhat, aby odstranilo
překážky zejména ve volném pohybu zboží. To je nezbytné, aby mohla pokračovat jednání
o přistoupení. Pokud k tomu nedojde, těžko si lze představit, že budeme s Tureckem
postupně spolupracovat stále úžeji. Členství Turecka v EU je stále dlouhodobým cílem. Je
tedy důležité, abychom byli schopni řešit naše vzájemné problémy společně a aby Turecko
plnilo své povinnosti stanovené v dohodě o přistoupení.

Doufám, že i přes skepticismus mezi velkou částí evropského obyvatelstva vůči členství
Turecka v EU můžeme k Turecku přistupovat jako k blízkému obchodnímu partnerovi
a partnerovi v oblasti spolupráce a že Turecko neodrazujeme tím, že vedoucí představitelé
velkých zemí EU při četných příležitostech odmítají jeho budoucí přistoupení.

Turecko potřebujeme, a to nikoli pouze z hospodářského hlediska. Turecko je významným
regionálním aktérem na Blízkém východě a významným partnerem v oblasti spolupráce,
co se týče NATO. Neodmítejme tedy Turecko a rozvíjejme místo toho naši spolupráci,
zejména pak prostřednictvím posílené hospodářské spolupráce.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva je skutečnou ódou na celní unii
a nepodmíněný volný obchod, na dohody o volném obchodu mezi Tureckem a třetími
zeměmi, dohody Světové obchodní organizace a na realizaci projektu Nabucco. I přes
některá zlepšení vyplývající z pozměňovacích návrhů, které předložila levice, zejména
ohledně sociálně-hospodářské situace, nezaměstnanosti mladých lidí a žen a ohledně práv
odborů, i přes pozitivní odkaz na povinnosti Turecka, co se týče dodatkového protokolu
dohody o přidružení, nemůžeme podpořit zprávu, jejíž složení není slučitelné s naší vizí.
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Chtějí z Turecka učinit 28. stát na volném trhu, aniž by této zemi byla udělena plná práva
a povinnosti členského státu Evropské unie. Jsme proti této nové strategii odkladu.

Mario Mauro (PPE),    písemně. – (IT) Evropská unie představuje pro Turecko předního
obchodního partnera. Ačkoli je tedy objem obchodu obrovský, zpráva neváhá zdůrazňovat
problémy, které v našich obchodních vztazích existují.

Jedním z těchto problémů, který bychom rozhodně neměli přehlížet, je skutečnost, že
Turecko ještě nesplnilo povinnost uplatňovat dodatkový protokol dohody o přidružení,
a to již pátým rokem, a neodstranilo všechny překážky bránící volnému pohybu zboží.
Jeho brány například zůstávají zavřené pro zboží z Kypru.

Tyto a další záležitosti, jež byly do velké míry zdůrazněny pozměňovacími návrhy skupiny
Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), umožnily lépe vyvážit zprávu, která
v každém případě správně neobsahuje žádné odkazy na jakákoli hlubší spojení mezi
Evropskou unií a Tureckem, jež by byla politické povahy.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Turecko je, stejně jako všechny státy,
svrchovaným státem a musí být respektováno. Je nepřijatelné, aby si Evropská unie dovolila
vyhrožovat mu přerušením vyjednávání o přistoupení, které je navíc spíše nežádoucí
vzhledem k požadované sociální a daňové harmonizaci na základě přístupu shora dolů.

Tento Parlament by nebyl hoden přátelství, jež mu vyjadřují turečtí občané, kdyby hlasoval
ve prospěch zprávy, která je nutí zničit svá pracovní místa v zemědělství (50 % pracovních
míst v Turecku) zákazem všech daní na zemědělské produkty a která prosazuje práva
investorů spíše než práva občanů. Hlasuji proti tomuto textu.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Je dobře známo, že Turecko představuje jednoho
z hlavních obchodních partnerů EU. Tento vztah je letitý a pochází z roku 1963; byl posílen
vytvořením celní unie v roce 1993, což je stanoveno v prvotní dohodě. Navzdory všemu
zde existuje mnoho byrokratických překážek, které brání v tom, aby byly obchodní
a hospodářské vztahy pro obě strany ještě výhodnější. Turecko proto musí vyvinout
dodatečné úsilí v boji proti takovým překážkám a učinit tak pro všeobecné blaho.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Rád bych, aby Turecko považovalo toto
usnesení za určitou zálohu, a proto jsem hlasoval kladně. Pokud nebude Turecko
v budoucnu spolupracovat se strukturami EU v otázkách Kypru a Arménie, pak budu
hlasovat proti jakémukoli zmírnění ve prospěch Turecka. To, že Turecko nedokáže byť
jen uznat arménskou genocidu z počátku minulého století, kdy byly zavražděny miliony
nevinných lidí, není normální. Současná turecká blokáda Arménie je pro Evropskou unii
špatným signálem. Záloha je zaplacena; čekejme nyní na pozitivní změny na turecké straně.

Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Otázku členství v EU bychom si v podstatě ani
neměli klást, a to kvůli odlišným kulturním a náboženským postojům, které mají již nyní
tendenci ohrožovat sociální mír v Unii. Přistoupení k EU se týká nejen hospodářských
vztahů. Vede také k politickým a kulturním problémům a k přesně k takovým náboženským
a sociálně-politickým názorům, které se snaží proniknout do EU a které nejsou slučitelné
s Evropou, jež se vyznačuje západní křesťanskou tradicí. Vzhledem k tomu, že jen mezi
lety 1996 a 2005 Turecko získalo z dotací EU 1,3 miliardy EUR, musí být možné zahájit
diskuse o strategickém partnerství. Uvažovat o zavedení lépe fungující celní unie s cílem
zlepšit obchodní vztahy s Tureckem je ztrátou času, dokud turecká vláda neplní své stávající
povinnosti, co se týče Kypru. Proto jsem dnes hlasoval proti této zprávě.
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Claudio Morganti (EFD),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem proti zprávě, protože pan Kazak
studoval ve Francii díky grantu, který mu udělil turecký stát, takže se zde jedná o jasný střet
zájmů.

Za vhodnější tedy považuji, aby bylo usnesení navráceno do výboru a aby byl zpravodaj
nahrazen. Text rovněž popisuje turecké hospodářství jako evropské hospodářství namísto
asijského. Nerad bych si myslel, že nárůst obchodování mezi EU a Tureckem by mohl být
využíván jako záminka pro přistoupení Turecka k Evropské unii. Nechceme Eurábii!

Paul Nuttall (EFD),    písemně. – Pozměněné znění umožňuje mnoha občanům v EU
a poslancům Evropského parlamentu, kteří je zastupují, dát najevo jejich nespokojenost
a nesouhlas se členstvím Turecka a s tím související politickou unií. Nechceme však, aby
se tak dělo na úkor podpory volného obchodu s Tureckem – a bez celních překážek –,
takže většina zprávy zůstala beze změny. Mnohé volby jsou nepatřičné: dohody o volném
obchodu umožňují existenci celních překážek. Celní unie je na vnitřní úrovni odstraňují,
ale na vnější úrovni je umožňují, a dokonce staví. A celní unie samozřejmě omezují svobodu
obchodního jednání svých členů a zakazují jim taková jednání. Přes tyto obavy ohledně
koncepce celních unií s ohledem na situaci Turecka souhlasíme s tou částí zprávy, která
se týká celní unie, protože těm, kteří nesouhlasí s úplným členstvím Turecka v EU,
umožňuje, aby se k tomu svým hlasem náležitě vyjádřili. Je třeba poznamenat, že proti
vstupu Turecka do politické unie nakonec hlasovalo pouze 38 ze 736 poslanců Evropského
parlamentu.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) v posledních měsících byla vízová politika
členských států EU vůči tureckým obchodníkům významnou otázkou. Poté, co dosáhla
uvolnění vízových požadavků s Francií, podepsala Istanbulská obchodní komora (ITO)
letos v únoru dohodu rovněž s Itálií. Podle této dohody bude obchodníkům uděleno
schengenské vízum pro více vstupů, které je platné po dobu pěti let, jestliže předloží
doporučující dopis od ITO. Toto vízum jim umožňuje cestovat do všech států
schengenského prostoru. Německo bylo následně – neprávem – kritizováno kvůli své
restriktivní vízové politice. EU by namísto toho měla brát pochybnosti Německa ohledně
takových vízových liberalizací vážně. V rámci EU je Německo zemí, která nese nejtěžší
břemeno, co se týče tureckých migrantů. Riziko, že tzv. vízum pro obchodníky povede
přes zadní vrátka k trvalému pobytu, je vysoké. Není to turecká obchodní komora, ale
země určení, kdo by měl v jednotlivých případech rozhodnout, zda bude vízum pro
obchodní účely uděleno, či nikoli. Problémem je jednoduše to, že liberální vízová politika
Francie a Itálie otevřela dveře rovněž do zbývajících zemí schengenského prostoru. To je
vážným porušením národní svrchovanosti. V souvislosti s rozvojem obchodních vztahů
s Tureckem musí Komise tento problém naléhavě uvážit.

Franz Obermayr (NI),    písemně. – (DE) Zpráva uvádí, že v souvislosti s přístupovými
jednáními by měla být nejprve prohloubena celní unie s Tureckem. Celní unie by tedy měla
být rozšířena např. na odvětví zemědělství a služeb a oblast veřejných zakázek. Probíhající
jednání se netýkají pouze hospodářských vztahů. Týkají se rovněž politických a kulturních
otázek a odlišných náboženských a sociálně-politických názorů, které nejsou slučitelné
s Evropou, jež se vyznačuje západní křesťanskou tradicí. Turecko po celé roky získává
miliardy v rámci přístupové pomoci, což je na podporu strategického a obchodního
partnerství více než dostatečné. Je nezbytné, aby prohlubování celní unie s Tureckem
doprovázel pokrok Turecka, co se týče otázky Kypru, dále pokrok v oblasti lidských práv
a demokracie a pokrok týkající se svobody náboženského vyznání a svobody slova. Turecko
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má v těchto otázkách před sebou ještě dlouhou cestu. Hlasoval jsem tedy proti zprávě,
která představuje další plíživý krok směrem k budoucímu úplnému členství Turecka v EU.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem ve prospěch zprávy, protože obsahuje
určité body, které považuji za významné. Turecko již pátým rokem plně neprovedlo
dodatkový protokol k dohodě o partnerství ani neodstranilo překážky bránící volnému
pohybu zboží.

Ankara musí posílit ochranu práv duševního vlastnictví a uplatňovat evropské normy na
boj proti padělání. Na závěr je nutné také zásadně omezit obchodní překážky, zejména u
zemědělských produktů. Pokud si Turecko opravdu přeje pokračovat v diskusích a jednáních
s cílem přistoupit k Evropské unii, musí nejprve respektovat určité základní body, z nichž
hlavními je otázka Kypru a otázka obchodních záruk a předpisů.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Role Turecka v rámci světového obchodu výrazně
posílila, protože vystupuje jako spojující článek mezi oblastmi Středomoří a sousedními
oblasti.

V této souvislosti nám celní unie umožnila dosáhnout poměrně vysoké úrovně integrace
mezi trhy EU a Turecka. Celní unie se vztahuje na všechny průmyslové produkty
a zpracované zemědělské produkty a její úspěšnost lze vysledovat ze statistik: Turecko
zaujímá sedmé místo na předních dovozních trzích EU a páté místo na jejích vývozních
trzích. Celní unii ale doposud nelze označit za dokončenou a zdá se, že čelí problémům
týkajícím se přetrvávajících technických překážek obchodu a nadměrného využívání
ochranných opatření.

V této souvislosti je s ohledem na význam vztahů mezi Tureckem a EU cílem tohoto návrhu
věnovat náležitou pozornost obchodním a hospodářským vztahům mezi oběma stranami,
přičemž je nutné přijímat iniciativy nezbytné k dalšímu posilování kvality těchto vztahů
a zdokonalit fungování celní unie. Tyto kroky by mohly být prospěšné pro obě ekonomiky.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu vzhledem
k velkému objemu obchodu a pevným vazbám, které existují mezi Tureckem a Evropskou
unií. Turecko se stalo jedním z klíčových obchodních partnerů EU, zaujímá sedmé místo
na předních dovozních trzích EU a páté místo na vývozních trzích. Turecko se svými
dvěma třetinami celkových přímých zahraničních investic (PZI) pocházejících z EU stalo
investiční základnou pro evropský obchod, přičemž jeho integrace do dodavatelského
a výrobního řetězce EU posílila, a to často v souvislosti se sektory s vysokou přidanou
hodnotou. V roce 2009 Turecko vyvezlo do EU zboží v hodnotě 33,6 miliard EUR a dovezlo
z ní zboží v hodnotě 40,4 miliard EUR. Vítám skutečnost, že 99 % tureckých podniků jsou
malé a střední podniky , které poskytují 70 % pracovních příležitostí v Turecku. Turecko
musí vyvinout úsilí a co nejrychleji provést mezivládní dohodu o plynovodu Nabucco
a přitom definovat společnou vnější energetickou strategii a otevřít jednání o energetické
kapitole, což by dále zintenzívnilo spolupráci v oblasti energetiky. Domnívám se, že
obchodním a hospodářským vztahům mezi Tureckem a EU musí být věnována taková
pozornost, jakou si zaslouží.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva je skutečnou ódou na celní unii
a nepodmíněný volný obchod, na dohody o volném obchodu mezi Tureckem a třetími
zeměmi, dohody Světové obchodní organizace a na realizaci projektu Nabucco. I přes
některá zlepšení vyplývající z pozměňovacích návrhů, které předložila levice, zejména
ohledně sociálně-hospodářské situace, nezaměstnanosti mladých lidí a žen a ohledně práv
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odborů, i přes pozitivní odkaz na povinnosti Turecka, co se týče dodatkového protokolu
dohody o přidružení, nemůžeme podpořit zprávu, jejíž složení není slučitelné s naší vizí.
Chtějí z Turecka učinit 28. stát na volném trhu, aniž by této zemi byla udělena plná práva
a povinnosti členského státu Evropské unie. Jsme proti této nové strategii odkladu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně. – Dnešní hlasování o této zprávě zdůrazňuje,
že vzhledem k významnému objemu obchodu a hluboce zakořeněným vztahům mezi
Tureckem a EU je nutné věnovat jejich obchodním a hospodářským vztahům náležitou
pozornost a v této souvislosti by měly být přijaty kroky nezbytné k dalšímu zdokonalování
těchto vztahů. Doposud přetrvává několik technických problémů, které musí být vyřešeny,
a v tomto ohledu by měly být podniknuty bezprostřední kroky k jejich odstranění. Je třeba
zdokonalit fungování celní unie; je nutné okamžitě obrátit pozornost k nevyřešeným
problémům a Turecko s EU by měly hlouběji propojit své obchodní politiky, zejména
v oblasti dohod o volném obchodu a v regionálním obchodu. Tyto kroky by měly vést
k všeobecně prospěšné situaci, která bude užitečná pro obě ekonomiky.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně. – (NL) Podpořil jsem zprávu o obchodních
a hospodářských vztazích s Tureckem. Tato zpráva ukazuje, jak důležitý je obchod mezi
EU a Tureckem. V roce 2008 dosahoval hodnoty přinejmenším 100 miliard EUR. Tato
zpráva se zabývá slabými stránkami a správně uvádí skutečnost, že se zde vyskytuje velmi
mnoho problémů, jež je třeba vyřešit. Tato zpráva je nestranně vyjmenovává. Správně
opakuje, že politika EU usiluje o prosazování „demokracie, právního státu, univerzálnosti
a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod“. Turecko by rovněž mělo usilovat o
plné uznání práv odborových organizací v souladu se standardy EU a úmluvami
Mezinárodní organizace práce, samozřejmě s ohledem na právo sdružovat se, právo na
stávku a právo na kolektivní vyjednávání.

Evropská unie na sebe však musí vzít odpovědnost, pokud jde o vízovou liberalizaci, nikoli
pouze v případě řidičů nákladních automobilů, ale také v případě obchodníků a žen, turistů,
studentů a seniorů. Náš vztah vůči Turecku musí být čestný, spravedlivý a upřímný. To
znamená, že musíme nadále nahlas a jasně opakovat vzkaz, že EU splní svůj slib a umožní
členství Turecka v Unii, jakmile tato země splní všechna kodaňská kritéria.

Rui Tavares (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva je skutečnou ódou na celní unii
a nepodmíněný volný obchod, na dohody o volném obchodu mezi Tureckem a třetími
zeměmi, dohody Světové obchodní organizace a na realizaci projektu Nabucco. I přes
některá zlepšení vyplývající z pozměňovacích návrhů, které předložila levice, zejména
ohledně sociálně-hospodářské situace, nezaměstnanosti mladých lidí a žen a ohledně práv
odborů, i přes pozitivní odkaz na povinnosti Turecka, co se týče dodatkového protokolu
dohody o přidružení, nemůžeme podpořit zprávu, jejíž složení není slučitelné s naší vizí.
Chtějí z Turecka učinit 28. stát na volném trhu, aniž by této zemi byla udělena plná práva
a povinnosti členského státu Evropské unie. Jsme proti této nové strategii odkladu.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem ve prospěch usnesení o
obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem, protože Turecko nepředstavuje pouze
zemi, která se má připojit k EU, ale také je strategickým partnerem Evropské unie. Celní
unie s Tureckem je jedním z nejužších a nejrozvinutějších obchodních vztahů, které kdy
EU navázala se třetími zeměmi. EU stojí za 88 % celkových přímých zahraničních investic
v Turecku. Vzhledem ke svému geostrategickému postavení je Turecko jednou ze zemí,
která se významně podílí na diverzifikaci zdrojů dodávek energie a dodavatelských tras
EU. V tomto ohledu bych ráda zdůraznila význam projektu Nabucco a vyzýváme Turecko,
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aby provádělo mezivládní dohodu o plynovodu Nabucco. Turecko rovněž vyzýváme
k tomu, aby investovalo do obrovského potenciálu, jejž mu nabízí jeho obnovitelné zdroje
energie. Oblast Černého moře má zvláštní geostrategický význam pro energetickou
bezpečnost EU a diverzifikaci jejích zdrojů energie vzhledem k tomu, že se nachází
v blízkosti Kaspického moře, Blízkého východu a Střední Asie. Po přistoupení Rumunska
a Bulharska k EU se Unie stala důležitým aktérem v tomto regionu. V této souvislosti se
domnívám, že EU by měla vypracovat strategii pro oblast Černého moře, v níž bude hrát
velmi významnou roli také Turecko.

Zpráva: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Zachování biologické rozmanitosti a ekosystémů
je naléhavou potřebou, kterou opomíjíme, nebo jí spíše nevěnujeme příslušnou pozornost.

Některé studie naznačují, že ztráta blahobytu v důsledku ztráty biologické rozmanitosti
představuje v současné době přibližně 50 miliard EUR ročně, ale to je především záležitost
ekologická, nikoli ekonomická. OSN vyhlásila rok 2010 rokem biologické rozmanitosti,
přičemž zdůraznila mezinárodní povahu této záležitosti a její zásadní význam, a to zejména
při plnění rozvojových cílů tisíciletí. EU se rovněž zavázala, že zajistí, aby se zachování
biologické rozmanitosti stalo součástí mnoha politik EU. Dále přijala směrnici o přírodních
stanovištích, která zabezpečuje postupné vytváření ekologické sítě zvláště chráněných
oblastí známých jako Natura 2000.

Myslím si, že všechny členské státy musí zlepšit řízení a respektování biologické
rozmanitosti, zachovávání stavuji krajiny a chráněných oblastí, udržování a rozvíjení
kontinuity mezi chráněnými krajinnými, mořskými a zemědělskými oblastmi s vysokou
přírodní hodnotou. EU musí rovněž poskytnout více finančních prostředků na vypracování
studií a na nové iniciativy a věnovat větší pozornost zajištění souladu s evropskými
nařízeními a směrnicemi, které se konkrétně zabývají zachováním biologické rozmanitosti.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro zprávu paní Langeové,
protože věřím tomu, že pro ochranu biologické rozmanitosti lze přece jen udělat mnoho.
Podporuji zejména tu část zprávy, v níž se uvádí, že „má-li být úspěšně vyřešena krize
týkající se tří oblastí – zabezpečení potravin, ztráty biologické rozmanitosti a změny
klimatu – je třeba uceleného přístupu a budoucí strategie EU v oblasti biologické
rozmanitosti, která bude plně integrována do strategií pro boj proti chudobě a hladu a pro
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně“.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Tato zpráva vytvořená z vlastní iniciativy
Parlamentu odsuzuje nedostatečný pokrok v ochraně biologické rozmanitosti. Z důvodu
nedostatku politické vůle, financí, provádění evropských právních předpisů atd. nebylo
dosaženo ani naprosto minimálního cíle „zastavení ztráty biologické rozmanitosti“
stanoveného pro rok 2010 a cíl byl odložen až na rok 2020. Tato zpráva pak navrhuje
seznam opatření, která je třeba zavést, aby bylo zajištěno dosažení tohoto naléhavého cíle.
Jelikož jsem znepokojena stavem našeho životního prostředí a podporuji přístup
navrhovaný zpravodajkou, paní Langeovou, hlasovala jsem pro tuto zprávu.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Podpořil jsem tuto zprávu a s plným přesvědčením
jsem pro ni hlasoval. Musíme jednat tak, abychom zastavili ztrátu biologické rozmanitosti
způsobenou lidskou činností. Všichni litujeme toho, že ani göteborská agenda, ani Natura
2000 nedosáhly svých cílů. Jsem přesvědčen, že při dosahování cílů biologické rozmanitosti
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hrají zemědělci důležitou úlohu. Jsem také přesvědčen, že bude třeba dát k dispozici finanční
zdroje na programy pro zachování biologické rozmanitosti.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Nynější tempo ztráty biologické rozmanitosti je
alarmující. Zpravodajka ve skutečnosti odhaduje, že rychlost vyhynutí druhů je padesátkrát
až tisíckrát vyšší než obvykle. Na evropské úrovni je cílem sítě Natura 2000 přispívat k
zachování biologické rozmanitosti pomocí zachování přírodních stanovišť a divoké flóry
a fauny. Zpravodajka nicméně patřičně odsuzuje rozdíly mezi členskými státy při provádění
a výkladu směrnic o síti Natura 2000. Problematická je i roztříštěnost ve financování oblasti
biologické rozmanitosti. Na většině výdajů se ve skutečnosti podílí fondy EZFRV, společná
rybářská politika, politika soudržnosti a sedmý rámcový program pro výzkum. V příštím
víceletém finančním rámci bude třeba nalézt synergie. Nakonec vítám nedávné sdělení
Komise týkající se dlouhodobé strategie pro biologickou rozmanitost. Bylo by užitečné,
kdyby na základě tohoto sdělení a s ním souvisejících konzultací byly zformulovány přesné
politické cíle a byla zavedena příslušná opatření na evropské úrovni.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Nedostatky zjištěné v boji za biologickou
rozmanitost vyžadují reakci na evropské úrovni a já věřím, že toto usnesení k této reakci
přispěje. Vítám proto jasné stanovisko, v němž se uvádí, že zastavení ztráty biologické
rozmanitosti představuje nezbytné minimum, jehož má být dosaženo do roku 2020. K
jeho dosažení jsou nezbytná různá opatření a v usnesení jsou předkládána některá z nich,
z nichž bych ráda zdůraznila větší přeshraniční spolupráci a větší ocenění biologické
rozmanitosti, a to zejména z environmentálního a z biologického hlediska. V této oblasti
bych chtěla především podtrhnout význam biologické rozmanitosti a pružnost ekosystémů
při omezování účinků změny klimatu a při přizpůsobení se změně klimatu. Zadruhé jsem
přesvědčena, že je důležité, aby se v tomto usnesení vzalo na vědomí, že udržitelný
hospodářský rozvoj musí být neoddělitelný od ochrany přírody. Věřím také, že při rozvoji
environmentální infrastruktury je důležité prokázat schopnost vytvářet pracovní místa.

Lara Comi (PPE),    písemně.  –  (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, Evropská unie využívá
obrovské množství přírodních zdrojů, jako jsou lesy, různé druhy stromů, suchozemští a
mořští živočichové, jenž se vyvíjejí v celé řadě klimatických podmínek a v jejich vývoji jim
brání chování, jež není vždy korektní. Naštěstí byly před nějakou dobou stanoveny určité
hranice a faktory, které zabraňují zachování tohoto nezměrného bohatství, byly omezeny.

Za úvahu však stojí, že biologická rozmanitost představuje ideální vzájemný kontrolní
mechanismus mezi živočišnými, rostlinnými a nerostnými složkami přírody. Dovoluje
zachovat rovnováhu, která napomáhá potravní různorodosti, předchází některým
přírodním katastrofám a pomáhá v boji proti změně klimatu a proti skleníkovému efektu.
Podporuji schválení této zprávy, neboť se jedná o první krok směrem od pouhého
vyhlašování zásad, které jsou přirozeně téměř jednomyslně podporovány, k učinění
konkrétních kroků na záchranu biologické rozmanitosti.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Údaje o trendech v biologické rozmanitosti
jsou nesmírně varovné. Od nynějška do roku 2050 může tempo ztráty jednotlivých druhů
vzrůst až desetkrát. V Evropě je 42 % savců, 43 % ptáků, 45 % motýlů, 30 % obojživelníků,
45 % plazů a 52 % sladkovodních ryb ohroženo vyhynutím. Tato situace je nepřijatelná
nejen z etického, ale i z ekologického a hospodářského hlediska. Proto musí Evropská
komise zajistit lepší začlenění problematiky biologické rozmanitosti do různých oblastí
činnosti, zejména do zemědělství, regionální politiky, průmyslu, rozvojové spolupráce
a výzkumu a inovací. Cílem Unie musí rovněž být posílení mezinárodního úsilí o zastavení
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ztráty biologické rozmanitosti, což napomůže dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku
2015. Evropský parlament přijal tuto zprávu téměř jednomyslně a stejně si bude muset
počínat při jednání o reformě společné zemědělské politiky, rybářské politiky nebo nové
finanční perspektivě.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Zastavení ztráty biologické rozmanitosti není jen
naším etickým úkolem, pojem péče o planetu nás zavazuje k tomu, abychom zachovali
planetu v takovém stavu, aby mohla sloužit potřebám budoucích generací, ale je i reakcí
na zjevné ekologické a hospodářské skutečnosti. Nedávné studie ukázaly, že finanční
náklady na ztrátu biologické rozmanitosti dosahují v současné době 50 miliard EUR ročně
(neboli o něco méně než 1 % HDP Evropské unie) a mohly by do roku 2050 vzrůst na
14 000 miliard EUR, což představuje 7 % odhadovaného ročního HDP. Pro EU je
rozhodující mít aktivní roli při rozhodování o vizích a cílech v oblasti biologické
rozmanitosti po roce 2010 na celosvětové úrovni. Proto bylo nezbytné vytvořit vizi a cíle
spojené se zachováním a udržitelným využíváním biologické rozmanitosti v celé EU po
roce 2010, jak je stanoveno ve zprávě, která byla dnes přijata.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o provádění právních
předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti, neboť je potřeba mít
ambiciózní opatření, která umožní zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a obnovu
ekosystémů, a to zejména pomocí přístupu, na jehož základě se v celé EU omezí odvětvové
politiky a biologická rozmanitost bude uznána za základní prvek při zmírňování změny
klimatu a při přizpůsobování se této změně.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Abych citoval zpravodaje, ztráta biologické rozmanitosti
ohrožuje dodavatele potravin, možnosti pro rekreaci a cestování, naši schopnost řešit
problémy změny klimatu a zdroje dřeva, léků a energie. Proto souhlasím s tím, že pro EU
jako celek, a zvláště pro oblasti, na něž se vztahují politiky Unie, je třeba nalézt udržitelnou
strategii na ochranu biologické rozmanitosti a zachování ekosystémů. Myslím si, že je to
obzvláště důležité v oblasti zemědělství a rybolovu a právě z tohoto důvodu sleduji s
mimořádnou pozorností připravované reformy společné rybářské politiky a společné
zemědělské politiky. A to proto, že odpovídající a udržitelné zachování biologické
rozmanitosti, jakkoli je zásadní a žádoucí, nemůže být brzdou udržitelnosti a rozvoje
zemědělství a rybolovu.

José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) OSN vyhlásila rok 2010 Mezinárodním
rokem biologické rozmanitosti. EU bohužel nesplní svůj cíl pro rok 2010 v oblasti
biologické rozmanitosti. Ztráta biologické rozmanitosti pokračuje alarmujícím tempem.
Je vypočítáno, že tempo ztráty se zvyšuje a směřuje k tomu, že do roku 2050 bude desetkrát
rychlejší než v současnosti. V EU je 42 % savců, 43 % ptáků, 45 % motýlů, 30 %
obojživelníků, 45 % plazů a 52 % sladkovodních ryb ohroženo vyhynutím. V hodnocení
akčního plánu ES pro biologickou rozmanitost v polovině období Komise uvádí, že u 50 %
druhů a 80 % stanovišť, která jsou v evropském zájmu, je stav ochrany nepříznivý. Ztráta
biologické rozmanitosti je nepřijatelná nejen z etického, ale i z ekologického
a hospodářského hlediska, neboť připravujeme budoucí generace o možnost využívat
zdravou biologickou rozmanitost. Evropské politiky v oblasti ochrany biologické
rozmanitosti musí býk koordinovány a integrovány s jinými odvětvovými politikami,
zejména s politikami v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, ale i s politikami v oblasti
předcházení přírodním katastrofám, aby byla zajištěna maximální ochrana biologické
rozmanitosti.
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João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Tato zpráva jasně upozorňuje na několik
významných skutečností: neúplné provádění právních předpisů, neúplnou a nízkou
integraci odvětvových politik, nedostatečné vědecké poznatky a mezery ve znalostech,
nedostatek politické vůle, nedostatečné financování a nedostatek účinných nástrojů s cílem
poskytovat pomoc při řešení konkrétních problémů, jako jsou invazivní druhy.

Obecně sdílíme obavy a požadavky vyjádřené ve zprávě. Zahrnutí návrhů, které jsme
předložili v průběhu rozpravy ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost
potravin, do několika jejích kapitol vidíme jako pozitivní, zejména těch návrhů, které se
týkají financování a začlenění biologické rozmanitosti do příslušných odvětvových politik.

Musíme však zdůraznit a ostře odmítnout zahrnutí odkazu na možné inovativní systémy
pro placení ekosystémových služeb do zprávy, přestože jsou do zprávy zahrnuty jen jako
náměty k úvaze. Je to nepřijatelná komercionalizace přírody. Ztráta biologické rozmanitosti
je jedním z důsledků kapitalistického systému, který je založen na vykořisťování
a komercionalizaci přírody a jejích zdrojů bez ohledu na jejich přirozené schopnosti
obnovy.

V rámci tohoto systému nebude možné najít řešení tohoto ani jiného ekologického
problému, které by bylo spravedlivé a účinné.

Françoise Grossetête (PPE),    písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro tuto zprávu z vlastní
iniciativy, neboť Evropská unie musí udělat vše, co je v jejích silách, aby od nynějška do
roku 2020 zastavila ztrátu biologické rozmanitosti a obnovila ekosystémy. Je mi velmi
líto, že cíle zastavit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2010 nebylo dosaženo. Evropská
komise musí zajistit lepší začlenění problematiky biologické rozmanitosti do ostatních
oblastí činnosti, zejména do zemědělství, regionální politiky a politiky soudržnosti,
průmyslu, rozvojové spolupráce a výzkumu a inovací.

Jen samotné veřejné výdaje nám neumožní dosáhnout hlavního cíle Unie, a proto se musí
tento aspekt biologické rozmanitosti stát součástí zodpovědnosti jednotlivých podniků.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Osmdesát procent biologické rozmanitosti
Francouzské republiky se nalézá na jejích zámořských územích (v nejvzdálenějších
regionech a zámořských zemích a územích). Dvaačtyřicet procent území ostrova Réunion
bylo organizací UNESCO vyhlášeno za světové dědictví. To všechno jsou objektivní důvody,
proč je potřeba, aby Evropská komise vyvinula obzvláštní úsilí na ochranu biologické
rozmanitosti a na podporu tohoto skutečného potenciálu v nejvzdálenějších regionech
a v zámořských zemích a územích. Francouzské nejvzdálenější regiony a evropské zámořské
země a území nyní nejsou způsobilé k programům Natura 2000 a Life+. Tento nedostatek
musíme napravit.

Proto jsem navrhl, aby v rozpočtu na rok 2011 byla vyhrazena zvláštní rozpočtová linie.
Tato rozpočtová linie pokryje zavedení konkrétního programu zvaného BEST pro
nejvzdálenější regiony a zámořské země a území s cílem chránit a podporovat biologickou
rozmanitost. Tento program byl podpořen na závěr konference na Réunionu a Evropská
rada za francouzského předsednictví jej podpořila. Nadešel čas, aby se tato iniciativa
proměnila ve skutečnost.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně . – Předmět této zprávy je velmi rozsáhlý a zachování
biologické rozmanitosti zasahuje do mnoha oblastí různých politik. EU může oprávněně
zasahovat do mnoha problémů životního prostředí. Mnoho problémů se ale stejně tak
nejlépe řeší na místní úrovni a je třeba plně respektovat zásadu subsidiarity. Zpráva vyzývá
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k jasným opatřením v mnoha oblastech a je důležité, aby to Komise i členské státy vzaly
na vědomí.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Souhlasil jsem se zprávou, neboť ztráta biologické
rozmanitosti je vážnou hrozbou. Biologická rozmanitost, která má zásadní význam pro
vyvážený rozvoj a snížení chudoby, je důležitá pro naši planetu, pro životní úroveň člověka,
jeho přežití a kulturní integritu. V důsledku lidské činnosti však biologická rozmanitost
mizí bezpříkladným tempem. Tuto tendenci by bylo možné změnit, kdyby mohly mít
místní populace prospěch ze zachování biologické rozmanitosti a z jejího vyváženého
užívání. Stojí za povšimnutí, že jednotlivá odvětví většinou způsobují ztrátu biologické
rozmanitosti z toho důvodu, že se neklade dostatečný důraz na jednotlivé aspekty biologické
rozmanitosti v odvětvové politice, včetně zachování přírodních zdrojů, zemědělství,
rybolovu, regionální politiky a územního plánování, lesnictví, energetiky a dopravy,
cestovního ruchu, rozvoje a hospodářské spolupráce. Je mimořádně důležité a nezbytné
zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v Evropě. K dosažení tohoto cíle napomáhají různé
druhy vnitrostátní a evropské politiky a politiky EU. Mnohé z nich se zaměřují na ochranu
hlavních druhů a stanovišť, ale pro zachování biologické rozmanitosti je nejdůležitější vzít
v úvahu její potřeby a vypracovat a zavést politiku v příslušných odvětvích. Jsem velmi
rád, že existuje cíl zastavit ztrátu biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb do
roku 2020, co nejvíce je obnovit a urychlit příspěvek EU k odvrácení celosvětové ztráty
biologické rozmanitosti.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Rok 2010 je rokem biologické rozmanitosti.
Zprávou paní de Langeové ukazuje Parlament pozitivní rozhodnutí v oblasti zachování
biologické rozmanitosti. Podporuji tuto zprávu zaměřenou do budoucnosti, neboť jsem
si jista, že iniciativy na zachování biologické rozmanitosti jsou důležité, abychom se v
budoucnosti vyhnuli konfliktům. Zdravé životní prostředí, biologická rozmanitost, ochrana
úrodné půdy a čistých vod jsou základními předpoklady pro zajištění dodávek potravin
i pro budoucí generace celosvětové populace. Bez zemědělců si však biologickou
rozmanitost nelze představit. Zemědělství již nyní významně přispívá k ochraně životního
prostředí a klimatu, například skladováním CO2 v půdě nebo přirozeným
obhospodařováním půdy. V budoucnu bude třeba věnovat těmto zemědělským službám
dostatečné uznání a podporu, aby byly i nadále ve veřejném zájmu. Proti úbytku zemědělské
půdy způsobenému stále větším asfaltováním a betonováním pro stavbu cest, budov
a průmyslových zařízení musíme v celé Evropě zajistit opatření na záchranu zemědělství.

Giovanni La Via (PPE),    písemně. – (IT) Hlasoval jsem pro návrh usnesení, protože si
myslím, že boj proti ztrátě biologické rozmanitosti a neustálému pustošení ekosystémů
pomocí strategie udržitelného rozvoje se musí stát jedním z milníků legislativní činnosti
Evropské unie. Biologická rozmanitost je základním zdrojem existence lidstva na zemi a
blahobytu budoucích generací. Právě z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tento návrh
usnesení.

Podle všech údajů, které máme k dispozici, bude příroda do roku 2050 ochuzena až na
hranici nenávratného poškození, nebudou-li přijata nezbytná opatření na zastavení ztráty
biologické rozmanitosti způsobené člověkem. EU si klade minimální cíl zastavit ztrátu
biologické rozmanitosti do roku 2020 pomocí strategie, která je sladěná a sjednocená se
strategiemi na boj proti chudobě a hladu a na zmírnění změny klimatu. Vyzvali jsme rovněž
Komisi, aby biologické rozmanitosti zaručila důležitější místo mezi ostatními politikami
EU.
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Kromě programu LIFE potřebujeme stanovit i nové nástroje, které fungují v součinnosti s
jinými politikami v rámci různých oblastí, jako je rybolov, zemědělství a životní prostředí
obecně. Závěrem naprosto souhlasím s realizací rozsáhlé informační kampaně k tomuto
tématu zaměřené na občany Evropské unie.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Nekontrolovatelná rychlost ztráty biologické
rozmanitosti způsobené člověkem je znepokojivá. Na biologickou rozmanitost je třeba
pohlížet jako na nejspolehlivější barometr stavu životního prostředí. Vzhledem k tomu,
že EU zaznamenává alarmující údaje o ztrátě biologické rozmanitosti, kdy je 42 % savců,
43 % ptáků, 45 % motýlů, 30 % obojživelníků, 45 % plazů a 52 % sladkovodních ryb
ohroženo vyhynutím, jsem přesvědčen, že právní předpisy, které jsou v současné době
prováděny, a jejich vynucování, jsou důležité a zásadní pro zachování biologické
rozmanitosti. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D)  , písemně. – (PL) Plně souhlasím s autory zprávy, že
zachování biologické rozmanitosti je nejen etickou povinností, ale má i ekologickou a
hospodářskou hodnotu a zásadní význam pro zmírňování změny klimatu. Myslím si, že
návrhy na změnu programu Natura 2000 jsou potřebné.

Týká se to zejména těch návrhů, které kladou důraz na tvorbu rezistentních ekosystémů,
které mohou reagovat na tlak a které plní důležité funkce ekosystému, nejen těch, které se
zaměřují na ochranu stanovišť a druhů v rámci programu. Je třeba chápat i pohled členských
států, které uskutečňují rozsáhlé infrastrukturní plány. Aktuální potřebou je vytvořit
rozumný kompromis mezi ochranou životního prostředí a rozvojem infrastruktury. V
důsledku rozvoje nesmí docházet k poškození přírody. Příroda však zároveň nesmí bránit
rozvoji.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Podporuji zprávu paní de Langeové, neboť se
zabývá problémem, který je citlivý, důležitý a zásadní pro přežití naší planety, tedy i
budoucích generací. Potřeba zachovat a chránit biologickou rozmanitost před zánikem
podporuje rovněž politiku přizpůsobení se změně klimatu a celosvětový boj proti hladu
a na podporu zabezpečení potravin.

Parlament musí tedy tento problém vzít vážně na vědomí, zejména ve světle skutečnosti,
že cíle zastavení ztráty biologické rozmanitosti do roku 2010 nebylo dosaženo. Termín
byl nyní prodloužen do roku 2020 v souladu s pokyny Rady a Komise. Souhlasím
s varováním, které zpravodajka adresuje všem orgánům a členským státům, které vyzývá,
aby hrály vedoucí úlohu při zavádění důležitých místních politik, jimiž se provádí zásady
EU.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) S nadšením vítám tuto zprávu o
provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti.
Všichni uznáváme, že je to velmi důležité dílo v ekologické, hospodářské a sociální sféře,
a podtrhuje tentýž význam v tak různorodých odvětvích, jakými jsou zemědělství, rybolov
a cestovní ruch.

Dnes bych chtěla zdůraznit jiný aspekt, který sice nebyl v rozpravě opominut, ale nedostalo
se mu dostatečné pozornosti. Narážím na skutečnou hodnotu biologické rozmanitosti a
na morální povinnost, která nás vyzývá k její ochraně a obraně. Je to lidstvo, které má nad
biologickou rozmanitostí největší pravomoc a má zároveň největší zodpovědnost za její
ochranu a za předání tohoto svěřeného dědictví budoucím generacím, aby je mohlo užívat
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a nadále se o ně starat. EU tak plní své povinnosti tím, že vytváří právní předpisy na
zachování biologické rozmanitosti. Tato záležitost si nepochybně zaslouží mou podporu.

Aldo Patriciello (PPE),    písemně. – (IT) Ztráta biologické rozmanitosti pokračuje
alarmujícím tempem: celosvětově je v současné době míra vyhynutí mnohem vyšší než
míra přirozená. Komise uvádí, že 50 % druhů a 80 % stanovišť, která jsou v evropském
zájmu, mizí.

Cíl zastavení ztráty biologické rozmanitosti je velmi důležitý pro omezení následků změny
klimatu, neboť pozemní a mořské ekosystémy pohlcují přibližně polovinu antropogenních
emisí CO2. Podle mého názoru však bohužel mezinárodní a evropské iniciativy a dohody
mající za cíl zastavení ztráty biologické rozmanitosti nepřinesly výrazné výsledky a zdá
se, že evropská veřejnost není v tomto ohledu dostatečně dobře informována.

V tomto roce byly navrženy nové iniciativy, jejichž cílem je zastavení úbytku ekosystémů,
a Komise předložila čtyři politické možnosti, jejichž součástí je i obnova biologické
rozmanitosti na celosvětové úrovni. Doufám, že se do konce roku 2010 dočkáme zveřejnění
návrhu nové strategie EU pro biologickou rozmanitost, jejíž součástí bude i několik
legislativních návrhů. Ve svých závěrech z 15. března se Rada ve složení ministrů životního
prostředí shodla na novém hlavním cíli, jímž je zastavení úbytku ekosystémů v EU do roku
2020.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Rok 2010 byl na celém světě vyhlášen
Mezinárodním rokem biologické rozmanitosti. Biologická rozmanitost má jako světový
přírodní kapitál zásadní význam pro existenci lidského života na Zemi a sociální blahobyt,
a to přímo i nepřímo prostřednictvím služeb ekosystému, kterých využíváme. Chtěla bych
zdůraznit, že při provádění strategie Evropa 2020 je důležité zachovat biologickou
rozmanitost, nikoli pouze kvůli potenciálu pracovních míst, které může vytvořit, ale rovněž
do té míry, v níž přispívá k účinnému a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Jsem
znepokojena tím, že se nepodařilo splnit celosvětový cíl snížit tempo ztráty biologické
rozmanitosti do roku 2010 tak, jak bylo stanoveno na světovém summitu o udržitelném
rozvoji v roce 2002, a dosáhnout cíle snížit chudobu a hlad a zlepšit zdraví a životní úroveň
lidí v souladu s rozvojovými cíli tisíciletí. Jsem přesvědčena, že hlavním důvodem nečinnosti
evropských občanů v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti jsou jejich nedostatečné
vědomosti, jak bylo zdůrazněno v nedávném průzkumu Eurobarometru: jen 38 % Evropanů
zná význam pojmu „biologická rozmanitost“, zatímco 28 % zná toto sousloví, ale ne jeho
význam, přičemž 17 % respondentů se domnívá, že se jich ztráta biologické rozmanitosti
dotýká již nyní.

Robert Rochefort (ALDE)  , písemně. – (FR) Činnost člověka způsobuje omezování
biologické rozmanitosti šíleným tempem. V Evropě je ohrožena téměř polovina savců a
u ptáků je situace podobná. Bude-li tento trend pokračovat tempem, které bylo zjištěno v
průběhu posledních několika desetiletí, zůstane nám nenávratně poškozené přírodní
prostředí. Jelikož mne tato situace velmi znepokojuje a vzhledem k tomu, že mezinárodní
politická agenda se bojem proti omezování biologické rozmanitosti nezabývá s takovou
naléhavostí, jak by měla, podporuji zprávu své kolegyně, paní de Langeové. Ve zprávě se
objevuje několik nápadů na posílení boje proti ztrátě biologické rozmanitosti v Evropě a
výzva k zavedení konkrétních politik na podporu investic ze strany veřejného i soukromého
sektoru, které mají pozitivní dopad na biologickou rozmanitost. Ti, kdo poškozují
biologickou rozmanitost, musí být naopak odrazeni. Tento boj na straně EU, má-li být
skutečně účinný, musí být doprovázen mezinárodní aktivitou a rozhodující je, aby Komise
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a členské státy podporovaly začlenění ochrany biologické rozmanitosti do celosvětových
procesů, jako jsou rozvojové cíle tisíciletí.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)  , písemně. – (FR) Unie musí převzít zodpovědnost za
ostudný neúspěch strategie 2010 v boji proti ztrátě biologické rozmanitosti. Od nynějška
do roku 2020 nesmí ti, kdo rozhodují, opakovat stejné chyby, musí udělat více než pouhá
prohlášení o úmyslu a musí začít konat. Proto Parlament vyzývá především k naléhavému
zavedení tří klíčových opatření: přijetí integrovaného přístupu ve všech odvětvových
politikách (zemědělství, rybolovu, dopravě, průmyslu atd.); skoncování s porušováním
evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí ze strany členských států;
vyčlenění 0,3 % HDP na opatření na ochranu biologické rozmanitosti.

Hlasování Parlamentu o této zprávě je vynikajícím začátkem. Rada a Komise se jí musí
chopit a bez dalších zmatků zajistit, aby byl překonán mrtvý bod, v němž uvízla rámcová
směrnice o půdě, aby byly k dispozici dostatečné finanční prostředky na správu stanovišť
Natura 2000 a aby byla zavedena ekologická podmíněnost státní podpory. Nezakrývejme
skutečnost, že řada věcí uvízla v mrtvém bodě v důsledku skutečnosti, že úspěch strategie
na zastavení ztráty biologické rozmanitosti vyžaduje hloubkovou revizi našeho modelu
hospodářského rozvoje.

Bart Staes (Verts/ALE),    písemně . –  (NL) Rozhodně jsem podpořil návrh usnesení o
biologické rozmanitosti a rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, neboť to povzbudí
představitele vlád k činnosti. Rok 2010 je rokem biologické rozmanitosti. Za posledních
40 let se biologická rozmanitost snížila o jednu třetinu. Téměř polovina savců a ptáků je
ohrožena vyhynutím. Evropský parlament má zájem na tom, aby pokles biologické
rozmanitosti byl do roku 2020 zastaven.

Z tohoto důvodu musíme od nynějška prověřovat dopad všech evropských dotací a politik
na biologickou rozmanitost, aby finanční prostředky mohly být vyčleněny na opatření,
která budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. V polovině října se bude konat desátá
konference k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Problém je, že evropští ministři životního
prostředí rozhodnou o evropském stanovisku až čtyři dny před začátkem konference o
biologické rozmanitosti. Již v polovině března 2010, kdy se konala konference CITES,
bylo zřejmé, že je potřeba uspořádat rozsáhlejší předběžné konzultace. Dohadovat se o
stanovisku EU a Společenství čtyři dny před začátkem konference znamená, že je skutečně
pozdě na uzavírání spojenectví se stejně smýšlejícími zeměmi. Problematika biologické
rozmanitosti musí být na vyšší příčce žebříčku evropských priorit. Ochranu biologické
rozmanitosti musíme začlenit do své zemědělské politiky a politiky rybolovu a musíme
poskytnout dostatečné finanční prostředky na ochranu přírody.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně. – (PT) Povinnost chránit biologickou rozmanitost našich
zdrojů má etickou povahu vzhledem k rostoucímu ohrožení ekosystémů a k riziku
nenávratného poškození životního prostředí. Obavy spojené se zachováním biologické
rozmanitosti mají i svůj sociální a hospodářský základ, neboť udržitelný rozvoj je spojen
s hospodářskou stabilitou. Proto je důležité začlenit tento cíl ochrany biologické
rozmanitosti do různých oblastí činnosti na evropské úrovni, v neposlední řadě i do boje
proti změně klimatu, do cílů strategie Evropa 2020 a do cíle tvorby pracovních míst. Na
to je třeba mít k dispozici finanční prostředky.

Nemohu nezmínit zásadní úlohu rybolovu v zemi, jako je Portugalsko, a proto obhajuji
skutečnost, že společná rybářská politika musí usnadnit dodržování právních předpisů,
které se použijí v oblasti biologické rozmanitosti a jsou zaměřeny na udržitelnost odvětví.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS104



V jiných oblastech činnosti, jako je zemědělství, lesnictví, cestovní ruch, výzkum a inovace,
které jsou stěžejní v nejvzdálenějších oblastech, vyžaduje možnost jejich použití rozvoj
udržitelného hospodářství a ekologických zájmů společně s politikami účinného využívání
zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby.

Derek Vaughan (S&D),    písemně. – Je politováníhodné, že EU nesplnila své cíle zastavit
ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2010, neboť ochrana naší biologické rozmanitosti
je velmi významná z etického, ale i z ekologického a hospodářského hlediska.

Je to věc, která nemůže záviset jen na veřejných výdajích, ale musí být i součástí strategií
odpovědnosti podniků po celé EU, aby se zastavilo další ničení ekosystémů a aby byly
pokud možno znovu obnoveny. Podporuji návrh na zastavení ztráty biologické
rozmanitosti do roku 2020 zejména proto, že můj volební obvod, Wales, může nabídnout
velmi rozmanité ekosystémy.

Věřím také, že dosažení tohoto cíle umožní EU být celosvětovou vůdčí silou v úsilí o
ochranu a zachování biologické rozmanitosti a potvrdit rozvojovým zemím svůj závazek
v oblasti rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Rok 2010 měl být rokem, kdy se
Evropská unie měla konečně začít zabývat biologickou rozmanitostí. Je třeba říci, že její
strategie v této oblasti skončila bídným neúspěchem navzdory závazkům, které přijímala
opakovaně od roku 2001 zejména proto, aby řešila hrozbu vyhynutí mnoha druhů.

Proto jsem podpořila zprávu paní de Langeové, kterou Evropský parlament přijal 21. září.
Zpráva odsuzuje průměrné výsledky EU a vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby
alespoň přešly od záměrům k činům.

Přijímá zejména tři klíčová opatření a vyzývá k jejich okamžitému provádění: integrovaný
přístup k biologické rozmanitosti ve všech dotčených odvětvových politikách (zemědělství,
rybolovu, dopravě atd.), uplatňování a dodržování právních předpisů z oblasti životního
prostředí ze strany členských států a navýšení finančních prostředků na opatření v této
oblasti nad rámec stanovený nástrojem LIFE. V současné době však členské státy dostatečně
nepodporují projekty LIFE.

Naši občané navíc musí dostat informace o tom, v jakém stavu se nachází biologická
rozmanitost a jaká závažná rizika ohrožují naše ekosystémy. Jen 17 % občanů Evropy si
uvědomuje závažnou ztrátu biologické rozmanitosti.

Zpráva: João Ferreira (A7-0227/2010)

Roberta Angelilli (PPE),    písemně. – (IT) Letos v létě se k nám dostalo bezpočet zpráv o
přírodních katastrofách, které zasáhly dvě různé země, Rusko a Pákistán.

Pravdou je, že jde o nepředvídatelné a nekontrolovatelné přírodní katastrofy, ale pravdou
je i to, že lidská činnost někdy napomůže ke zhoršení stavu životního prostředí. Znečištění,
kyselý déšť, průmyslové znečištění, sesuvy půdy v souvislosti s problematikou územního
plánování a výstavby měst a desertifikace některých oblastí jsou jen některými důsledky
naší činnosti.

Vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy ohrožují ekosystémy a biologickou rozmanitost,
ovlivňují udržitelný rozvoj a narušují sociální soudržnost, je důležité šířit osvědčené
preventivní postupy a zvyšovat znalost místního zeměpisného, hospodářského a sociálního
kontextu.
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Důležité je také mapovat nebezpečí a rizika v Evropě, uplatňovat vhodné zemědělské a
průmyslové postupy a posilovat propojení mezi různými systémy včasného varování.
Myslím si rovněž, že je nezbytné rychleji a s větší flexibilitou uvolňovat stávající prostředky
z Fondu solidarity a dále zjednodušovat správní pravidla tak, aby přírodní katastrofy mohly
být zvládány v co nejkratším čase.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro zprávu pana Ferreiry,
která je důležitým krokem v oblasti řízení přírodních katastrof, neboť v sobě slučuje prevenci
předcházení těmto katastrofám, příčiny a faktory, které zvyšují náchylnost k těmto
katastrofám, a tvorbu společného fondu EU. Víme, že prevence je lepší než léčba. Proto si
myslím, že omezování rizika katastrof zachrání životy.

Předložila jsem tedy pozměňovací návrh, který získal podporu a v němž žádám o
vypracování metod financování, které podpoří činnosti související s předcházením katastrof
na základě vyhodnocování a omezování rizik ještě předtím, než ke katastrofě dojde, a
jejichž cílem bude poskytování mikrofinancování a makropojištění pro nízkopříjmové
skupiny.

Sophie Auconie (PPE),    písemně. – (FR) Bouře Xynthia, záplavy na Madeiře, lesní požáry
v Řecku – obyvatelé Evropy jsou pravidelně zkoušeni přírodními katastrofami s
nevyčíslitelnými humanitárními a hospodářskými důsledky. Tato parlamentní zpráva
z vlastní iniciativy nám připomíná, že proaktivní přístup je efektivnější a méně nákladný
než pouhé reagování na katastrofy, a uvádí seznam opatření, která je třeba přijmout.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že je velmi přínosná a že by se jí
Evropská komise měla nechat co nejdříve inspirovat, zejména pokud jde o prevenci lesních
požárů. Podle mého názoru je nyní dalším krokem zřízení evropských sil civilní ochrany,
které budou schopny pomáhat členským státům vypořádat se s velkými přírodními
katastrofami.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně  .   –  (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument. V
posledních letech byly členské státy EU postiženy značným množstvím katastrof. Proto
potřebujeme posílit význam prevence. Vzhledem k tomu, že členské státy nesou první
a hlavní odpovědnost za ochranu svých občanů a za oblast prevence katastrof, je rozsáhlejší
spolupráce, lepší koordinace úsilí a posílení solidarity a vzájemné pomoci v oblasti prevence
plně ospravedlnitelné. Souhlasím s návrhem uvedeným v dokumentu, že na úrovni EU je
nezbytné vytvořit vhodný finanční rámec pro prevenci přírodních katastrof a katastrof
způsobených člověkem, který posílí a propojí stávající nástroje, jako je politika soudržnosti,
regionální politika a politika rozvoje venkova. Pro členské státy je životně důležité posílit
kapacity výzkumu a vývoje v oblasti prevence a řízení katastrof a zlepšit v této oblasti
koordinaci a spolupráci mezi členskými státy.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) Tato zpráva je úzce spojena se zprávou o biologické
rozmanitosti, a já jsem samozřejmě hlasoval pro ni. Katastrofy mají přeshraniční rozměry.
Proto potřebujeme evropskou síť, v jejímž rámci mohou spolupracovat celostátní, regionální
a místní orgány. Svým hlasem jsem podpořil myšlenku, že je třeba revidovat Fond solidarity.
Hlasoval jsem i pro zavedení společné metodiky pro mapování nebezpečí a rizik.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písemně . – (RO) Vzhledem k tomu, že čísla v posledních
letech ukazují rychlý nárůst počtu přírodních katastrof a s tím spojené ohromné
hospodářské a společenské náklady, musí se členské státy naléhavěji zabývat výzkumem
a rozvojem, aby v budoucnu předešly podobným událostem a snížili jejich počet. S touto
představou musí členské státy podnítit specifický mechanismus koordinace a spolupráce.
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Proto je na jedné straně důležité posílit systémy včasného varování v členských státech,
vytvořit a konsolidovat stávající propojení mezi různými systémy včasného varování, na
druhé straně prozkoumat a navrhnout adaptační opatření na venkově i ve městech
vzhledem ke zvýšenému výskytu extrémních povětrnostních událostí. Rozsah a opakovaný
výskyt katastrof je často způsoben spíše politikami, v jejichž důsledku jsou vztahy mezi
lidmi a prostředím narušeny.

Prevence takových katastrof musí být začleněna do důležitých odvětvových politik s cílem
podpořit vyvážené využívání půdy a hospodářský rozvoj v souladu s přírodou. Na úrovni
EU je třeba vytvořit finanční rámec pro prevenci katastrof, který nahradí stávající nástroje,
včetně těch, které figurují v politikách EU.

Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Za prvních šest let existence Fondu solidarity EU bylo
podáno 62 žádostí o finanční pomoc. Téměř jedna třetinu žádostí lze zařadit do kategorie
„katastrofy velkých rozměrů“.

Jsem například rád, že Fond solidarity zasáhl v mém regionu, v Bretani, po bouři Xynthia.
Evropská solidarita je zásadní pro řízení hospodářských, sociálních, ekologických a
humanitárních důsledků přírodních katastrof.

Zpravodaj nám připomíná, že předcházení katastrofám se musí stát prioritou při spolupráci
členských států v této oblasti. Tak byl předložen návrh na vytvoření sítě národních,
regionálních a místních orgánů k výměně osvědčených postupů v oblasti preventivních
opatření. Připojuji se k výzvě zpravodaje na vytvoření finančního rámce na úrovni EU
vhodného k prevenci přírodních katastrof s cílem posílit a koordinovat stávající nástroje.

V prevenci katastrof hraje zásadní úlohu politika soudržnosti. Přispívá k vyrovnání
nerovností mezi regiony v této oblasti zejména tím, že zlepšuje schopnosti rizikových
regionů.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Stále častěji jsme svědky ničivé síly
přírodních katastrof. Toto usnesení, pro něž jsem hlasovala, poukazuje na některé důležité
kroky. Z nich bych chtěla zdůraznit spolupráci mezi členskými státy při sdílení praktických
znalostí v oblasti řízení katastrof se zvláštním důrazem na prevenci. Vnitrostátní průzkumné
a rozvojové agentury by rovněž měly mít k dispozici mechanismy pro koordinaci na této
úrovni.

Vítám i zohlednění přírodní charakteristiky a omezení izolovaných regionů, regionů
s nízkou hustotou obyvatelstva a regionů postižených vylidňováním, horských a
pohraničních regionů i odlehlých a nejvzdálenějších regionů. Těmto regionům by měla
být vlastně věnována zvláštní pozornost.

Carlos Coelho (PPE),    písemně . –  (PT) V posledních několika desetiletích došlo k
prudkému nárůstu počtu a zvýšení závažnosti přírodních a lidskou činností způsobených
katastrof, které byly zaznamenány v EU. Podle údajů z OSN je trendem neustálé zvyšování
ohroženosti, například v důsledku změny klimatu, intenzivního využívání půdy a rozvoje
průmyslu a měst.

V současnosti existují již různé nástroje EU pro různé aspekty prevence. Ukázalo se však,
že tyto nástroje nejsou dostatečné a jejich provádění má občas daleko k dokonalosti, čímž
je zpochybněno uplatňování skutečně strategického přístupu k prevenci katastrof ze strany
EU.
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Zatímco odpovědnost za ochranu obyvatelstva a za předcházení katastrofám nesou
především členské státy, jsou toto jevy, které nerespektují hranice a ve většině případů jsou
svými rozměry nadnárodní. Proto je velmi důležité podporovat účinný a solidární přístup
na evropské úrovni. Nepochybuji o tom, že proaktivní přístup přinese efektivnější a
hospodárnější výsledky než strategie pouhého reagování na katastrofy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat problematice nárůstu nucené migrace z regionů
postižených ekologickou degradací, kdy se takovým uprchlíkům musí dostat ochrany a
pomoci při přesídlování.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písemně . – (RO) Jsem přesvědčena, že představitelé
zemědělství musí hrát v řízení katastrof úlohu zaměřenou na posouzení a přijímání
nápravných opatření odpovídajících skutečnému stavu tohoto odvětví. Je to nezbytné pro
účinnou koordinaci dostupných zdrojů, které napomohou upevnit postupy Evropské unie
při poskytování rychlé reakce.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písemně. – (FR) Kolik musí přijít ještě katastrof po tsunami
v Indickém oceánu v roce 2004, zemětřesení na Haiti v lednu 2010 a únorové bouři
Xynthia, než najdeme ve Společenství konečně nějaký přístup k prevenci přírodních
katastrof? Přírodní i lidmi způsobené katastrofy jsou stale častější, a proto musíme zajistit
větší účinnost a lepší koordinaci vnitrostátních opatření a větší flexibilitu evropských
opatření. Kromě prevence chci znovu zdůraznit, že od roku 2006 máme zprávu pana
Barniera o zřízení jednotky rychlé reakce pro přírodní katastrofy. Co nám brání ji schválit?
Co nám brání ji používat?

Diogo Feio (PPE),    písemně.  –  (PT) Je zjevné, že v současné době dochází k přírodním
katastrofám v Evropě stále častěji, což vyžaduje prevenci, reakci a koordinované postupy
na evropské úrovni. Věřím tomu, že základním předpokladem této koordinace musí být
komplementarita jednotlivých úrovní reakce na tyto pohromy. Myslím si také, že je
nezbytné posoudit Fond solidarity a zhodnotit způsob jeho mobilizace tak, aby mohl být
pružnější a mohl se přizpůsobit charakteristikám jednotlivých regionů, pro něž je určen,
a rozdílům mezi nimi.

José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) Členské státy EU jsou stíhány stále větším
počtem přírodních katastrof a mnohé z nich jsou značně rozsáhlé. Za povšimnutí stojí,
že za prvních šest let existence Fondu solidarity EU bylo podáno 62 žádostí o finanční
podporu z 21 různých zemí. Tyto přírodní katastrofy ohrožují biologickou rozmanitost,
ovlivňují udržitelný rozvoj a narušují sociální soudržnost. Vylidňování venkova a
desertifikace jsou jen některými z příčin těchto katastrof, a tyto procesy jsou takovými
katastrofami ještě zhoršovány. Změna klimatu tyto přírodní katastrofy ještě zhorší. Řešení
zahrnuje prevenci a podporu nejzranitelnějších regionů. Tato prevence musí být součástí
logiky spolupráce a koordinace na evropské úrovni a posilování evropské solidarity. Proto
jsem zastáncem vytvoření vhodného finančního rámce pro prevenci katastrof. Tento rámec
musí posílit a podpořit vazby mezi stávajícími nástroji a politikou soudržnosti, politikou
rozvoje venkova, regionální politikou, Fondem solidarity, sedmým rámcovým programem
a programy Life+. Další finanční výhledy musí tento cíl jasně odrážet. Rád bych vás také
přesvědčil, že je třeba revidovat nařízení o Fondu solidarity tím, že se přizpůsobí kritéria
charakteristikám každého regionu a příslušné katastrofy.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně.  –  (PT) V roce, kdy bylo několik evropských zemí
sužováno katastrofami s dalekosáhlými dopady na obyvatelstvo, území, hospodářství a
životní prostředí, je přijetí této zprávy zvláště důležité. Tato skutečnost přispěla k lepšímu
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všeobecnému pochopení významu prevence katastrof a ke kolektivnímu vědomí významu
jejího posílení. Porovnali jsme nedávné zkušenosti vyplývající z těchto katastrof s analýzou
jejich příčin a důsledků, které tvoří důležitou součást této zprávy.

Do zprávy jsme se snažili zařadit širokou škálu pokynů a doporučení, která lze aplikovat
na různé typy katastrof. Široký souhlas ve prospěch této zprávy v průběhu diskuse a
hlasování vyslal nesporný signál, který uznává, že nyní je nezbytné, aby Evropská komise
a Rada uvedly navrhovaná opatření do praxe.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písemně. – Chtěla bych poděkovat poslanci
Ferreirovi za iniciativu, kterou vyvinul v souvislosti s návrhem usnesení Evropského
parlamentu k této tak široké a významné problematice. Jako polská občanka jsem viděla
a zažila traumatizující dopady přírodních katastrof, zejména záplav, na blahobyt mého
vlastního národa. Jako evropská občanka navíc uznávám význam solidárního mechanismu
prevence na evropské úrovni. Chtěla bych také využít této příležitosti a zdůraznit, že máme
konkrétní nástroje, které zavazují členské státy k rozvoji mechanismů prevence proti
přírodním katastrofám, konkrétně směrnici o záplavách.

Nedávný polský příklad ukazuje důsledky nedostatečně správného provedení tohoto
právního aktu. Přírodní katastrofy nedělají rozdíl mezi snahou o prevenci a o reakci, a ani
by neměly dělat rozdíly. Věřím tomu, že pokud je v sázce lidský život, stejně jako životní
prostředí, hospodářství a bezpečnost národa nebo region, stává se záležitost méně
politickou, a tím více morální. S těmito úvahami a s hlasem pro tento návrh usnesení bych
se chtěla připojit ke svým kolegům.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písemně. – (FR) Požáry v Portugalsku, záplavy v Sasku, lesní
požáry v Řecku, Xynthia v západní části Francie – těchto několik posledních let nám
ukázalo, jak důležité je mít skutečnou evropskou strategii na řešení přírodních katastrof
a jak prospěšné by to bylo: strategii prevence, ale i strategii reakce a reakčních schopností
Evropské unie tváří v tvář takovým katastrofám. Proto jsem rozhodně hlasovala pro tuto
zprávu, která vyzývá k evropskému přístupu k této problematice, tedy k přístupu na úrovni
Společenství, k přístupu globálnímu, koordinovanému a vyváženému, v souladu se základní
zásadou evropské solidarity. Upřímně doufám, že Komise rychle předloží konkrétní návrhy
na posílení spolupráce a výměnu zkušeností mezi členskými státy v této oblasti s cílem
umožnit lepší komunikaci mezi příslušnými orgány, zlepšit postupy, urychlit mobilizaci
Fondu solidarity Evropské unie a především zajistit začlenění prevence katastrof do příštího
finančního výhledu Evropské unie.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně . – Zpráva pana Ferreiry upozorňuje na řadu
možných příčin katastrof, z nichž jsou možná z dlouhodobého hlediska nejzávažnější
katastrofy, v nichž figuruje jaderný materiál. Rozsáhlé oblasti EU dodnes stále trpí důsledky
černobylské havárie a já jsem přesvědčen, že neexistuje nic takového jako bezpečná jaderná
energie. Řada vlád v celé EU má v úmyslu budovat nové jaderné elektrárny, čímž prostě
zvyšují pravděpodobnost budoucích jaderných havárií. Moje politická strana a skotská
vláda jsou skálopevně přesvědčeny, že naše energetické potřeby nesmí záviset na jaderné
energii.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně.  –  (LT) Souhlasil jsem s touto zprávou, neboť v
uplynulých letech čelily členské státy EU řadě katastrof, které měly značný a trvalý dopad
na životní prostředí a hospodářství postižených oblastí. Hovoříme-li o ztrátě lidských
životů, není často snadné škody vyčíslit. Zpráva zdůrazňuje potřebu revize Fondu solidarity
a podtrhuje nezbytnost vytvořit vhodný finanční rámec pro prevenci katastrof, který bude
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pro prevenci katastrof a řešení jejich následků disponovat přiměřenými finančními zdroji.
To by posílilo a propojilo stávající nástroje, jako je politika soudržnosti, politika rozvoje
venkova, regionální politika, Fond solidarity, sedmý rámcový program a programy Life+.
Zpráva vyzývá Evropskou komisi, aby posoudila možnost navržení systematičtějšího
slučování dostupných zdrojů tak, aby byla zvýšena účinnost mechanismů prevence v celé
EU. Jsem velmi rád, že byla konečně uznána potřeba vytvořit evropský systém veřejného
zemědělského pojištění. Komise by měla předložit návrh evropského systému veřejného
pojištění, aby se tak lépe zvládala rizika a nestabilita příjmů zemědělců související
s přírodními katastrofami a katastrofami způsobenými člověkem. Tento systém musí být
ambicióznější než stávající model, jelikož je třeba vyhnout se velkému počtu různých
systémů pojištění v EU, které způsobují obrovský nepoměr mezi příjmy zemědělců. Považuji
za nezbytné, aby systém minimální částky odškodnění pro případ přírodních nebo člověkem
způsobených katastrof byl rovněž dostupný pro zemědělce ve všech členských státech.

Alan Kelly (S&D),    písemně. – Evropský rámec pro prevenci katastrof by byl velmi užitečný
při prevenci přírodních a člověkem způsobených katastrof. Jižní a západní část Irska byla
v loňském roce postižena mnoha katastrofami, takže tato iniciativa je velmi významná.
Vítám zaměření na vzdělávací programy a projekty na zvyšování informovanosti veřejnosti
a plány na posílení nástrojů včasného varování. Tato zpráva klade velký důraz na prevenci
a zdůrazňuje významnou úlohu celostátních, regionálních a místních orgánů při prevenci.
Vzhledem k tomu, že tyto orgány jsou v případě přírodních a člověkem způsobených
katastrof první, kdo reaguje, měly by mít vedoucí úlohu při jejich prevenci.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písemně. –  (PT) Naše země jsou sužovány katastrofami se
zničujícími dopady na obce a na ekosystémy. Rozsah těchto katastrof se odráží ve stále
častějším výskytu extrémních klimatických jevů, o lidských chybách při vyváženém
regionálním plánovaní ani nemluvě. Zpráva jde správným směrem, neboť uznává
rozhodující význam prevence ze strany EU. Je pravdivá i v tom, že trvá na potřebě
spolupráce a koordinace mezi členskými státy.

Je ovšem také důležité posílit schopnost Evropské unie konkrétně reagovat zejména tím,
že se zaváže používat na prevenci katastrof a na boj proti nim na evropské úrovni nástroje,
které jsou propojeny s nástroji členských států a s místními a obecními strategie. Chceme-li
dosáhnout nejlepších výsledků při nejrozumnějším využívání zdrojů, nesmíme zapomenout
na žádný stupeň reakce a jednotlivé reakce se musí vzájemně doplňovat.

Mario Mauro (PPE),    písemně.  –  (IT) Zpráva ke sdělení Komise o přístupu Společenství
v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem je hodna přijetí
bez zvláštního komentáře. Neustálá vzájemná výměna informací a osvědčených postupů
by bezpochyby přinesla zlepšení v oblasti odborných znalostí a zlepšila by zásahovou
schopnost všech subjektů.

Přeshraniční spolupráce na několika úrovních ať již makroregionální, nebo regionální by
zvýšila účinnost stávajících metod prevence. Je třeba zdůraznit i význam dobrovolnických
činností a z toho důvodu je třeba vystupňovat spolupráci mezi jednotlivými členskými
státy.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Prevence přírodních katastrof, a tím i katastrof
způsobených člověkem, by měla být jednou z priorit EU, i když to není jednoduchý úkol.
Stále častěji se objevuje argument, že například intenzivní využívání půdy, nekontrolovaný
růst průmyslu a měst, vylidnění venkova, desertifikace a rostoucí výskyt extrémních
meteorologických jevů vedou k tomu, že jsou členské státy zranitelnější jak při přírodních
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katastrofách, tak i při katastrofách způsobených člověkem. Proto je pro nás pro všechny
důležité spojit síly a bojovat proti výše uvedeným faktorům, aby se takové katastrofy, které
způsobují velké škody na majetku a jsou zodpovědné za nenapravitelné ztráty na životech,
neopakovaly tak často.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Hlasoval jsem pro toto usnesení, neboť
problematiku prevence katastrof způsobených člověkem považuji za vrcholně důležitou.
Naprosto zásadní je navýšit finanční prostředky na programy zaměřené na zachování
přírodních zdrojů v Evropě. Lesy, jezera, řeky – z toho všeho se stal obchod. Kromě tohoto
usnesení musíme vypracovat společný rámec EU a přísně kontrolovat tento lhostejný
spotřební postoj k přírodním zdrojům.

S tímto přístupem jsem se setkal ve své domovině, v Latgale, kde se barbarsky ničí lesy.
Lotyšská vláda „torpéduje“ projekty EU na ochranu jezer a řek. Lotyšské právní předpisy
umožňují vyhubení vzácných druhů ryb, a není nikdo, kdo by za to nesl zodpovědnost.
Hlasoval jsem pro v naději, že se tento signál z EU dostane až k lotyšské vládě.

Andreas Mölzer (NI),    písemně.  –  (DE) Stále častější výskyt extrémních klimatických
jevů způsobuje v EU přírodní katastrofy, které postihují zvláště těžce venkovské
obyvatelstvo. A jsou to právě členské státy, které musí na pomoc při katastrofách a na
jejich prevenci věnovat větší prostředky.

Zejména je důležité zajistit, aby se obětem těchto katastrof dostalo rychlé podpory v době,
kdy se dostanou do potíží, a to včetně finanční pomoci. Spolupráce mezi všemi členskými
státy v EU na sdílení zkušeností a praktických opatření by byla ideálním řešením. Zdržel
jsem se hlasování, neboť zpráva je podle mého názoru příliš široce pojatá a nestanoví žádné
konkrétní kroky, které by bylo třeba podniknout.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro zprávu, neboť záplavy,
které postihly letos na jaře a v létě téměř celou Evropu, ukázaly, jak důležitá je prevence
katastrof, nemluvě o záplavách, které postihují některé členské státy každoročně. Hlasoval
jsem pro tuto zprávu také proto, že staví do popředí souvislost mezi přírodními katastrofami
a zemědělstvím a navrhuje základní řešení některých problémů, se kterými se musíme
vypořádat.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D)  , písemně. – (PL) Členské státy Evropské unie byly
v posledních letech zasaženy přírodními katastrofami, které měly tragické následky. Před
několika měsíci se Polsko a několik dalších zemí ve střední Evropě stalo obětí zničujících
záplav. Neuplyne ani měsíc, aby média nepřinesla nějakou zprávu o katastrofě, která
postihla obyvatele Evropy. Musíme však vyvinout určité úsilí a zamyslet se nad kroky,
které musíme učinit, abychom byli schopni předcházet přírodním katastrofám.

Zpráva právem ukazuje, že základní příčinou přírodních katastrof je bezohledné chování
člověka k přírodnímu prostředí, které jej obklopuje. Podporuji i návrh obsažený ve zprávě
na vytvoření vhodného finančního rámce na úrovni Evropské unie na ochranu před
katastrofami způsobenými člověkem. Myslím si také, že návrh na posílení spolupráce mezi
celostátními, regionálními a místními orgány v oblasti boje proti přírodním katastrofám,
je oprávněný.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písemně. – (EL) Na dnešním plenárním zasedání
Evropského parlamentu jsem hlasoval pro zprávu o prevenci přírodních katastrof a katastrof
způsobených člověkem v EU. Jde o mimořádně důležitou iniciativu, která má před sebou
velký kus cesty směrem k prevenci takových událostí, jako jsou lesní požáry, záplavy,
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události způsobené rozmary počasí a technologické a průmyslové nehody. Základním
cílem je vytvoření vhodného finančního rámce pro prevenci katastrof, který by byl začleněn
do finančního výhledu na období 2014–2020 a kladl by zvláštní důraz na poskytování
podpory nejizolovanějším a nejméně obydleným regionům. Ze zprávy vyplývá snaha
vytvořit primárně vyváženou politiku rozvoje venkova pomocí vytvoření evropského
systému veřejného zemědělského pojištění určeného k prevenci problémů způsobených
přílišným množstvím různých systémů pojištění v EU. Mají-li být zemědělci ve všech
členských státech schopni obnovy po škodách způsobených takovými katastrofami, musí
zároveň dostat minimální náhradu.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Musíme mít na paměti, že katastrofy obvykle ve
větší míře postihují ty nejpotřebnější, kteří nemají k dispozici prostředky, aby mohli
ochránit sami sebe, své rodiny nebo svůj majetek. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože
na úrovni EU je nezbytné vytvořit vhodný finanční rámec pro prevenci přírodních katastrof
a katastrof způsobených člověkem, který posílí a propojí stávající nástroje, jako je politika
soudržnosti, regionální politika a politika rozvoje venkova. Při financování ze strany EU
by mělo být prioritní zavádění souborů preventivních opatření ze strany členských států,
jejichž cílem je obvykle náprava stavů, které mohou vest k rizikům, ochrana osídlených
oblastí, sledování bezpečnosti velkých infrastruktur a vypracování a revidování právních
předpisů týkajících se bezpečnosti výstavby a využívání půdy.

Miguel Portas (GUE/NGL)  , písemně. –  (PT) Naše země jsou sužovány katastrofami se
zničujícími dopady na obce a na ekosystémy. Rozsah těchto katastrof se odráží ve stále
častějším výskytu extrémních klimatických jevů, o lidských chybách při vyváženém
regionálním plánovaní ani nemluvě. Zpráva jde správným směrem, neboť uznává
rozhodující význam prevence ze strany EU. Je pravdivá i v tom, že trvá na potřebě
spolupráce a koordinace mezi členskými státy.

Je ovšem také důležité posílit schopnost Evropské unie konkrétně reagovat zejména tím,
že se zaváže používat na prevenci katastrof a na boj proti nim na evropské úrovni nástroje,
které jsou propojeny s nástroji členských států a s místními a obecními strategiemi.
Chceme-li dosáhnout nejlepších výsledků při nejrozumnějším využívání zdrojů, nesmíme
zapomenout na žádný stupeň reakce a jednotlivé reakce se musí vzájemně doplňovat.

Robert Rochefort (ALDE)  , písemně. – (FR) V uplynulých několika letech se členské státy
Evropské unie staly obětí mnoha přírodních nebo člověkem způsobených katastrof: požárů,
bouří, záplav, sucha atd. Humanitární, hospodářské a sociální náklady spojené s těmito
katastrofami, které jsou nejčastěji přeshraniční, jsou neuvěřitelné. Jelikož si myslím, že je
důležité zaujmout k prevenci takových katastrof celoevropský postoj, podporuji zprávu
svého kolegy, pana poslance Ferreiry. Musíme prohloubit spolupráci mezi členskými státy
a slučovat jejich zdroje tak, aby byla zvýšena účinnost mechanismů prevence v celé EU, a
musíme rovněž zajistit, aby byla prevenci těchto katastrof věnována větší pozornost, a to
napříč různými politikami EU. Kromě toho musíme podporovat lepší koordinaci
a spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o výzkum a vývoj týkající se prevence
přírodních a člověkem způsobených katastrof.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písemně  .  – My, Zelení, podporujeme tuto zprávu,
neboť uvádí, že přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem mohou mít velmi
vážné důsledky pro hospodářský a sociální rozvoj regionů a členských států, a zdůrazňuje,
že hlavním cílem prevence katastrof je ochrana lidského života a zajištění bezpečnosti
a fyzické nedotčenosti osob, ochrana základních lidských práv, životního prostředí,
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ekonomické a sociální infrastruktury, včetně základních služeb, obydlí, komunikací,
dopravy, a kulturního dědictví. Zdůrazňuje, že proaktivní přístup je efektivnější a méně
nákladný než pouhé reagování na katastrofy, zastává názor, že znalost místního
zeměpisného, hospodářského a sociálního kontextu má pro prevenci přírodních katastrof
a katastrof způsobených člověkem zásadní význam.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Ponecháme-li stranou skutečnost, že členské státy
nesou první a hlavní odpovědnost za ochranu svých občanů a za oblast prevence katastrof,
souhlasím s postojem zpravodaje, kdy vyzývá k lepší koordinaci a větší spolupráci mezi
místními, regionálními a vnitrostátními orgány v souladu se zásadou subsidiarity.

Přístup Společenství musí jako ústřední zahrnovat snahu o vyrovnání stávajících nerovností
mezi regiony a členskými státy v této oblasti. Je rovněž důležité posuzovat prevenci z
širšího hlediska s ohledem na různé politiky Unie, včetně zavedení odpovídajícího
finančního plánu.

Joanna Senyszyn (S&D)  , písemně. – (PL) Podpořila jsem usnesení ke sdělení Komise o
přístupu Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených
člověkem. V tomto roce jsme v Evropě zažili velmi kruté mrazy, záplavy, vlny tropických
veder a tornáda. Miliony Evropanů trpěly. Podobné události nastanou i v budoucnosti.
Tváří v tvář tomuto nárůstu počtu katastrof není dobrovolná spolupráce členských států
a dočasná pomoc EU při prevenci, reakci a řešení dopadů katastrof nadále dostatečná.
Potřebujeme globální strategii Unie, v jejímž rámci bude zaveden protokol pro jednotný
postup u každého druhu katastrofy, zejména u těch, které se často opakují (lesní požáry,
záplavy a sucho).

Vzájemná solidarita zemí je zásadní a je třeba věnovat zvláštní pozornost regionům, které
jsou méně privilegované ve smyslu zeměpisné polohy, hustoty obyvatelstva a
hospodářských a sociálních podmínek. Tato strategie se musí odrazit v novém finančním
rámci na období 2014–2020. V této souvislosti je třeba propojit stávající nástroje pomoci,
jako je politika soudržnosti, politika rozvoje venkova, regionální politika, Fond solidarity,
sedmý rámcový program a programy Life+.V návaznosti na předchozí usnesení Evropského
parlamentu je třeba uvažovat o vytvoření Evropské observatoře pro sledování sucha a o
rozvoji zvláštní iniciativy v oblasti ochrany lesů a prevence požárů. Znovu rovněž vyzývám
Parlament a Komisi, aby neprodleně vypracovaly nový návrh na další zjednodušení
správních pravidel a zvýšení flexibility Fondu solidarity Evropské unie.

Rui Tavares (GUE/NGL),    písemně . –  (PT) Naše země jsou sužovány katastrofami se
zničujícími dopady na obce a na ekosystémy. Rozsah těchto katastrof se odráží ve stále
častějším výskytu extrémních klimatických jevů, o lidských chybách při vyváženém
regionálním plánovaní ani nemluvě.

Zpráva jde správným směrem, neboť uznává rozhodující význam prevence ze strany EU.
 To rovněž platí i pro to, jak trvá na potřebě spolupráce a koordinace mezi členskými státy.

Je ovšem také důležité posílit schopnost Evropské unie specificky reagovat, zejména tím,
že se zaváže používat na prevenci katastrof a na boj proti nim na evropské úrovni nástroje,
které mají vazbu na nástroje členských států a na místní a obecní strategie. Chceme-li
dosáhnout nejlepších výsledků při nejrozumnějším využívání zdrojů, nesmíme zapomenout
na žádný stupeň reakce a jednotlivé reakce se musí vzájemně doplňovat.

Nuno Teixeira (PPE),    písemně.  –  (PT) Je-li pravda, že odpovědnost za prevenci a zvládání
katastrof má především každý členský stát, pak jsem přesvědčen, že evropské orgány by
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měly podpořit spolupráci mezi členskými státy pomocí systematizace a optimalizace
dostupných zdrojů a zlepšením komplementarity opatření jak na úrovni EU, tak i na
regionální úrovni.

Cílem této strategie by mělo být vyrovnávat nerovnosti mezi regiony, co se týče jejich
schopnosti chránit vlastní obyvatelstvo a vlastní investice do výzkumu, prevence, předvídání
a řešení těchto jevů se zvláštním zaměřením na nejvzdálenější regiony. V případě katastrofy
by přirozená omezení těchto regionů, které jsou často vystaveny více rizikům současně,
jako je tomu v případě Madeiry, měla umožnit použití různých finančních nástrojů v rámci
politiky soudržnosti a podmínky aktivace těchto nástrojů by měly být pružnější.

Je mi jasné, že Fond solidarity by měl být revidován, aby bylo možno jej rychleji mobilizovat,
a jeho kritéria způsobilosti by měla být pružnější. Tato zpráva, kterou podporuji, tato
hlediska zohledňuje. Chtěl bych připomenout všechny oběti vážné přírodní katastrofy, ke
které došlo na Madeiře v únoru 2010, i všechny jejich rodinné příslušníky a znovu
připomenout, že je mimořádně naléhavé aktivovat Fond solidarity na obnovu Madeiry.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písemně . – (RO) Hlasovala jsem pro usnesení Evropského
parlamentu o přístupu Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof
způsobených člověkem, neboť jsem přesvědčena, že EU musí v této oblasti nutně přijmout
opatření. Investice do prevence katastrof jsou nutné, neboť náklady na preventivní opatření
jsou obvykle mnohem nižší než náklady na nápravná opatření.

Vzhledem k přeshraniční povaze takových katastrof, jako byly záplavy v roce 2002, lesní
požáry v roce 2007 a letošní letní záplavy, potřebujeme soubor účinných nástrojů na
prevenci, zásahy a kroky ke zmírnění účinků katastrof. Na základě zvláštních opatření, o
nichž Komise uvažuje, by mělo dojít k určení rizikových oblastí a renaturalizaci koryt řek,
obnově a ochraně povodí, mokřadů a s nimi spojených ekosystémů, čištění a reorganizaci
lesů, zalesňování, ochraně pobřeží, prevenci a zmírňování dopadů zemětřesení a
vypracování seznamu osvědčených postupů umožňujících výměnu informací mezi
zúčastněnými stranami.

Důležitým krokem ke zlepšení účinnosti nástrojů v rámci stávající politiky prevence
katastrof musí být zvýšení flexibility používaných postupů a urychlení přístupu k Fondu
solidarity EU tak, aby se požadované prostředky dostaly k postiženým osobám co
nejrychleji.

Zpráva: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE),    písemně. – (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Jsem
přesvědčena, že je třeba věnovat větší pozornost systémům sociální ochrany s cílem
předcházet chudobě a řešit sociální problémy, pomáhat tak stabilizovat hospodářství a
zachovávat a posilovat zaměstnanost. Přednost musí dostat opatření, která mají napomáhat
splnění základních sociálních potřeb, podporovat ochranu dětí a zranitelných žen, které
jsou velmi vážně postiženy krizí, a rizikové mládeže, málo placených dělníků,
nekvalifikovaných a migrujících dělníků, zemědělských dělníků a zdravotně postižených
osob.

Liam Aylward (ALDE),    písemně  .  – (GA) Podporuji skutečnost, že zpráva vyzývá všechny
rozvojové země, aby se připojily k Agendě důstojné práce Mezinárodní organizace práce,
a vyzývá k uplatňování práva na zákaz nucené práce a na zákaz práce dětí, a to bez výjimky.
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Odhaduje se, že v celém světě pracuje 218 milionů dětí. Z nich 126 milionů vykonává
nebezpečnou práci. Osudem dětí vyloučených ze vzdělávacího systému a nucených k práci
proti své vůli bude chudoba. Je třeba zavést důležitá opatření na boj proti dětské práci, na
náhradu dětských pracovních míst pracovními místy pro dospělé a na to, aby dětem bylo
umožněno získat řádné vzdělání.

Mezinárodní společenství se musí zavázat, že vyvine veškeré úsilí, aby odstranilo dětskou
práci, a ke splnění tohoto závazku musí být stanovena jasná opatření.

Podporuji i to, co zpráva uvádí o pokrytí základních potřeb lidí v rozvojových zemích, a
o tom, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění potravin a přístupu k čisté pitné
vodě.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písemně  .  – (LT) Souhlasím se zprávou. Pro snížení chudoby
v rozvojových zemích není nezbytné pouze podporovat zaměstnanost, ale také vytvářet
nová udržitelná pracovní místa. K tomu je třeba přijmout opatření na koordinaci
makroekonomické politiky a zaměřit se na stabilitu reálných výstupů, příjmů
a zaměstnanosti. Malé a střední podniky, zejména v odvětví zemědělství, potřebují účelné
financování, jako jsou mikroúvěry, mikropojištění a veřejná finanční podpora. Komise a
dárcovské země by měly prozkoumat stávající možnosti, pokud jde o inovační a doplňkové
zdroje financování rozvoje, a nalézt nové možnosti, které by umožnily rozvojovým zemím
diverzifikovat vlastní zdroje příjmů a realizovat účinné, konkrétní a funkční programy
výdajů. Zvláštní důraz je kromě toho třeba klást na řešení jednoho z největších problémů
v rozvojových zemích – na boj s dětskou prací a na to, aby všechny děti měly příležitost
dostat základní vzdělání. Toho lze dosáhnout zavedením práva na zákaz nucené práce.

George Becali (NI),    písemně. – (RO) I já jsem podpořil tuto zprávu a hlasoval jsem pro
ni. Ve Smlouvě o EU je zakotvena povinnost bojovat proti chudobě. Rozvojové země se
potýkají s největšími sociálními problémy. Souhlasím s tím, že vlády chtějí udělat prioritu
z ochrany dětí, zranitelných žen, zemědělských dělníků a zdravotně postižených osob.
Podpořil jsem i potřebu vyčlenit v národních rozpočtech rozvojových zemí a v rozvojové
pomoci EU alespoň 20 % výdajů na zdravotnictví a základní vzdělání.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písemně  .  – (LT) Hlasovala jsem pro zprávu, neboť v ní
Evropský parlament vyzývá ke snižování chudoby v rozvojových zemích, kde hlad,
podvýživa a vyloučení z přístupu k potravinám a základním veřejným službám postihují
miliony obyvatel těchto zemí.

Dalším velkým problémem rozvojových zemí je skutečnost, že většina jejich obyvatel
nemá vhodné sociální zabezpečení, i když se systémy sociální ochrany osvědčily jako silné
nástroje pro snížení chudoby a zlepšení sociální soudržnosti.

Chtěla bych upozornit zejména na problém dětské práce, neboť jde o jednou z největších
překážek dokončení základního vzdělání a snížení chudoby a brání zdravé výchově a
potřebnému vzdělávání těchto dětí.

Proto souhlasím s tím, že Parlament vyzývá k podpoře vzdělání a k zavedení politiky v
oblasti dětské práce prostřednictvím posílení mezinárodní pracovní skupiny pro dětskou
práci a vzdělání. Dále je velmi důležité, aby se mezinárodní společenství, všechny dotčené
státy a EU zavázaly, že učiní vše, co je v jejich silách, aby vymýtily dětskou práci, což je
velmi naléhavý úkol. Všechny rozvojové strategie by navíc měly věnovat zvláštní pozornost
nejzranitelnějším osobám na okraji společnosti, zejména ženám, dětem, starším lidem a
zdravotně postiženým osobám.
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Alain Cadec (PPE),    písemně. – (FR) Jsem přesvědčen, že nyní, kdy se v New Yorku koná
mezinárodní summit o dosahování rozvojových cílů tisíciletí a kdy Evropský parlament
přijímá zprávu o snižování chudoby v rozvojových zemích, je důležité zdůraznit úlohu
mikroúvěrů při dosahování těchto cílů. Mikroúvěr obecně znamená poskytnutí malých
půjček podnikatelům, kteří nemají přístup k tradičním bankovním půjčkám. V rozvojových
zemích uvádí mikroúvěr do praxe mnoho ekonomických mikroprojektů, které podporují
tvorbu bohatství, a následně i rozvoj. Základní financování projektů pomáhá v dotyčných
zemích vytvářet hospodářskou síť a zapojovat malé místní subjekty. Mikroúvěr tak
umožňuje těmto subjektům, aby byly zodpovědné za svůj vlastní rozvoj, a umožňuje snížit
jejich závislost na tradiční rozvojové pomoci. Tím, že mikroúvěr ovlivňuje tak různá
odvětví, jako je zemědělství, řemesla a sociální hospodářství, může napomoci hmatatelnému
dopadu na místní rozvoj. Proto vyzývám Evropskou komisi a členské státy, aby k těmto
odpovědným prostředkům rozvojové pomoci přistupovaly se vší vážností.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písemně. – (PT) Aby tyto rozvojové země mohly reagovat
na pohromu chudoby, musí se nacházet v odpovídající hospodářské situaci. Tato zpráva
posiluje význam zjednodušení byrokracie, podpory úspor a přístupu k úvěrům a posílení
regionální integrace. Uvádí rovněž naléhavou nezbytnost podpory zapojení organizací
občanské společnosti do vytváření a monitorování veřejné politiky, posilování úlohy
příslušných zastupitelských organizací a posílení právního a společenského postavení žen.
Jsem rovněž přesvědčena, jak je uvedeno ve zprávě, že součástí politiky zaměstnanosti by
mělo být investování do ekologických pracovních míst a do ekologického průmyslu,
například zaváděním systémů využívajících obnovitelnou energii a energetickou účinnost.
Navíc, pokud jde o dárcovské země, zpráva zdůrazňuje zjednodušení postupů při
poskytování pomoci a inovační zdroje financování. To považuji za nejdůležitější.

Lara Comi (PPE),    písemně. – (IT) Statistiky týkající se chudoby a podvýživy vydávané
příslušnými orgány nejsou jen pouhými čísly. Za těmito procenty a absolutními hodnotami
jsou lidé, kteří se sotva protloukají nebo trpí vážnými nemocemi v důsledku nedostatku
potravin nebo jejich špatné kvality.

K závazku snižovat chudobu je třeba přistupovat s co největší zodpovědností a není možné
jej omezit na několik sloganů a prázdných vyjádření. Musíme dané problémy prozkoumat
pečlivě a nalézt řešení, která uvedou v soulad zájmy rozvojových a rozvinutých zemí,
zájmy společností a zájmy spotřebitelů, zájmy osob podnikajících v průmyslu a zemědělců
– a vůbec všech dotčených skupin. Zajisté nedovolíme ostatním, aby se volně rozlétli,
zatímco nám by svázali křídla, ale zátěž musí být přiměřeně rozdělena podle našich sil a
schopností. Proto je na podporu mechanismu růstu a rozvoje důležité ukázat osvědčené
postupy tržního hospodářství a poskytnout zároveň správné podněty a správnou průpravu,
jak se dostat z pasti chudoby.

Corina Creţu (S&D),    písemně . – (RO) Poprvé v historii je miliarda lidí postižena hladem.
Jen v tomto roce rozšíří řady těch, kdo již trpí extrémním hladem, 64 milionů lidí. Tato
skutečnost nás nutí zaměřit se na tvorbu pracovních míst v rozvojových zemích, neboť
jde o nejúčinnější způsob potírání chudoby a sociálního vyloučení. Na základě toho je
třeba poskytovat důslednější pomoc na podporu vzdělávacího procesu a na zastavení
masivního odchodu kvalifikovaných pracovních sil. Nedávná krize cen potravin poukázala
na napětí způsobené nedostatečným zabezpečením dodávek potravin v chudých zemích.
Větší pozornost je proto třeba věnovat zemědělství, neboť v rozvojových zemích zajišťuje
jediné živobytí pro většinu obyvatelstva, které je ze 75 % soustředěno ve venkovských
oblastech.
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Proinsias De Rossa (S&D),    písemně. – Podporuji tuto zprávu, která uvádí přehled hlavních
problémů v oblasti tvorby pracovních míst a snižování chudoby na cestě ke lhůtě pro
dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Opakuje se v ní výzva, aby členské státy EU splnily své
závazky v oblasti pomoci. Zpráva navíc věnuje zvláštní pozornost správě věcí veřejných
a budování kapacit a snaží se podpořit větší zapojení zúčastněných subjektů. Soustředí se
i na pomoc malým a středním podnikům (MSP) v rozvojových zemích pomocí budování
infrastruktury a přenosu technologií. Není nezbytné pouze podporovat zaměstnanost, ale
také vytvářet kvalitní pracovní místa. Všechny rozvojové země by měly podepsat Agendu
důstojné práce MOP a iniciativu OSN o minimální úrovni sociální ochrany, aby zajistily
přijatelné pracovní standardy, vysokou úroveň komplexního sociálního zabezpečení, které
se bude vztahovat i na nejchudší osoby na okraji společnosti. Zvláštní pozornost je skutečně
třeba věnovat boji proti dětské práci. Tato zpráva požaduje bezplatný a plný přístup ke
vzdělání pro všechny, tj. k základnímu a vyššímu vzdělání i k odbornému vzdělávání, aby
se místní obyvatelé mohli stát kvalifikovanými pracovníky, neboť bez vzdělání jsou děti
odsouzeny k životu v chudobě a hospodářství ke stagnaci.

Anne Delvaux (PPE),    písemně. – (FR) Zpráva, o které se dnes hlasovalo, zdůrazňuje
význam uplatňování mezinárodních pracovních standardů v rozvojových zemích,
poskytování odpovídajících finančních prostředků mikropodnikům, zejména v odvětví
zemědělství, boje proti korupci a zapojení sociálních partnerů do hospodářského rozvoje.

Stanoví rovněž, že vzdělání má být přístupné všem, neboť rozvoj lidských zdrojů musí
být součástí všech rozvojových strategií a je zásadní pro tvorbu pracovních míst. Pokud
jde o dárcovské země, zpráva je vyzývá, aby splnily sliby, že do roku 2015 vydají 0,7 %
HDP na rozvojovou pomoc a že budou koordinovat rozvojové politiky mezi Komisí a
členskými státy EU.

Připomínám, že v roce 2005 Světová banka odhadovala, že 1,4 miliardy lidí žije v extrémní
bídě, to znamená za méně než 1,25 USD na den. Týká se to především subsaharské Afriky
(51 %). Poté následují obyvatelé jižní Asie (40,3 %). Navíc 2,5 miliardy lidí stale žije v
takzvané mírné chudobě, to znamená za méně než 2 USD na den.

Harlem Désir (S&D),    písemně. – (FR) Včera jsme byli svědky zahájení summitu OSN o
provádění rozvojových cílů tisíciletí. Přestože došlo k pokroku, do cíle, který byl v oblasti
snižování chudoby stanoven do roku 2015, máme ještě daleko.

Abychom jich dosáhli, je nevyhnutelně nutné vytvářet pracovní místa v rozvojových
zemích, neboť podle nedávné společné zprávy MMF a MOP je v roce 2010 ve světě více
než 210 milionů nezaměstnaných, protože od roku 2008 krize způsobila ztrátu 30 milionů
pracovních míst. MOP vyzývá k tomu, aby zaměstnanost nebyla nadále považována za
výsledek ostatních politik, ale aby byla primárním cílem a pilířem strategií růstu.

Udržitelný rozvoj, podpora pracovních míst a podpora důstojné práce vyžadují podporu
diverzifikace hospodářství, dodržování norem MOP, soubor práv v oblasti sociální ochrany
pro všechny, investice do veřejných služeb a řešení základních potřeb, jako je přístup k
vodě, zdravotnictví a zajištění potravin. Větší zaměstnanost bude i předpokladem stability
a posílení demokracie. To je hlavní myšlenka zprávy paní Theocharousové.

Edite Estrela (S&D),    písemně. – (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, neboť obhajuje
posílení právního a sociálního postavení žen s cílem zabránit diskriminaci a využít potenciál
žen pro rozvoj hospodářství a společnosti v rozvojových zemích. I podpora rovnosti žen
a mužů v těchto zemích je investicí do zajištění hospodářského úspěchu. Je také nutné
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zajistit, aby základní vzdělávání a veřejné zdraví byly i nadále základem rozvojové politiky.
Nynější hospodářská krize nemůže ospravedlnit žádné snižování mezinárodní pomoci v
těchto odvětvích.

Diogo Feio (PPE),    písemně. – (PT) Není možné zabývat se tímto problémem, aniž bychom
zmínili skutečnost, že Evropská unie je největším poskytovatelem pomoci pro rozvojové
země. Navzdory úsilí, které již vyvinula, je třeba přiznat, že v této oblasti zbývá ještě mnoho
práce a že tyto země jsou nadále sužovány chudobou a nezaměstnaností. Po získání
nezávislosti začali vedoucí představitelé mnoha z těchto zemí používat protievropskou
rétoriku. Takové argumenty jsou dnes samozřejmě do velké míry zastaralé. Bohužel
informace o korupci, dodržování lidských práv a svobod v rozvojových zemích, které se
k nám dostanou, mají k ideálu daleko.

Unii se daří zachovat úroveň pomoci a bojovat za převzetí osvědčených postupů. Nesmí
ve svých požadavcích polevit a nesmí samozřejmě jednat s těmi, kdo mají prospěch ze
strádání jiných.

José Manuel Fernandes (PPE)  , písemně. – (PT) V boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení
je nezbytné jasné odhodlání k celkovému rozvoji lidské bytosti a k pozvednutí
hospodářských a mocenských vztahů na morální základ. Bylo by třeba podporovat širší
definici chudoby, která zahrnuje deprivaci, sociální vyloučení a nedostatečné zapojení tak,
jak byl předložen ve zprávě OSN o celosvětové sociální situaci v roce 2010 „Rethinking
Poverty“. Vlády rozvojových zemí by měly diverzifikovat svá hospodářství pomocí
udržitelného rozvoje, usnadněním vzniku podniků – zejména malých a středních podniků
– a bojem proti byrokracii a korupci. Dárci a partnerské země by měli zajistit, aby se
zemědělství, zejména pak drobní zemědělci a malé a střední ekologické zemědělské podniky,
stalo jednou z priorit rozvojového programu. Musí se zavázat k poskytování vzdělání a
odborné přípravy, k boji proti dětské práci a ke stanovení přijatelných pracovních standardů
a vysoké úrovně komplexního sociálního zabezpečení. Dětská práce je překážkou
základního vzdělání a snížení chudoby. Je třeba posílit koordinaci mezi agenturami a
mezirezortní spolupráci a koordinaci politik v oblasti podpory vzdělání a boje proti dětské
práci. Zasazuji se i o podporu většího úsilí o zajištění rovnosti žen a mužů.

João Ferreira (GUE/NGL),    písemně. – (PT) Konečná verze této zprávy obsahuje pozitivní
a negativní body, které jsou ve vzájemném rozporu.

Vychází ze špatného předpokladu, když silný a udržitelný hospodářský růst podřizuje
potřebám obchodu. Důvodem hospodářského růstu musí být lidé. Právě pracující lidé
vytváří bohatství a hospodářský růst a výroba musí být zřízena pro ně, nikoli pro zisk, a
musí splňovat jejich sociální potřeby. Zaměření výroby na zisk místo na potřeby lidí
způsobuje chudobu a nezaměstnanost, zatímco údajným cílem této zprávy je právě boj
proti chudobě.

Můžeme nalézt i pozitivní body, zejména tam, kde zpráva hovoří o přehodnocení
privatizačních politik, pokud jde o oblasti, jako je voda, základní hygiena a služby obecného
zájmu, podpora veřejných služeb a potřeba odstranění daňových rájů.

Pokud jde o nás, jsme přesvědčeni, že navrhovaného cíle lze dosáhnout pouze v případě,
že dojde k restrukturalizaci hospodářských a obchodních vztahů, že se neprodleně skoncuje
s neoliberalismem, s dohodami o liberalizaci uzavřenými v rámci Světové obchodní
organizace a s platnými nebo rozjednanými dohodami o volném obchodu, pokud budou
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smazány zahraniční dluhy rozvojových zemí a úroky z těchto dluhů a pokud budou zrušeny
politiky strukturálních změn vnucené mezinárodními finančními institucemi.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    písemně . – Mezi mnoho dobrých bodů obsažených v této
zprávě o rozvojových zemích patří výzva k přehodnocení privatizačních politik, zejména
pokud jde o oblasti, jako je voda a hygiena. Jsem přesvědčen, že toto přehodnocení se
stejnou měrou týká rozvinutého světa, a myslím si, že vodohospodářské služby jsou tak
zásadní a důležité, že by nemělo být povoleno, aby existovaly za účelem soukromého
zisku, ale jen pro veřejný prospěch.

Juozas Imbrasas (EFD),    písemně. – (LT) Podpořil jsem zprávu, neboť snížení chudoby a
tvorba pracovních míst jsou největšími problémy, s nimiž se svět dnes musí vypořádat, a
jsou předpokladem vyrovnaného rozvoje a hospodářského růstu, zejména v rozvojových
zemích. Jsem rád, že se ve zprávě objevují výzvy k přehodnocení privatizačních politik
týkajících se zejména oblastí, jako je například likvidace odpadů a nakládání s nimi, voda
a vytápění, správy majetku a dalších společensky významných služeb. Poskytování veřejných
služeb musí být pod přísnou kontrolou rad a vlád. Služby musí být stejně dosažitelné a
stejně kvalitní pro všechny bez ohledu na příjem nebo příslušnost k sociálním skupinám.
Stále častější privatizace subjektů poskytujících veřejné služby, například ve Vilniusu, je
příčinou velkých obav. Je snadné zničit stávající služby a infrastrukturu jejich poskytovatelů.
Co se však stane, jestliže obchodní subjekt přestane konkrétní službu poskytovat nebo ji
bude poskytovat za přemrštěnou cenu? Hlavním cílem zúčastněných subjektů je dokázat,
že stát nebo místní úřad nedokáže poskytovat službu tak efektivně, jako soukromé
společnosti, a tak se služby privatizují. Kdo může říci, že tím nejsme ovlivněni? Veřejné
služby jsou pro lidi příliš citlivé a důležité, než aby mohly být bezhlavě svěřeny do
soukromých rukou. Zachování a rozvoj těchto služeb se musí stát prioritou.

Alan Kelly (S&D),    písemně. – Tato zpráva podává přehled hlavních problémů spojených
s tvorbou pracovních míst a snižováním chudoby ve světle finanční krize. Vyzývá členské
státy, aby splnily své závazky v oblasti pomoci, jak bylo ujednáno v rámci rozvojových
cílů tisíciletí. Jejím cílem je navíc podpora většího zapojení zúčastněných subjektů do
drobného vlastnictví půdy a zaměřuje se na pomoc malým a středním podnikům (MSP) v
rozvojových zemích prostřednictvím zřizování infrastruktury a přenosu technologií.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Evropská unie je vyzývána k urychlení
celosvětového boje proti chudobě a hladu, neboť přibližně 1,4 miliardy lidí trpí extrémní
chudobou. Příčin je řada. Je smutnou skutečností, že v důsledku politického vývoje,
nedostatečného respektování demokracie a právního státu a zeměpisného znevýhodnění
mohou rozvojové země samy jen omezeně využívat příležitosti. Aby byla rozvojová pomoc
skutečně úspěšná, je třeba podniknout kroky zaměřené na podstatu problému. Tato zpráva
zdůrazňuje, jak je důležité, aby rozvojové země rozšiřovaly svá výrobní odvětví a omezovaly
přílišnou byrokracii a korupci, podporovaly vzdělávání, zaváděly mezinárodní sociální a
výrobní normy a poskytovaly finanční prostředky mikropodnikům, zejména v odvětví
zemědělství. Pro zemi a její obyvatelstvo je nejdůležitější zajišťování potravin. Nezávislost
země je tím vyšší a pravděpodobnost konfliktu je tím menší, čím více je země schopna
zajišťovat své vlastní potraviny. Základní podmínkou je zachování a podpora zemědělské
výroby a ochrana půdy a vody.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písemně. – (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, neboť
jsem přesvědčen, že není nezbytné pouze podporovat zaměstnanost, ale také vytvářet
kvalitní pracovní místa. Malé podniky a mikropodniky, zejména v odvětví zemědělství,
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potřebují k zachování stávajících pracovních míst a k vytváření nových pracovních míst
odpovídající financování a mikroúvěry.

V tomto směru podporuji výzvu adresovanou Komisi a členským státům, aby zvýšily
veřejnou finanční podporu pro malé podniky, mikropodniky a zemědělce v rozvojových
zemích, jak to požaduje Globální pakt o pracovních místech přijatý Mezinárodní organizací
práce.

Mario Mauro (PPE),    písemně. – (IT) Jsem pro zprávu o snižování chudoby a vytváření
pracovních míst v rozvojových zemích, zejména pokud jde o podnět k uznání příspěvku
sociálního hospodářství (např. družstev) k vytváření pracovních míst a podporu důstojné
práce v rozvojových zemích a podnět k zařazení sociálního hospodářství do rozvojových
programů a strategií spolupráce EU.

Pro rozvojové země je také důležité podepsat Agendu důstojné práce MOP, aby pracující
v těchto zemích mohli konečně využívat přijatelné pracovní standardy.

Neprodleně musíme zastavit nesmyslný závod, jehož výsledkem je vykořisťování dětí, a
místo něj podpořit vzdělávání jako základ budoucnosti nových generací.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Tato zpráva je přijatelná. Přestože
nezpochybňuje liberalizaci obchodu a spoléhá na WTO, může značný počet navrhovaných
opatření podstatně zlepšit životní podmínky občanů jižních zemí.

Mezi mnoho pozitivních bodů této zprávy patří podpora systémů sociální ochrany,
začlenění sociálního hospodářství do smluv o spolupráci, obrana kvalitního zdravotnictví
pro všechny a bezplatný přístup všech k základnímu a vyššímu vzdělání a odbornému
vzdělávání, ochrana přístupu k pitné vodě a podněty EU k respektování volebních preferencí
občanů.

Zpráva se staví i za zřizování nezávislých parlamentů se skutečnými legislativními,
rozpočtovými a kontrolními pravomocemi. Uplatňování těchto doporučení by snad mohla
umožnit splnění chvályhodných úmyslů uvedených v této zprávě z vlastního podnětu.

Nuno Melo (PPE),    písemně. – (PT) Vzhledem k tomu, že EU je oblastí, kde se uplatňuje
solidarita, je pochopitelně jejím zájmem chudoba a vytváření pracovních míst v rozvojových
zemích. Všichni víme, že tohoto cíle bude dosaženo pouze na základě pevného a
udržitelného růstu ve stabilním prostředí. Proto je nezbytné, aby rozvojové země
diverzifikovaly svá hospodářství pomocí rozvoje zpracovatelského průmyslu a aby se
vyhnuly přílišné administrativní zátěži, aby se tak z malých a středních podniků mohla
stát hnací síla zaměstnanosti a růstu. Jestliže EU úspěšně přenese tyto hodnoty do
rozvojových zemí, bude hrát rozhodující úlohu při snižování chudoby a při vytváření
pracovních míst v těchto zemích. Proto jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval.

Alexander Mirsky (S&D),    písemně. – (LV) Musíme se podílet na procesu, jehož cílem
je naučit rozvojové země, aby vytvářely svůj vlastní HDP a pro vlastní potřebu, a podporovat
tak hospodářský rozvoj těchto zemí. Tak bychom měli být schopni zastavit migraci celých
etnických skupin do Evropy. Důležité je, aby obyvatelé rozvojových zemí pochopili, že si
musí vybudovat svou vlastní domovinu, nikoli hledat ráj v Evropě. Musíme pomoci svým
bratrům v rozvojových zemích, aby se naučili být nezávislí a úspěšní. Myslím si, že bychom
měli sdílet své znalosti a zkušenosti, a proto jsem hlasoval pro toto usnesení.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS120



Andreas Mölzer (NI),    písemně. – (DE) Zpráva Výboru pro rozvoj o snižování chudoby
a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích se ubírá správným směrem. Západní
průmyslové země musí zavést opatření, která umožní méně rozvinutým zemím uspokojovat
své vlastní potřeby a budovat své vlastní silné národní hospodářství. Významnou roli v
tomto směru hraje schopnost vyrábět dostatek potravin pro vlastní obyvatelstvo. Tyto
země musí mít také možnost diverzifikovat své hospodářství, aby nebyly závislé na dovozu.

K tomu jsou zapotřebí zejména malé a střední podniky, které budou vytvářet nova pracovní
místa. Na situaci se musíme dívat kriticky a v případě potřeby musíme v EU zrušit některé
vývozní dotace, kterými se podporuje zemědělství v Evropě, ale které přispívá k ničení
zemědělství v rozvojových zemích. Je třeba zrušit i daňové ráje. Navzdory mnoha
pozitivním opatřením uvedeným ve zprávě jsem se zdržel hlasování, neboť až přijde na
určování zaměření rozvojové pomoci, nebudou tato opatření pochopitelně povinná.
Prohlášení o záměru situaci nijak neposunou a ohromné částky z peněz určených na pomoc
budou nadále mizet v důsledku korupce.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D)  , písemně. – (PL) Pokud jde o otázku snižování
chudoby v rozvojových zemích, Evropský parlament by měl zdůraznit sociální standardy,
které mají vliv na životní úroveň lidí, kteří žijí v těchto zemích. Povinností Evropské unie
je bojovat proti fenoménu dětské práce a nucené práce. Je třeba rovněž připomenout, že
pro miliony lidí žijících v rozvojových zemích je základem jejich živobytí zemědělství.

Plně podporuji i návrh obsažený ve zprávě, který se týká podpory drobného zemědělství.
Za upozornění stojí i skutečnost, že do zprávy je začleněna výzva k dodržování tradice
společného využívání půdy k zemědělství, která lidem po staletí zajišťuje relativně dobrou
životní úroveň.

Alfredo Pallone (PPE),    písemně. – (IT) Evropská unie má výhradní právo vydávat právní
předpisy a soustředit se na potřeby a požadavky svého vlastního území, ale nemůže a nesmí
zapomínat na svou odpovědnost vůči ostatnímu světu, zejména vůči rozvojovým zemím.

Zpráva paní Theocharousové si klade právě tento cíl: snižování chudoby a vytváření
pracovních míst v rozvojových zemích je důležité pro obyvatele těchto zemí, ale je důležité
i pro naše vlastní občany. Ve většině případů však chudoba a hledání práce nutí tisíce
zoufalých lidí cestovat v naději, že naleznou lepší budoucnost.

Proto jsem přesvědčen, že by měla být podpořena strategie, jejímž cílem je vytvářet určité
místní podmínky a která představuje přínos pro přijímající země i pro Evropskou unii,
která ji podporuje.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písemně. – (PT) Předmět této zprávy je vysoce aktuální
a naléhavý, ale i důležitý a strategický. Aktuální a naléhavý je proto, že je obecně známo,
že míra chudoby se v celém světě zvyšuje, a totéž platí pro propast mezi bohatými a
chudými, která se prohlubuje. Důležitý a strategický je proto, že investice Evropy do
snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích hraje rozhodující
úlohu ze společenského hlediska tím, že podporuje sociální spokojenost, z hospodářského
hlediska tím, že podněcuje ekonomiku, a z morálního hlediska tím, že je výrazem hodnot,
v něž věříme.

Moje podpora této zprávě v jejím stávajícím znění však není nijak umenšena potřebou
splnit tytéž požadavky i v Evropě. Jsem zastáncem těchto požadavků nejen z důvodů
uvedených výše pro rozvojové země, ale z důvodu a s pocitem, že jsme si vzájemně
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povinováni pevnější solidaritou, ale i proto, že jsem přesvědčena, že my, Evropané,
nemůžeme pomoci ostatním, nejsme-li sami ve výhodném postavení.

Rovana Plumb (S&D),    písemně. – (RO) Silný udržitelný hospodářský rozvoj ve stabilním
prostředí pomáhá vytvářet bohatství a dostatečné množství kvalitních pracovních míst,
což je nejjistější a nejudržitelnější cesta ven z chudoby. Hlad, podvýživa a vyloučení milionů
lidí z přístupu k potravinám a základním veřejným službám jsou důsledky špatných
hospodářských, zemědělských a obchodních politik podporovaných a prováděných v
těchto zemích. Rozvojové strategie musí věnovat zvláštní pozornost nejzranitelnějším
osobám na okraji společnosti, zejména ženám, dětem, starším lidem a zdravotně postiženým
osobám.

Na základě toho si myslím, že rozvojové země musí: klást větší důraz na boj proti dětské
práci, aby byla místo ní vytvářena kvalitní a udržitelná pracovní místa pro dospělé a aby
bylo dětem umožněno přiměřené vzdělání; upřednostnit opatření na podporu naplnění
základních sociálních potřeb a podporovat ochranu dětí a zranitelných žen, které jsou
velmi vážně postiženy krizí, jakož i rizikové mládeže, nekvalifikovaných, migrujících a
málo placených dělníků, zemědělských dělníků a osob se zdravotním postižením.

Miguel Portas (GUE/NGL)  , písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, neboť klade
mimo jiné důraz na boj proti dětské práci; vyzývá Evropskou unii, aby uznala příspěvek
sociálního hospodářství; vyzývá rozvojové země, aby rozšířily vlastnictví půdy mezi
chudými a lidmi zbavenými majetku, a to například tím, že poskytnou osobám nezákonně
obývajícím budovy v chudinských čtvrtích vlastnické tituly k půdě, na které tito lidé žijí;
brání svobody sdružování v odborech a práva na kolektivní vyjednávání; bojuje proti
různým formám diskriminace; a vyzývá k přehodnocení privatizačních politik, zejména
pokud jde o oblasti, jako je voda, hygiena a služby obecného zájmu, a přezkum společenské
úlohy států v rozvoji řádné správy věcí veřejných, včetně úlohy státních podniků jakožto
zaměstnavatelů a poskytovatelů sociálních služeb.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)  , písemně. – To, že jsme se nakonec zdrželi hlasování,
vyplývá ze skutečnosti, že bylo přijato původní znění odstavce 94, které vyzývá Komisi a
členské státy, aby „vyvinuly soudržný přístup, který bude dodržovat zásady volného trhu
a zajistí reciprocitu v oblasti obchodu“.

Oreste Rossi (EFD),    písemně. – (IT) Přestože jde o pozitivní zprávu, která uplatňuje
přístup, že pomoc začíná doma, jako nejlepší způsob, jak podpořit chudé obyvatelstvo po
celém světě, jde tato zpráva ještě dále a vyzývá k tomu, aby jednotlivé země podávaly
zprávy o daních, k dalšímu vynakládání finančních prostředků na zabránění účinkům
změny klimatu a k revizi zemědělských dotačních politik.

Sněmovna rovněž schválila pozměňovací návrh, v němž je pomoc evropským zemědělcům
poskytovaná Evropskou unií činěna zodpovědnou za zničení trhů v rozvojových zemích.
Přestože podporuji většinu návrhů uvedených v usnesení, které rovněž zdůrazňuje potřebu
globální koordinace pomoci, hlasoval jsem proti.

Joanna Senyszyn (S&D)  , písemně. – (PL) Podpořila jsem zprávu o snižování chudoby a
vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. Boj proti chudobě je hlavní prioritou
strategie 2020, která stanoví směry činnosti EU na několik dalších let. Tento cíl se týká i
120 milionů Evropanů, kteří žijí v současné době v chudobě. Abychom mohli účinně
bojovat proti chudobě v rozvojových zemích, musíme ji vymýtit v Evropě.
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V tomto ohledu je důležitý vzdělávací aspekt. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace jsou
nejlepším způsobem, jak najít práci, a tedy i jak zlomit život v bídě a nedostatku. V
rozvojových zemích je zvláště důležité zajistit přístup dětí ke vzdělání bez ohledu na
pohlaví. Dokonce i v zemích, kde je příjem na hlavu relativně vysoký, je některým sociálním
skupinám bráněno v přístupu ke vzdělání – národnostním menšinám a dívkám. V
nejchudších zemích navštěvuje školu přibližně jen polovina všech dětí.

V rámci svých programů pomoci by Unie měla dělat více pro to, aby zajistila bezplatné
výukové materiály, jídlo a školní autobusy. Důležité jsou i právní předpisy v oblasti
vzdělávání a sociální péče o děti a podpora příležitostí zahraničního vzdělávání pro studenty
i rozvoj zajímavých programů, které by podněcovaly mladé lidi k návratu do vlasti, aby
po získání kvalifikace pracovali pro dobro své vlastní společnosti. Důležité je i rozpoutat
informační kampaň na zvýšení povědomí o problému nucené dětské práce.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    písemně. – (FR) Zdržela jsem se hlasování o této
zprávě, která obsahuje, mírně řečeno, sporná ustanovení.

Tato zpráva na jedné straně vyzývá k přehodnocení privatizačních politik, zejména v
oblasti veřejných služeb, podporuje investiční opatření v jejich prospěch, potvrzuje pozitivní
dopad nezákonného obývání budov a sociálního hospodářství na rozvoj a zmiňuje potřebu
zavést úmluvy MOP o mezinárodních pracovních normách.

Zároveň však většina v Parlamentu přijala odstavec, který považuji za nepřijatelný a který
vyzývá členské státy a Komisi, aby dodržovaly zásady volného trhu.

7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

(Zasedání bylo přerušeno ve 13:20 a pokračovalo v 15:00).

PŘEDSEDAJÍCÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Místopředseda

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

9. Farmakovigilance léčivých přípravků (změna nařízení (ES) č. 726/2004) –
Farmakovigilance (změna směrnice 2001/83/ES) (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je společná rozprava o těchto zprávách:

– zprávě paní McAvanové jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění,
pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004,
kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých
přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008-2008/0257(COD)) (A7-0153/2010); a

– zprávě paní McAvanové jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a
bezpečnost potravin o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění
směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků,
pokud jde o farmakovigilanci (KOM(2008)0665 – C6-0514/2008-2008/0260(COD))
(A7-0159/2010).
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Linda McAvan,    zpravodajka. – Pane předsedající, všichni zde přítomní jistě někdy v životě
užívali nějaké léčivé přípravky. Bezpečnost těchto výrobků je pro veřejné zdraví nadmíru
důležitá.

Minulý týden na zasedání odborníků týkajícím se této nové právní úpravy jsme byli
upozorněni, že rok 2010 je spojen s padesátým výročím thalidomidu. Lidé mého věku si
jistě vybaví to, co thalidomid způsobil: obrázky dětí narozených bez končetin. Z této
zkušenosti jsme se poučili a postupem času vlády vyvinuly systémy farmakovigilance za
účelem sledování bezpečnosti léčivých přípravků, protože se ukázalo, že klinické testování
samo o sobě nedokáže dostatečně zajistit, že v okamžiku, kdy uvádíme léčivé přípravky
na trh, si jsme dopředu vědomi veškerých vedlejších účinků.

K určitému zlepšení došlo. Minulý týden nám odborníci sdělili, že díky zlepšením, kterých
jsme dosáhli, by byl nyní problém s thalidomidem zjištěn po zaznamenání pár prvních
případů.. V šedesátých letech se před tím, než byl problém zaznamenán, vyskytlo 2 000
případů

V Evropě v posledních letech pracujeme na celoevropské úrovni na vývoji soudržného
systému farmakovigilance mezi členskými státy a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
v Londýně. Je naprosto jasné, že musíme spolupracovat. Je mnohem snazší a rychlejší
zaznamenat výskyt nežádoucí reakce na vzorku 500 milionů lidí než pracovat odděleně
na úrovni jednotlivých členských států.

Vznik agentury pro léčivé přípravky, což je síť agentur v každém státě, která je podpořena
právními předpisy EU, nám v tomto vývoji značně pomohl. Praktické nástroje jako databáze
EudraVigilance, největší svého druhu na světě, nám pomáhají zkrátit dobu potřebnou
k odhalení nežádoucích reakcí.

Další zlepšení jsou však stále nutná. Od případu s thalidomidem v šedesátých letech jsme
se setkali s problémy s léky jako Vioxx či nedávno s lékem na léčbu cukrovky Avandia.
Věřím, že balíček zákonů, na němž se poslanci a Rada shodli a který prošel prvním čtením
a zítra bude předán sněmovně, je dobrý a umožní další zlepšování farmakovigilance
v Evropské unii.

Jaké jsou hlavní změny? Zaprvé, vznik Poradního výboru pro posuzování rizik v rámci
farmakovigilance, což je silný bezpečnostní výbor oddělující bezpečnost léčivých přípravků
od udělení registrace. Bude tvořen odborníky nejen z řad vnitrostátních vlád, ale i z řad
pacientů a zdravotních pracovníků. Pracujeme na lepší informovanosti pacientů, možnosti
pacientů podávat informace přímo příslušným státním orgánům a upozorňujeme na
příbalové letáky pro pacienty, kde jsou nabádáni k nahlášení jakýchkoli nežádoucích reakcí.

Nové výrobky budou označeny černým symbolem. V současnosti lékaři vědí, že vám,
pacientovi, předepisují nový přípravek. Vědí, že by se měli zaměřit zejména na sledování
výskytu nežádoucích reakcí, ale vy jako pacient to nevíte.

Veřejnost bude lépe informovaná: centrální internetový portál věnovaný léčivým
přípravkům bude shromažďovat veškeré informace o bezpečnosti léčivých přípravků,
informace z letáků pro pacienty – tedy takové informace, které dnes musíte hledat dlouhé
hodiny. Firmy díky tomu budou moci zefektivnit výrobní postupy, omezit dvojí podávání
zpráv a uvolnit finanční prostředky na důležitější výzkumnou práci. Tyto změny dle mého
názoru značně zlepší celý systém farmakovigilance v Evropě.
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Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli dostat se až do této fáze, a také
mému stínovému zpravodaji. Jedná se o velice složitou problematiku a my jsme měli
obrovské štěstí, že se na naší práci podílela i taková odbornice, jako je Dolores Monterová
ze španělského předsednictví Rady, která je zde dnes s námi. Ona a její tým vykonaly
skvělou práci, stejně jako sekretariát Parlamentu, Jo Wood ze skupiny socialistů a můj
výzkumný pracovník Kiri Hanks, který zásadně přispěl k objasnění této problematiky a
velice nám pomohl. Ráda bych také poděkovala sekretariátu Komise a Rady a všem
organizacím, které nám zasílaly informace a pomohly nám pochopit tuto problematiku
z jejich pohledu – organizacím pacientů, skupinám lékárníků, lékařů, firmám i vnitrostátním
regulačním orgánům.

Byla to vynikající týmová práce a i nyní musíme pracovat společně, abychom tento právní
předpis náležitě převedli do praxe.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise - (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, komisař
Dalli dnes bohužel nedorazí a velice se omlouvá.

Jsem potěšen, že ho mohu zastoupit při formálním schvalování dohody v prvním čtení
ohledně tak důležitého tématu, jako je farmakovigilance. Rád bych tuto příležitost využil
a poděkoval všem, kteří na dosažení této dohody neúnavně pracovali, zejména
zpravodajům, spoluzpravodajům a stínovým zpravodajům, především paní McAvanové,
zpravodajce za příslušný výbor. Díky tomuto návrhu, o němž se bude zítra v Parlamentu
hlasovat, budou pacienti lépe chráněni před nežádoucími reakcemi na léčivé přípravky.

Systém farmakovigilance humánních léčivých přípravků v Evropské unii musí být posílen
a modernizován. Kromě lepší ochrany veřejného zdraví pak systém umožní i řádné
fungování vnitřního trhu a zefektivnění stávajících nařízení a postupů. Právní úprava navíc
zvýší transparentnost a účast pacientů právě v oblasti farmakovigilance.

Nový vědecký výbor pro farmakovigilanci ustanovený v rámci Evropské agentury pro
léčivé přípravky umožní této agentuře přístup k těm nejvíce specializovaným vědeckým
a lékařským poznatkům, aby bylo možné posoudit bezpečnost léčivých přípravků a
navrhnout opatření pro snížení rizik.

Komise je potěšena, že instituce dokázaly nalézt společné stanovisko ještě před koncem
léta, a toto ujednání Komise také plně podporuje. V rámci této dohody byl zamítnut návrh
znovu obnovit třídu pro místo ředitele/ředitelky agentury EMA a Komise vydává následující
prohlášení:

„V návaznosti na požadavek Evropského parlamentu a Rady ohledně platové třídy
ředitele/ředitelky Evropské agentury pro léčivé přípravky se Komise zavázala, aby
neoddalovala přijetí tohoto důležitého návrhu, znovu vyhlásit výběrové řízení na
ředitele/ředitelku Evropské agentury pro léčivé přípravky v platové třídě AD15 místo třídy
AD14.

Podle Komise je vhodné tuto problematiku řešit v probíhající horizontální diskuzi o roli
evropských agentur v rámci interinstitucionální pracovní skupiny pro agentury. Tato
diskuze v interinstitucionální pracovní skupině je otevřená, a pokud povede k rozdílným
závěrům, může být zařazení do platové třídy při příštím uveřejnění přehodnoceno.“

Michèle Rivasi,    zpravodajka stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. – (FR) Pane
předsedající, chtěla bych nejprve v rámci jedné minuty promluvit jako zpravodajka
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stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a poděkovat paní McAvanové za
její zprávu. Poté bych ještě hovořila další minutu.

Ráda bych zmínila, že v tomto odvětví je velice důležité nejen lépe chránit pacienty a
poskytovat jim lepší informace, ale také bojovat s nátlakem ze strany farmaceutického
průmyslu, který usiloval o sběr dat týkajících se vedlejších účinků, jejich rozbor a interpretaci
výsledků.

V rámci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku – a také v rámci Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – se nám tedy podařilo zajistit, aby při
sběru dat informace o vedlejších účincích mohli státním úřadům podávat lékaři a pacienti.

Co se týká rozboru a interpretace, jsou za odhalování a sledování nežádoucích reakcí
léčivých prostředků zodpovědné členské státy. V souvislosti s vypuknutím chřipky H1N1
se ukázalo, že přestože švédské státní úřady poukazovaly na případy narkolepsie, vakcína
H1N1 dodnes není s takovými vedlejšími účinky spojována. To je velice důležité. Na druhou
stranu jsem však zklamaná, že se nám dosud nepodařilo získat nezávislost na vnitrostátních
institucích.

V oblasti kontroly byl učiněn obrovský pokrok zejména v souvislosti s výborem pro
farmakovigilanci, který je nezávislý na Výboru pro humánní léčivé přípravky, a já doufám,
že pacienti budou mít také více informací prostřednictvím příbalových letáků či díky
ultravigilanci.

Claude Turmes,    zpravodaj stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. – (FR)
Pane předsedající, léčivé přípravky představují obchod v řádu několika miliard, a právě
proto se staly tyto dokumenty do značné míry předmětem lobbování. Jedním z pozitivních
kroků Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bylo, že se nám podařilo zachovat
otevřený vnitřní trh. Zabývali jsme se veškerými možnostmi dohledu nad nežádoucími
reakcemi, které naši kolegové vysvětlili, a především se nám i přes lobbování
farmaceutického průmyslu podařilo zajistit, že se nezhoršila úroveň kontroly během
registrace výrobků před uvedením na trh a že pacienti mají k dispozici potřebné informace.
Jednou z možností bylo vydat letáky či jakési přehledy, což by však nebyl vůbec dobrý
nápad.

Je mi líto, že jedna myšlenka z mé zprávy nebyla přijata, a to zhodnocení přidané
terapeutické hodnoty nových léčivých přípravků. Strategie velkých firem je dnes taková,
že v okamžiku vypršení patentu změní několik molekul a zahájí obrovskou reklamní
kampaň. Mnoho firem dnes utratí více peněz za marketing než za výzkum, což vede k tomu,
že máme nové a velice drahé léčivé přípravky, jejichž přidaná hodnota je v porovnání se
stávajícími levnějšími přípravky nepatrná.

Na tento problém se musíme důkladněji zaměřit při příštím přezkoumání. Naše vnitrostátní
zdravotní systémy se hroutí pod výší nákladů a my musíme přijmout veškerá opatření,
která mohou situaci napravit. Skutečnost, že není povinné posoudit míru přidané
terapeutické hodnoty, představuje v naší právní úpravě skutečnou mezeru.

Pilar Ayuso,    jménem skupiny PPE. – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, ráda bych
nejprve ocenila práci paní zpravodajky McAvanové, nejen ohledně samotného obsahu
zprávy, ale též ohledně přístupu, který zaujala, když spolupracovala se všemi stínovými
zpravodaji. Ráda bych také poděkovala odborníkům z řad španělské vlády za jejich přispění
k této dohodě.
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Cílem systému farmakovigilance v Evropské unii je posílení ostražitosti, transparentnosti
a komunikace v souvislosti s bezpečností léků, když jsou uváděny na trh, se zaměřením
především na jejich rizikovost a možné nežádoucí reakce.

Je nutné zdůraznit význam vzniku evropského výboru pro farmakovigilanci, který bude
provádět posouzení a vydávat doporučení pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky
ohledně bezpečnostních rizik, která se mohou objevit ve spojení s léčivými přípravky
prodávanými v Evropské unii. Rozhodnutí, že členské státy i subjekty obchodující s léčivými
přípravky musí podávat hlášení do databáze EudraVigilance o možných nežádoucích
reakcích, je velice důležité.

Databáze EudraVigilance se stane jediným zdrojem informací, avšak zároveň budou
informovány příslušné úřady toho členského státu, kde byl zaznamenán výskyt možných
nežádoucích reakcí, což je velmi důležité.

Je také nezbytné upozorňovat na skutečnost, že možnost, kdy sami spotřebitelé mohou
informovat o jakýchkoli nežádoucích reakcích, a v této souvislosti také vznik a správa
webového portálu věnovanéhu bezpečnosti léčivých přípravků v Evropě, který je propojen
s portály jednotlivých členských států, zlepší informovanost občanů ohledně bezpečnosti
léčivých přípravků, které užívají.

Na závěr bych chtěla říci, že nesmíme zapomenout, že vzhledem k tomu, že
farmakovigilance hraje v ochraně veřejného zdraví zásadní roli, bude mít právě na ochranu
zdraví přijetí této směrnice a tohoto nařízení velice pozitivní dopad, protože zlepší nejen
stávající postupy, ale sjednotí též činnost jednotlivých členských států.

António Fernando Correia De Campos,    jménem skupiny S&D. – (PT) Pane předsedající,
skutečnost, že se stále zvyšují požadavky na to, aby bezpečnostní rizika spojená s novými
léčivými přípravky byla známa po jejich uvedení na trh, vede k tomu, že potřebujeme
mnohem účinnější systém farmakovigilance než dosud.

Potýkáme se s klasickým problémem řízení rizika, ale nyní jsme ho zpřístupnili lidem na
národní i nadnárodní úrovni.

Během posledních desetiletí hrály nové léčivé přípravky zásadní roli ve veřejném zdraví a
ve zlepšení zdravotní péče. Nežádoucí reakce s nimi spojené jsou však stále pátou nejčastější
příčinou úmrtí v nemocnici.

Představené návrhy podporují prostřednictvím celoevropského systému farmakovigilance
přínos nových léků pro současné veřejné zdraví a zároveň také zlepšují spolupráci a
transparentnost. Jejich cílem je sledování, včasné zachycení, zaznamenání a vyhodnocení
nežádoucích reakcí.

Nové léčivé přípravky budou označeny symbolem informujícím o tom, že jsou stále
podrobovány zkoumání. Uživatelé budou podporováni, aby se podíleli na jejich sledování;
studie zaměřené na účinnost budou vytvářeny na vnitrostátní úrovni; více se bude sledovat
i vliv na životní prostředí; dozorčí orgány Unie budou posíleny díky Poradnímu výboru
pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance.

Pane předsedající, vítám oba dva návrhy. Gratuluji zpravodajce i Komisi za jejich skvělou
spolupráci, stejně jako španělskému předsednictví. Podporuji oba návrhy předložené
v rámci tohoto legislativního balíčku a mám radost, že mohu podpořit konečné znění,
které bude zítra předloženo sněmovně.
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Antonyia Parvanova,    jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, dovolte mi nejdříve
poděkovat Lindě McAvanové za její neuvěřitelnou schopnost zpracovat tyto vysoce odborné
materiály, stejně tak stínovým zpravodajům, Komisi i Radě za skvělou spolupráci, která
v rámci prvního čtení výrazně napomohla dosažení dohody, jež zajistí bezpečnější, účinnější
a transparentnější systém farmakovigilance v Evropě. Jako stínová zpravodajka za skupinu
ALDE velmi vítám tuto dohodu uzavřenou za španělského předsednictví i skutečnost, že
stanovisko Parlamentu je stále nedílnou součástí konečného znění.

Dalo by se říci, že se dnes v rámci farmakologického balíčku zabýváme nepříliš zajímavými
materiály, avšak problematika farmakovigilance je skutečně zásadní pro dodržování
určitých hlavních zásad, které vedly postoj skupiny ALDE směrem k důvěře pacientů ve
farmaceutickou léčbu. Vývoj a bezproblémové fungování databáze EudraVigilance, která
sbírá informace o nežádoucích reakcích na léčivé přípravky na celoevropské úrovni, a lepší
spolupráce vnitrostátních úřadů a farmaceutických firem jsou hlavními kroky k zajištění
včasného a správného vyhodnocení rizik spojených s užíváním léčivých přípravků.

Po uvedení přípravku na trh budou mít úřady možnost vyžádat si studii o účinnosti, čímž
se také zvýší bezpečnost pacientů. Poprvé budeme mít možnost využít hodnocení
zdravotnických technologií, a zabráníme tak ohrožení životů pacientů.

Během vyjednávání je pro Parlament jednou z hlavních zásad transparentnost. Musíme se
sice vyvarovat jakéhokoli zneužití dostupných informací, avšak transparentnější
komunikace týkající se farmakovigilance zvýší důvěru pacientů v léčbu i v úřady, které
zaručují jejich bezpečnost.

Změny v systému farmakovigilance v Evropě by tedy měly představovat nástroj na posílení
důvěry evropských občanů a porozumění tomu, jaké léčivé přípravky užívají. V této
souvislosti vítám žádost o celkové přepracování příbalového informačního letáku. Jsme
zodpovědní za veřejné zdraví a ručíme za maximální možnou bezpečnost, efektivitu a
transparentnost v rámci budoucího systému farmakovigilance v Evropě.

Michail Tremopoulos,    jménem skupiny Verts/ALE. – (EL) Pane předsedající, i já bych se
připojil a poděkoval zpravodajce paní McAvanové za skvělý návrh zprávy i mé kolegyni
ze skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance paní Rivasiové za její pečlivou práci.

Zprvu jsme se obávali, že tento návrh posílí tendenci co nejrychleji uvádět léčivé přípravky
na trh díky rychlému přidělování registrací, aniž by byly prováděny podrobnější klinické
studie, a zároveň doufali, že vznikne lepší systém farmakovigilance, vyhodnocování rizik
a podávání zpráv o nežádoucích účincích léčivých přípravků.

Původně jsme byli proti a v souladu s požadavky občanské společnosti jsme žádali přísný
postup schvalování před uvedením léčivého přípravku na trh, v rámci něhož bude
předložena zpráva představující výsledky srovnávacích klinických testů a poskytující důkaz
o přidané terapeutické hodnotě.

Domnívám se, že tento kompromis se snaží problém vyřešit posílením Poradního výboru
pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance Evropské agentury pro léčivé přípravky a
prostřednictvím přísnějších postupů při podávání zpráv ze strany občanů.

Druhý bod, který bych rád zmínil, se týká dopadu na životní prostředí a rizika spojeného
s léčivými přípravky. Jedná se o záležitost, ohledně které se nám dosud nepodařilo najít
kompromis. V rámci systému farmakovigilance by Komise měla vyžadovat závazek, aby
byl dopad na životní prostředí sledován a hlášen a aby tyto informace byly srovnávány
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s výsledky testů prováděných firmami během schvalovacího procesu pro nové léčivé
přípravky.

Bohužel jediné, co se nám podařilo zahrnout do kompromisního znění, je výzva členským
státům zvážit další kroky pro sledování dopadu na životní prostředí a výzva Komisi, aby
podala zprávu, kde bude vyhodnocen rozsah problému a následně posouzeno, zda musí
být stávající právní úprava změněna či nikoliv.

Milan Cabrnoch,    jménem skupiny ECR. – (CS) Vážený pane předsedo, vážení kolegové,
dovolte, abych také já poděkoval paní zpravodajce za práci, kterou odvedla při přípravě
zprávy, a vám všem za to, s jakou pečlivostí jste se touto prací zabývali.

Směrnice o farmakovigilanci nebyla významně upravována skoro celých deset let, a proto
mi dovolte upozornit na fakt, že komplexní revize této směrnice je více než nutná. Plně
podporuji, aby byl pacient vždy lépe informován a zároveň aby byl pro lékaře
plnohodnotným partnerem. Zásadní úlohu v této změně bezpochyby sehraje právě
dostupnost informací a mezi tyto informace pochopitelně patří i informace o lécích, jejich
účincích i nežádoucích účincích.

Sjednocení informací o účincích léků na jednom místě, stejně tak jako dobrá, fungující
výměna informací mezi národními informačními systémy v této věci povedou ke zlepšení
informovanosti, ke zvýšení důvěry občanů v léky a mohou zabránit fatálním následkům,
např. rychlým stažením nebezpečného přípravku z prodeje. Tedy toto opatření pomůže
zlepšit zdraví, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče.

Jiří Maštálka,    jménem skupiny GUE/NGL. – (CS) Kolegyně a kolegové, projednáváme
závažné téma, které se týká léčiv. Léčiva zachraňují životy, ale mohou je také výrazným
způsobem poškodit. Jak zde bylo zmíněno, je prokázáno, že nežádoucí účinky léčiv jsou
pátou nejčastější příčinou úmrtí pacientů v nemocničních zařízeních. I proto je pevný,
transparentní a proaktivní systém farmakovigilance nezbytně nutný pro zajištění
bezpečnosti pacientů.

Jsem přesvědčen, že během vyjednávání o těchto legislativních návrzích se nám společně
podařilo dosáhnout výrazného zkvalitnění textu a lepší ochrany pacientů.

Velmi vítám systém přímého informování, prostřednictvím kterého mohou pacienti v celé
Evropě přímo podávat zprávy o nežádoucích účincích. Díky tomuto systému se nežádoucí
účinky mohou odhalit dříve, pacienti podají zprávu i o takových účincích, o kterých by
mohli mít problém hovořit se svým lékařem, např. psychologického nebo sexuálního
charakteru. Pacienti mohou podávat informace jak prostřednictvím internetu, tak i jinými
způsoby, což je dobré pro osoby, které nezacházejí s počítačem.

Podařilo se nám také podpořit právo pacientů na informace, a to zlepšením přístupu k
informacím vytvořením evropského webového portálu a otevřením evropské databáze
farmakovigilance. Zvláštní pozornost byla věnována i ochraně osobních údajů v této
oblasti. Dosáhli jsme dobrých výsledků, ale je potřebné leccos zlepšit: zvýšit transparentnost
rozhodování kompetentních autorit, zajistit nezbytné zdroje těmto autoritám pro jejich
činnost, zajistit jejich nezávislosti a udržitelný rozpočet a v neposlední řadě také přijmout
striktní požadavky, co se týče konfliktu zájmů, aby bylo možné garantovat, že rozhodnutí
přijatá v oblasti bezpečnosti pacientů nejsou ovlivněna obchodními zájmy. Závěrem chci
poděkovat paní zpravodajce za výtečnou spolupráci.
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Peter Liese (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, i já bych chtěl
poděkovat zpravodajce paní McAvanové a také bych rád poděkoval paní Ayusové, stínové
zpravodajce ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a pochválit její
skvělou práci. Paní McAvanová a stínoví zpravodajové dosáhli skvělého výsledku, který
bude předmětem zítřejšího hlasování. Bezpečnost pacientů výrazně vzroste a, dle mého
názoru, je největším pokrokem, kterého jsme bez větších sporů dosáhli, poskytování
mnohem kvalitnějších informací pacientům.

Databáze a internetový portál budou spuštěny ve všech členských státech ve všech jazycích
a zlepší informovanost pacientů, zejména pacientů, kteří cestují. Občané, kteří v rámci
Evropy cestují, dostávají dnes příbalový leták v cizím jazyce, čímž jsou ještě více
znevýhodněni než běžní pacienti, kteří informacím v příbalovém letáku nerozumí. Možnost
získat pomocí tohoto portálu informace v jakémkoli jazyce bude zcela určitě velice přínosná.

Tento návrh, který byl bez větších námitek přijat, bude pro zlepšení informovanosti určitě
prospěšnější než návrh podaný panem Verheugenem nazvaný „Informace pro pacienty“.
Právě na něm nyní pracujeme a mám velice dobrý dojem z rozhovorů se zpravodajem
panem Fjellnerem. Samozřejmě, že budeme muset zahrnout i výsledky práce týkající se
farmakovigilance, to však nic nemění na tom, že paní McAvanová a stínoví zpravodajové
učinili obrovský pokrok.

Na závěr bych rád zmínil, že mě velice potěšila skutečnost, že dojde k přepracování
příbalových letáků pro pacienty. Jsem přesvědčen, že Komise by se v tomto směru měla
snažit jednat velice rychle. Jsem však poněkud zklamán, že jsme se nedokázali dohodnout
ohledně souhrnu informací, které by měl leták pro pacienty obsahovat. Komise učinila
chybu, když zavedla „černou skříňku,“ která působila na občany odstrašujícím dojmem.
Možná bychom měli znovu zvážit, zda je možné vytvořit rozumné shrnutí nejdůležitějších
bodů. I to je tématem pro budoucnost. Ještě jednou bych poděkoval všem, kteří se podíleli
na těchto skvělých výsledcích.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, ráda bych poděkovala
paní McAvanové i stínovým zpravodajům, kteří se na zprávě podíleli.

Nejprve bych se obrátila na samotné pacienty a na systém zdravotnictví v Evropě. Musíme
pacientům trpělivě vysvětlovat, jaké léčivé přípravky jim jsou předepisovány, aby přesně
věděli, co vlastně užívají, a pochopili, jaké možné nežádoucí vedlejší účinky tyto přípravky
mají. Na druhou stranu musíme od pacientů vyžadovat jejich naprostou upřímnost a
otevřenost vůči lékařům či lékárníkům, kteří jim léčivé přípravky vydávají. To je jediný
způsob, který bude ve skutečnosti fungovat, tedy jediný způsob, který zajistí maximální
možnou bezpečnost léčivých přípravků.

Velice tuto zprávu vítám, protože představuje další krok k ohlašování vedlejších účinků
napříč Evropou, kdy zdravotnický personál i farmaceutický průmysl mohou velice rychle
tyto vedlejší účinky přezkoumat a reagovat na ně. Některé členské státy mají v tomto směru
již dnes velice dobře fungující systém. Dalším krokem je standardizovat a sloučit tyto
systémy. Staré rčení, že celek znamená více než jeho jednotlivé části, platí i v tomto případě.
Velice by mne potěšilo, kdyby tato směrnice byla na plenárním zasedání přijata absolutní
většinou.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, také bych ráda naší zpravodajce paní
McAvanové poděkovala za její práci. Nestává se zde ve sněmovně příliš často, že by bylo
dosaženo dohody již při prvním čtení, po pravdě řečeno, takové dohody totiž často omezují
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pravomoci Parlamentu, avšak dosáhnout dohody při prvním čtení je v tomto případě
skvělé. Ráda bych také zmínila, že naše stínová zpravodajka, paní Parvanova, také vykonala
skvělou práci.

Učinili jsme obrovský pokrok, zejména v oblasti, která je pro mne velice důležitá: v otázce
transparentnosti. Dle mého názoru by transparentnost měla být pravidlem a omezování
přístupu výjimkou. To je zcela zásadní, pokud usilujeme o rozvoj negativní expertízy.
Nemělo by být možné uplatňovat právo na utajování informací ohledně vlastnických práv
na úkor informací týkajících se zdraví a životního prostředí. Proto jsem předložila několik
pozměňovacích návrhů, které zaručí vysokou míru transparentnosti. Byla bych raději,
kdybychom zašli ještě dále, ale i tento stávající výsledek je uspokojivý.

Při pohledu na text samotný považuji jedno ustanovení – které může i přes svou závažnost
vyznít poněkud komicky – za velice důležité: hovořím o požadavku, aby se Komise zabývala
problémem znečišťování vody a půdy farmaceutickými rezidui a v případě potřeby
vyhodnotila dopad této právní úpravy.

Martin Callanan (ECR).   – Pane předsedající, Marina Yannakoudakisová, naše stínová
zpravodajka, se omlouvá, že tento týden nemůže přijet do Štrasburku, ale požádala mne,
abych poděkoval Lindě McAvanové za přínosný a spolupracující přístup při jednání
s dalšími skupinami ohledně návrhu této právní úpravy.

Jejím cílem je zpřísnit v rámci Společenství systém farmakovigilance týkající se humánních
léčivých přípravků a my jsme přesvědčeni, že jsme dosáhli takové dohody, která nám
zaručí, zaprvé, rozsáhlejší systém vyhodnocování rizik, zadruhé, lepší systém registrace
produktů před uvedením na trh a provádění studií o účinnosti a bezpečnosti po této
registraci, zatřetí, lepší a účinnější způsoby podávání hlášení o jakýchkoli nežádoucích
reakcích na léky a, začtvrté, větší transparentnost a bezpečnost léčivých přípravků.

Pacienti budou mít prostřednictvím internetových portálů lepší přístup k informacím o
možných vedlejších účincích léčivých přípravků a věříme, že tato opatření budou velkým
přínosem zejména pro evropské pacienty a občany a že také ujasní a jasně stanoví role
Komise, členských států, výborů pro posuzování rizik a farmaceutických firem při
zajišťování co největší míry bezpečnosti pacientů napříč EU.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, nejdříve bych poděkovala
zpravodajce i všem poslancům, kteří se na této práci podíleli.

Jak všichni víme, nežádoucí reakce vyvolané léky jsou pátou nejčastější příčinou úmrtí
v nemocnici – tuto skutečnost je nutné neustále připomínat – a přísný a transparentní
systém farmakovigilance je nezbytný. Nyní máme příležitost zlepšit bezpečnost těch
léčivých přípravků, které jsou již na trhu, a učinit víc, než jen laboratorní testy, u nichž se
stává, že problémy nezjistí před tím, než se objeví.

Pokud je pro odůvodnění významu nového systému nutné předložit konkrétní příklady,
stačí se podívat na situaci kolem vakcíny proti chřipce H1N1: vakcína byla velice rychle
uvedena na trh, avšak odhalené vedlejší účinky nebyly důkladně přezkoumány a komplexní
výzkum ještě nebyl proveden.

Proto musíme tato opatření stále zlepšovat. Tato směrnice umožní, aby zdravotníci i
pacienti byli více zahrnuti do procesu odhalování problémů. Spolupráce mezi jednotlivými
státy Unie pak může být jen dalším přínosem.
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Francoise Grossetête (PPE).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, právě hovoříme o
farmakovigilanci. Představuje důležitý pilíř farmaceutického balíčku, na němž pracujeme
již delší dobu, a tato dohoda v rámci prvního čtení umožní lepší ochranu pacientů před
riziky spojenými s užíváním léčivých přípravků. Tato dohoda proto představuje obrovský
krok vpřed v oblasti bezpečnosti pacientů, protože i nízký výskyt nežádoucích účinků
může být rychleji odhalen a nebezpečné přípravky mohou být v případě nutnosti staženy
z trhu.

Není to tak, že bychom vytvářeli zcela nový systém farmakovigilance; ve skutečnosti prostě
zlepšujeme současný stav na základě lepších znalostí rizik spojených s léčivými přípravky,
které jsme získali na základě větší spolupráce mezi příslušnými úřady. Smyslem této úpravy
je prohloubit naše vědomosti týkající se nežádoucích reakcí pomocí databáze EudraVigilance
fungující v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky, která se stane jednotným místem
pro přijímání veškerých informací o léčivých přípravcích a konzultace o nich. To napomůže
lepší komunikaci mezi příslušnými úřady.

Státní orgány budou mít také větší možnost přehodnotit rovnováhu mezi riziky a přínosy
tak, že budou zadávat a sjednocovat veškeré nové údaje a podle toho zpracovávat informace
pro zdravotníky a pacienty. Musíme však také dbát na to, abychom pacienty přílišným
upozorňováním na rizika nezastrašovali, neboť příliš velké množství poskytovaných
informací by mohlo být v konečném důsledku škodlivé.

Léčivé přípravky jsou složitými produkty. Musíme vysvětlovat, jak fungují, poskytovat
náležité informace, především však nesmíme zbytečně vyvolávat paniku. Dnes je zřejmé,
že příbalové letáky již neodpovídají současným potřebám. Někdy se téměř nedají číst. Je
proto nyní nutné zamyslet se nad tím, jak by měly v budoucnu vypadat, aby jim pacienti
rozuměli a především díky nim získali důvěru v léčivé přípravky.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
farmakovigilance, která je spojená i s vyhodnocováním vedlejších účinků léčivých přípravků
a jejich stahováním z trhu v případě výskytu rizika, vyvolala v rámci farmaceutického
balíčku jen malý zájem. Pro bezpečnost a kvalitu zdravotních systémů je však velice důležitá,
a přesto, že mám velikou radost, že vás vidím, pane komisaři, jsem zklamána nepřítomností
pana Dalliho.

Byla jsem zděšena návrhy Komise, které ohrožovaly systém farmakovigilance a přinášely
prospěch farmaceutickým firmám. Díky práci Parlamentu a Rady se naštěstí situace trochu
zlepšila. Nebude tedy možné obecně provádět zrychlenou registraci nových léčivých
přípravků. Skvělý je i pokrok spojený s transparentností.

Přesto si však myslím, že tato dohoda nevyužila možnosti ke zlepšení systému
farmakovigilance, a mám obavy zejména z nedostatečného zajištění nezávislosti celého
systému. I přesto, že role Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance je posílena,
není tento výbor zcela nezávislý na evropském výboru, který uděluje registrace. Ze
zkušenosti víme, že tento výbor nerad přehodnocuje svá rozhodnutí. Pro tuto oblast
neexistují žádná ustanovení na vnitrostátní úrovni. Také mne mrzí, že členské státy nemusí
hlásit možný střet zájmů na straně odborníků z evropského výboru.

Na závěr bych zmínila nejzávažnější problém, tato dohoda znamená konec pro největší
záruku nezávislosti: veřejné financování činností spojených s farmakovigilancí, kdy
v budoucnu bude většina financována ze soukromých zdrojů.
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Blahopřeji paní McAvanové, že dokázala vylepšit původní návrh Komise, přesto
nesouhlasím s ukončením diskuze o tomto dokumentu v rámci jediného čtení, protože
stále ještě obsahuje mnoho problematických míst. Pokud bychom ještě obětovali náš čas,
mohli bychom zvýšit důvěru pacientů v bezpečné a kvalitní farmaceutické výrobky.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, farmakovigilance by měla pro léčivé
přípravky znamenat to, co hemovigilance znamená pro krev a vigilance orgánů pro orgány:
komplexní politiku zabezpečení. Spíš bych však měla říci rádoby komplexní politiku
zabezpečení, protože jsme si vědomi toho, že – jak zde již bylo řečeno – užívání léčivých
přípravků je spojeno s výskytem nežádoucích reakcí i v případě, že se přesně řídíme
příbalovým letákem.

Někdy to může mít dokonce fatální následky: 197 000 úmrtí za rok, která zmiňuje naše
zpravodajka paní McAvanová ve své důvodové zprávě, stejně jako tragické události spojené
s historií tohoto odvětví, které zmínila během dnešního odpoledne.

Tato statistická čísla jsou nepřijatelná. Musí dojít k jejich výraznému snížení díky lepší
spolupráci jednotlivých článků celého řetězce. Proto návrhy, které se tímto směrem ubírají,
podporuji: lepší koordinace díky databázi EudraVigilance, lepší informovanost pacientů
a, jak již bylo zmíněno – lepší informovanost v obou směrech, – paní Rivasiová a pan
Turmes to již vysvětlili – a také skutečná transparentnost v práci nového Výboru pro
posuzování rizik v rámci farmakovigilance.

Závěrem bych chtěla říci, že nezávislé odborné znalosti – a k tomu se neustále vracím –
jsou alfou a omegou veškeré naší politiky. V této oblasti jsou významné zejména pro
posílení důvěry pacientů.

Elzbieta Katarzyna Lukacijewska (PPE).   – (PL) Na úvod bych ráda poblahopřála paní
McAvanové a všem, kteří se podíleli na této směrnici a nařízení o farmakovigilanci. Témata
zmiňovaná v těchto materiálech jsou velice důležitá pro systém zdravotnictví, nejdůležitější
však jsou pro bezpečnost pacientů. Podle statistik zemře téměř 200 000 lidí ročně na
následky vedlejších účinků léčivých přípravků, které užívali, zhruba 50 % pacientů neužívá
léčivé přípravky dle doporučení lékaře a více než 70 % pacientů by si přálo mít možnost
získávat spolehlivé informace o léčivých přípravcích a postupech na internetu. Z toho
jasně vyplývá, že vedle změn týkajících se postupů při registraci farmaceutických výrobků,
je nutné zavést systém, který bude – s využitím internetu – poskytovat spolehlivé informace
o léčivých přípravcích.

Pokud však nebude postup hlášení vedlejších účinků ze strany zdravotníků, pacientů i
farmaceutických firem správný, nepřinese kontrola bezpečnosti farmakologické léčby
velký užitek. Proto je nezbytné zaznamenat určité varovné signály upozorňující na možné
problémy a na tomto základě jednat. To je nový krok směrem k naprosté otevřenosti a
transparentnosti při nakládání s informacemi v oblasti farmakologie.

Důležitým bodem farmakovigilance je zveřejňování informací o léčivých přípravcích na
internetu ve všech úředních jazycích Evropské unie tak, aby byl obsah srozumitelný všem
pacientům. Měli bychom však zaměřit pozornost ke skutečnosti, že internet kromě toho,
že je vynikajícím zdrojem informací, obsahuje také množství informací nesprávných. Proto
je nutné provádět neustálé sledování a aktualizaci systému, protože to je nezbytné pro
zajištění účinnosti tohoto systému.

Důležité jsou i návrhy týkající se zvyšování transparentnosti systému Unie na základě
sledování veřejných slyšení a shromažďování informací o vedlejších účincích. To je velice
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užitečný nástroj kontroly, a zejména v případě, že se zúčastní celá společnost a ne pouze
malé skupinky odborníků, zcela jistě povede k nárůstu důvěry pacientů v léčivé přípravky.

Nessa Childers (S&D).   – Pane předsedající, blahopřeji své kolegyni Lindě McAvanové
k její zprávě. Vzhledem ke skutečnosti, že v EU dochází téměř k 200 000 úmrtím ročně
způsobených nežádoucími reakcemi na předepsané léky, vítám nový systém EU na sledování
bezpečnosti léčivých přípravků, které již byly lékaři schváleny k užívání. Nežádoucí reakce
jsou pátou nejčastější příčinou úmrtí v nemocnici.

Tato právní úprava stanoví pravidla a postupy pro kontrolu bezpečnosti léčivých přípravků
poté, kdy budou registrovány a uvedeny na trh. Nové pravomoci umožní vnitrostátním
orgánům a orgánům EU bojovat s narůstajícím problémem padělání léčivých přípravků,
které pro veřejné zdraví představují obrovské riziko. Čím více aktuálních informací ohledně
bezpečnosti léčivých přípravků bude mít systém zdravotnictví i samotní pacienti k dispozici,
tím lépe pro zdraví a bezpečnost evropských občanů.

Vítám proto vznik internetového portálu evropských léčivých přípravků, který bude
propojen s vnitrostátními internetovými portály jednotlivých členských států a na němž
pacienti najdou informace týkající se bezpečnosti léčivých přípravků, které užívají.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, toto
opatření se snaží posílit a zefektivnit systém farmakovigilance v Evropské unii: toto jsou
ambiciózní cíle obsažené ve zprávě paní McAvanové, jejichž záměrem je zlepšit nařízení
(ES) 726/2004 a směrnici 2001/83/ES.

Díky úzké a efektivní spolupráci Evropské rady a Parlamentu a parlamentních výborů
zodpovědných za toto odvětví jsme se dostali do bodu, kdy můžeme hovořit o návrzích,
které usilují o zlepšení systému farmakovigilance v EU, a kdy můžeme zakončit soustavnou
práci, kterou se Evropská unie zabývala přes deset let.

Zjednodušení, transparentnost a větší efektivita mohou být považovány za základní body
těchto dvou zpráv, které navrhují opatření na zajištění maximální možné ochrany veřejného
zdraví na základě sladění norem napříč Evropou.

Je zmíněno mnoho opatření, počínaje konkrétnější definicí rolí a rozsahu zodpovědnosti
hlavních vnitrostátních a mezinárodních zúčastněných subjektů ve snaze více a lépe zapojit
samotné pacienty, kterým je v rámci systému přisuzována zásadní úloha, přes větší
transparentnost informací týkajících se bezpečnosti léčivých přípravků a zjednodušení
postupů v rámci hlášení, zaznamenávání a vyhodnocování možných nežádoucích reakcí.

Stávající systém farmakovigilance musí být modernizován také díky lepší spolupráci na
evropské, národní a regionální úrovni. Skutečné zapojení všech těchto úrovní bude zárukou
užitečné výměny informací o vedlejších účincích léčivých přípravků.

Pokud bude s pomocí internetu nový systém farmakovigilance fungovat jako síť, umožní
sdílet obrovské množství informací a zajistit bezpečnost, přinese tak užitek pacientům,
státním orgánům i zdravotníkům.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Farmaceutický průmysl je klíčovým odvětvím
Evropské unie, protože se přímo týká zdraví každého jednotlivce a zároveň má obrovský
hospodářský potenciál. Věřím, že směrnice a nařízení, o kterých zde hovoříme, nám umožní
zlepšit systém kontroly léčivých přípravků. Usnadní výměnu informací mezi vnitrostátními
a evropskými úřady, které budou v neustálém kontaktu s organizacemi pacientů a zástupci
farmaceutického průmyslu. Údaje o nežádoucích reakcích na léky musí být přístupné nejen

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS134



úřadům a zdravotníkům, ale i pacientům. Pacienti musí mít veškeré informace o
vlastnostech léků, které užívají, a tyto informace musí být jasně popsány v příbalových
letácích.

Pacienti musí být schopni snadno poznat nové přípravky, jejichž registrace byla schválena
v době, kdy ještě nebyly známy veškeré jejich nežádoucí účinky, a které obsahují nové
účinné látky. Musí být navrženo provádění pravidelné kontroly a pravidelné podávání
zpráv, alespoň každých pět let, ohledně bezpečnosti příslušných přípravků. Výrazné
nežádoucí účinky mohou být odhaleny dokonce až 30 let po schválení registrace výrobku
a jeho uvedení na trh. V neposlední řadě bych rád poukázal na vzájemnou provázanost
investic do farmaceutického výzkumu s inovativními léčebnými technologiemi, bezpečností
pacientů a růstem farmaceutického průmyslu.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři Tajani, dámy a pánové,
hlavním cílem tohoto návrhu nařízení je ověření bezpečnosti léčivých přípravků poté, co
bylo vydáno rozhodnutí o jejich registraci a byly zpřístupněny veřejnosti.

Nikdy není dost kontrol a posuzování příznivých či nepříznivých reakcí. Odhaduje se, že
197 000 úmrtí ročně je v Evropské unii způsobeno nežádoucí reakcí na léky. Klinické testy
často neodhalí vedlejší účinky, pokud k nim dochází jen zřídka, objeví se až po
dlouhodobém užívání či v kombinaci s jinými léky.

Sledování užívání léčivých přípravků a hlášení nežádoucích reakcí s nimi spojených je a
musí i v budoucnu být prioritou pro evropskou politiku veřejného zdraví. Dobrý systém
farmakovigilance musí dát zdravotníkům, společnostem i samotným pacientům možnost
podávat hlášení o nepříznivých reakcích a také umožnit odhalení projevů ukazujících na
potenciální problémy.

Na tyto projevy musí navázat opatření, mezi něž může patřit změna způsobu předepisování
léku, lepší informace o jeho užívání nebo, v případě, že nežádoucí účinky jsou závažné,
celkové stažení léku z trhu.

Návrh na posílení spolupráce v oblasti farmakovigilance může přinést řadu výhod, protože
„skupina“ hlášených nežádoucích reakcí se rozšíří, což znamená, že ojedinělé účinky lze
zachytit rychleji.

Následně mohou být nebezpečné přípravky v případě nutnosti rychleji staženy z trhu.
Všechny členské státy si musí v evropském systému farmakovigilance udržet postavení
klíčových subjektů.

Pane předsedající, na závěr bych ráda zdůraznila, jak je důležité umožnit pacientům podávat
hlášení o nežádoucích reakcích. V současnosti bohužel jen několik členských států
umožňuje podávat taková hlášení a já mám radost, že mohu poukázat na skutečnost, že
tam, kde to je možné, nedošlo k přetěžování příslušných orgánů.

Radvile Morkunaite-Mikuleniene (PPE).   – (LT) Dle mého názoru jsou z celého textu
nejdůležitější dva body, a to, že pacienti se stávají součástí informačního systému a že
veškeré spolehlivé informace budou k dispozici na jednom místě. Tato čísla jsou skutečně
velice znepokojující – zhruba 200 000 lidí ročně zemře na vedlejší účinky léků.

Dalším tématem je skutečnost, že hlášení případů výskytu vedlejších účinků napříč
členskými státy je velice nevyvážené. Řekněme, že například v mé zemi se jedná o přibližně
170 případů, zatímco v jiných zemích je toto číslo minimálně několikrát vyšší. Důvodem
je nízké zapojení pacientů do procesu poskytování informací. Lékaři mají často obavy
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příslušné informace hlásit, zřejmě ze strachu, že by mohli být obviněni z nesprávného
jednání.

Mám velkou radost, že pacienti, kteří se zajímají o své zdraví, budou moci vnitrostátní
úřady informovat o negativních vedlejších účincích léčivých přípravků.

Je také důležité naléhat na úřady jednotlivých členských států Evropské unie, aby aktivněji
reagovaly na poskytnutá hlášení. V současné době poskytuje zhruba polovina členských
států informace o vedlejších účincích pomalu. Je proto skvělé, že do procesu kontroly
léčivých přípravků budou zahrnuti výrobci, spotřebitelé i kontrolní orgány. Potřebujeme
jednotný postoj založený na zodpovědnosti, ne na strachu.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Cílem farmakovigilance je zaručit, aby pacienti a
následně i příslušné orgány podávali do databáze EudraVigilance hlášení o veškerých
případech, ne pouze o těch nejzávažnějších vedlejších účincích. Poprvé dojde k tomu, že
všechny tyto informace budou shromažďovány na jednom místě, což představuje hodnotný
nástroj pro výzkum. Na jeho základě pak mohou být přijata opatření, jako jsou změny
postupů při předepisování, lepší poskytování informací o užívání či dokonce stažení
přípravků z trhu.

Podporuji návrhy zaměřené na podněcování informovaných pacientů, kteří budou mít
k dispozici veškeré informace o léčivých přípravcích v přiloženém příbalovém letáku.

Systém by neměl pacientům pouze poskytovat informace, měl by je také motivovat, aby
sami podávali hlášení o nežádoucích účincích. Výrobci nesmí žádné nežádoucí účinky
přípravků tajit, jako se stávalo například s hormonální antikoncepcí. Obě zprávy paní
McAvanové znamenají krok vpřed a přinesou užitek všem pacientům, protože jim v rámci
EU zaručí přístup k bezpečnějším lékům a vytvoří právní rámec pro příslušné orgány.

Anja Weisgerber (PPE).   – (DE) Pane předsedající, nejdříve bych ráda poděkovala
zpravodajce i stínovým zpravodajům za jejich vynikající práci. Účinný dohled nad léčivými
přípravky je zárukou ochrany evropských občanů a zároveň dává více pravomocí
zodpovědným pacientům.

Z mého pohledu jsou důležité zejména dva body: bezpečnostní internetový portál věnovaný
léčivým přípravkům a příbalové informace pro pacienty. Dobrá zpráva je, že zítřejší
rozhodnutí umožní zavést tento bezpečnostní internetový portál, kde musí být zveřejněny
schválené příbalové letáky a další informace, do všech členských států. Tím dojde k ukončení
neudržitelné situace. V mnoha členských státech totiž není možné příbalové letáky na
internetu uveřejňovat. To je však v rozporu se skutečným životem mnoha občanů, kteří
využívají svého práva na svobodný pohyb v rámci Evropské unie. Tito občané si nyní
budou moci kdekoli v Evropě stáhnout příbalový leták ve vlastním jazyce z internetu.
Využijí toho i pacienti, kteří příbalový leták ztratili.

Zároveň je podle mne nutné příbalové informace vylepšit a jsem velice potěšena usnesením,
které žádá Komisi o předložení návrhu ohledně této problematiky.

Michéle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Pane předsedající, ráda bych se vrátila k problematice
dopadu léčivých přípravků na životní prostředí.

Od roku 1965 Evropa zavádí kritéria ohledně schválení registrace výrobků pro uvedení
trh. Hovoříme o třech kritériích, konkrétně o účinnosti, bezpečnosti a farmaceutické jakosti
léčivých přípravků, avšak neexistuje žádné kritérium týkající se dopadu léčivých přípravků
na životní prostředí. Jak jistě víte, estrogen, který se nachází v říčních vodách, mění pohlaví
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ryb. Jistě také víte, že v čističkách vod a v odpadních vodách z nemocnic se nachází obrovské
množství reziduí léčivých přípravků.

O tomto tématu se již mnohokrát diskutovalo, konala se rozprava a směrnice o
farmakovigilanci se konečně tímto problémem zabývá, když v bodě odůvodnění vyzývá
Komisi, aby na základě údajů Evropské agentury pro léčivé přípravky, Evropské agentury
pro životní prostředí a jednotlivých členských států vypracovala zprávu o rozsahu problému
a zhodnocení, zda bude v tomto směru nutné měnit stávající právní předpisy EU o léčivých
přípravcích.

Od Komise vyžaduji detailní zprávu vycházející z těchto údajů, protože tento problém
nepřímo ovlivňuje zdraví občanů tak, že často právě díky konzumaci vody dochází
k výskytu nežádoucích účinků.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, dle
mého názoru je velice důležité, že se zde dnes tímto tématem zabýváme, a rád bych vás
upozornil zejména na jednu oblast, a to na dostupnost informací a především na příbalové
informace pro pacienty v různých jazykových verzích. Řadím se k jazykové menšině a žiji
v jedné z turisticky nejatraktivnějších oblastí Evropské unie. V každém státě je s léčivým
přípravkem poskytován i příbalový leták v daném úředním jazyce. Například v mém
regionu to vede k tomu, že velký počet občanů příbalovému letáku prostě nerozumí. To
nevyvolává jen zlost, ale je to také nebezpečné.

Tato směrnice musí nyní pacientům umožnit přístup k informacím z příbalového letáku
doma prostřednictvím internetu a zpřístupnit ty samé informace v lékárnách. Stručné
shrnutí těchto informací v několika jazycích se může stát součástí samotného příbalového
letáku, a my tím nebudeme muset dodávat ke každému léčivému přípravku celou brožuru.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, oceňujeme přístup
zpravodajky, protože klade důraz na kontrolu bezpečnosti léčivých přípravků a zvyšování
transparentnosti činností spojených s farmakovigilancí.

Italská strana Liga Severu se soustředí na několik bodů: umožnit pacientům přímý přístup
do databáze EU obsahující zprávy o možných nežádoucích reakcích; dle uvážení
jednotlivých členských států umožnit zavedení poplatků za posudky týkající se
farmakovigilance a stanovit složení a pravomoci výborů pro vyhodnocování rizik, aby se
na činnosti mohli podílet jak členské státy, tak zdravotníci i pacienti.

V Evropě, kde je stále větší zájem a pozornost soustředěna na délku a kvalitu života, je
bohužel velice snadné léky zneužívat. Může dojít k nežádoucí interakci léčivých přípravků
a rostlinných přípravků užívaných pro léčivé účely, kdy se u citlivých jedinců mohou
projevit příznaky od slabé alergické reakce až po případy celkového oslabení organismu.

Jedním z takových případů, o kterých ještě mnoho nevíme a bohužel není snadné jej léčit,
je mnohočetná přecitlivělost na chemické látky: postižení nedokáží vést normální život,
protože nesnesou kontakt s jakýmkoli chemickým výrobkem.

Proto je velice důležité, aby Evropská unie vzdělávala veřejnost a radila občanům, jak
správně užívat léky.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, podíváme-li se o
rok zpět na poslední parlamentní období, kdy jsme začali o tomto problému hovořit,
můžeme být pyšní na to, čeho zpravodajové dosáhli. Co všechno zvládli, když dokázali
dovést proces až k dohodě při prvním čtení. Skvělá práce! Jak již dnes mnoho řečníků
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zmínilo, tento text je velice důležitý. Nejvíce mne udivuje skutečnost, že členské státy bez
námitek souhlasily s vytvořením databáze spojující celou Evropu.

Rád bych zmínil ještě jednu věc. Měli bychom lépe využívat možnosti, které nám dává
Evropská agentura pro léčivé přípravky a databáze EudraVigilance, a proto žádám Komisi,
aby tak učinila, aby se zlepšila a podpořila kvalita zdravotní péče a léčivých přípravků
v Evropě. To je důležitý krok správným směrem.

Nechci však, aby se věnovala přílišná pozornost zprávám jednotlivých pacientů o vedlejších
účincích. Musíme zajistit, aby k tomu nedocházelo. Zprávy by měly být součástí databáze
pouze v tom případě, že byly postoupeny odbornému zkoumání. To by nemělo umožnit
komukoli ukládat svou kritiku do databáze jenom proto, že se mu nějaký výrobek nelíbí.

Dominique Riquet (PPE).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, rád bych si vzal na
chvíli slovo a nejdříve bych poblahopřál všem, kteří na tomto tématu pracovali, ale i přesto
bych vyjádřil i svůj údiv nad skutečností, že jeden bod je zcela opomíjen, a to vzájemná
farmakovigilance.

Zaměříme-li se pouze vertikálně na jediný přípravek, pak je tato zpráva opravdu detailní
a stojí za ní hodně skvělé práce.

Nejvíce problémů je však způsobeno zvyšujícím se účinkem léčivého přípravku, protože
v 92 % případů pacienti přijímají najednou více léčivých přípravků. Léčivý přípravek, který
z vertikálního pohledu nemá žádné vedlejší účinky, může mít závažné vedlejší účinky,
pokud je užíván zároveň s dalším přípravkem.

Je velice důležité zpřístupnit databázi vzájemných účinků léčivých přípravků nejen
zdravotníkům, ale i pacientům. To je důležité i z toho důvodu, že mnoho pacientů užívá
léčivé přípravky na předpis dohromady s přípravky, které si sami vyberou, aniž by měli
podrobnější informace o možných závažných vzájemných účincích.

Tato problematika byla zmíněna, avšak nezabývali jsme se s ní podrobněji, což je obrovská
škoda.

Olivier Chastel,    úřadující předseda Rady. – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve
bych rád poděkoval paní McAvanové i ostatním zpravodajům, španělskému předsednictví
i Komisi za práci a úsilí vynaložené na dosažení této vyvážené dohody, která je pro všechny
evropské pacienty velice důležitá.

Tento dokument ve skutečnosti představuje konkrétní příklad evropské přidané hodnoty
pro životy našich spoluobčanů a není pochyb, že nám umožní prověřit mnoho případů
výskytu nežádoucích reakcí na léky, které, jak již zde dnes bylo zmíněno, představují jednu
z hlavních příčin úmrtí, zejména úmrtí v nemocnici. Máme pádný důvod radovat se již při
prvním čtení z výsledku hlasování o těchto jasných a účinných nařízeních.

Doufám také, že se ke konci belgického předsednictví budeme moci radovat z dohody
týkající se dalších součástí farmaceutického balíčku. Předsednictví již spolu s Parlamentem
a Komisí podniklo kroky směřující k urychlení činností spojených s těmi dokumenty, které
jsou důležité jak pro naše spoluobčany a zejména evropské pacienty, tak pro farmaceutické
odvětví.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem
přesvědčen, že dnešní debata, které se zúčastnilo tolik poslanců, je důkazem, jak je dohoda
dosažená mezi orgány EU významná.
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Komise, Rada a Parlament vysílají občanům Evropské unie jasný signál, který bude ještě
umocněn v okamžiku, kdy budou schváleny dokumenty – doufám, že brzy – týkající se
padělaných léčivých přípravků a informací, které jsou pacientům sdělovány. Jak zde již
dnes během rozpravy zaznělo, i já sdílím znepokojení nad úmrtími způsobenými léčivými
přípravky, které neodpovídají předpisům, o nichž hovořila paní Ronzulliová. Jsem velmi
potěšen, že dnes do sněmovny dorazila i se svou malou dcerkou. To je dobré znamení:
ukazuje, že mladí Evropané jsou vychováváni s proevropským postojem.

Souhlasím také s panem Dorfmannem a jsem přesvědčen, že každý z nás má právo vyjádřit
se ve svém mateřském jazyce a mít možnost porozumět, co bezpečnostní normy v daném
jazyce znamenají, včetně norem týkajících se léčivých přípravků. Naprosto podporuji
jazykovou různorodost ve všech odvětvích, i těch, která se mě běžně dotýkají.

Rád bych také uklidnil paní Vergnaudovou. Za celou Komisi jí děkuji, i přesto, že komisař
Dalli se dnes bohužel nemohl zúčastnit, určitě se však bude o průběh debaty zajímat a já
ho budu informovat o všech sděleních všech poslanců, kteří se dnešního zasedání účastnili.

Komise je vám všem upřímně vděčná, protože společně jsme dokázali vyslat našim
evropským spoluobčanům silný signál.

místopředseda Komise. – (FR) Co se týče problému, který zmínila paní Rivasiová ohledně
přísnějších pravidel v souvislosti s rizikem, které léčivé přípravky mají pro životní prostředí,
jsme rovněž přesvědčeni, že na ochranu životního prostředí nesmíme zapomínat, a
přijímáme návrh Parlamentu, aby Komise tam, kde to bude vhodné, předložila zprávu a
vypracovala legislativní návrh týkající se rizika, které léčivé přípravky na životní prostředí
mají.

Rád bych také využil tuto příležitost a připomenul váženým poslancům, že problematika
životního prostředí se již stala součástí akčního bodu sdělení Komise o budoucnosti
farmaceutického odvětví, které bylo přijato ještě před legislativním návrhem v rámci
farmaceutického balíčku předloženého v prosinci 2008.

místopředseda Komise − Příloha – Postoj Komise

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o
kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o
farmakovigilanci (KOM(2008)0665 – C6-0514/2008-2008/0260(COD))

Pozměňovací návrhy:

Přímo přijato: Pozměňovací návrh 74 (celý text, blok č. 1, kompromisní pozměňovací
návrh). Komise souhlasí s přijetím kompromisního znění předloženého spoluzákonodárci.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o
farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se
stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků
a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008-2008/0257(COD))

Pozměňovací návrhy:

Přímo přijato: Pozměňovací návrh 41 (celý text, blok č. 1, kompromisní pozměňovací
návrh). Komise souhlasí s přijetím kompromisního znění předloženého spoluzákonodárci.
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Linda McAvan,    zpravodajka. – Pane předsedající, nejdříve bych reagovala na některé
poznámky, které byly zmíněny.

Kolegové poslanci hovořili o transparentnosti: myslím, že v této oblasti jsme učinili
obrovský pokrok. Množství informací, které budou veřejně k dispozici prostřednictvím
internetových portálů, představuje obrovský nárůst vzhledem k současnému stavu.

O nezávislosti farmakovigilance: právě v pozměňovacím návrhu Parlamentu bylo odděleno
schválení registrace a farmakovigilance a bylo zaručeno, že doporučení učiní výbor pro
farmakovigilanci a toto doporučení může být změněno pouze na základě velmi závažného
důvodu. Opravdu jsme se tedy snažili, abychom tuto nezávislost zavedli a zdokonalili ji.

O Komisi: po zítřejším schválení tohoto právního předpisu má Komise před sebou ještě
spoustu práce. Myslím, že ve sněmovně získáme velkou většinu. Je zapotřebí mnoho práce
ohledně příbalových informací pro pacienty, protože se setkáváme se značnou
nespokojeností ze strany organizací pacientů i jednotlivých pacientů. Komise se pokusila
nalézt řešení, které ale nebylo přijato. Chceme s vámi však spolupracovat, abychom pro
pacienty vytvořili kvalitní příbalový leták.

Leták nemůže obsáhnout veškeré informace a zmiňovat vše, co se může pacientům stát,
protože pak by byl pro průměrného pacienta bezcenný. Musí být srozumitelný. Musí dát
jistým informacím prioritu. Na tom musíme společně pracovat.

Budete provádět studii dopadu léčivých přípravků na životní prostředí. To je velice důležité
a my chceme vidět černý symbol. Chceme, aby tento symbol prošel určitým vývojem,
nechceme ho přestat používat, jako se stalo v souvislosti s léčivými přípravky pro děti,
s pediatrickými léky. Chceme mít tento symbol brzy.

Co se týče všech členských států, je před nimi spousta práce ohledně internetových portálů.
Chceme, aby byly vytvořeny a aby byly funkční a zároveň chceme vědět, kdy budou
zavedeny. Jak Komise zmínila, je zásadní, aby občané získávali informace ve vlastním
jazyce, členské státy také musí zřídit systémy přímého hlášení. To je spousta práce pro
vnitrostátní agentury.

Co se týče Evropské agentury pro léčivé přípravky, bude mít také více práce a my jí musíme
vyčlenit dostatek prostředků. Tím jsme se podrobněji zabývali při jednáních a já budu ráda,
pokud se tak stane.

Ještě jednou všem zúčastněným děkuji. Doufám, že zítra získáme většinu a že skutečná
práce bude moci začít, abychom skutečně změnili životy našich občanů.

Předsedající.   – Rozprava byla ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (Článek 149)

Sergio Berlato (PPE),    písemně. – (IT) Léčivé přípravky mají na zdraví občanů Evropské
unie zásadní vliv. V některých případech však mohou mít závažné vedlejší účinky, které
dle Komise způsobují zhruba v 5 % případu hospitalizaci a úmrtí. Během posledních let
byly zaznamenány případy, kdy léčivé přípravky vyvolaly u pacientů vedlejší účinky, které
rozhodně nebyly zanedbatelné, i přesto, že na trh byly uvedeny až po provedení nařízených
kontrolních opatření. Tato skutečnost jen potvrzuje to, že Unie si musí zajistit účinnou
politiku farmakovigilance usilující o ochranu zdraví evropských občanů. Jsem přesvědčen,
že účinný systém farmakovigilance umožní příslušným orgánům včas odhalit vedlejší
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účinky léčivých přípravků a především v případě nutnosti zajistí okamžité stažení
nebezpečných léků z trhu. Podporuji také návrhy obsažené v této zprávě, které usilují o
lepší spolupráci mezi členskými státy v souvislosti s farmakovigilancí a o zpřísnění kritérií
udělení registrace novým léčivým přípravkům. Na závěr bych chtěl požádat Komisi, aby
zvážila přepracování příbalového letáku tak, aby vhodnějším způsobem sděloval informace
týkající se užívání léků.

Elisabetta Gardini (PPE),    písemně. – (IT) V dnešní době může být mnoho nemocí léčeno
i bez hospitalizace pacienta, dokonce i pacientům s rakovinou mohou být předepisovány
léky, které umožňují domácí léčbu. Kontrola celého procesu spojeného s léčivy proto
vyžaduje účelný a jasný postup, který zlepší oběh informací, zvýší transparentnost jejich
obsahu a zároveň přesně stanoví role a odpovědnost hlavních zúčastněných subjektů.
Naprosto souhlasím s vytvořením centrálního systému pro sběr dat a jejich vyhodnocování,
který umožní propojit vnitrostátní sítě farmakovigilance a zachová jednotnost údajů.
Skutečně by nebylo možné vyloučit vnitrostátní sítě s jejich funkcí filtru, které představují
jediný nástroj zaručující objektivnost hodnocení, kvalitu kódování dat, vztah kauzality a
vztahy mezi subjekty zodpovědnými za podávání zpráv. To je ještě důležitější v momentě,
kdy chceme otevřít další přímý informační kanál, díky kterému budou moci pacienti a
zdravotníci rychle podávat cennou zpětnou vazbu do systému farmakovigilance. V této
souvislosti musím zmínit možnost školení pro zdravotní operátory a informační kampaně
zaměřené na pacienty, aby tento nástroj účinněji využívali.

Louis Grech (S&D),    písemně. – Stávající systém farmakovigilance je nutné zdokonalit,
abychom zajistili takový systém, který bude pracovat rychle a efektivně, aby lépe chránil
spotřebitele. Kontrola bezpečnosti léčivých přípravků může být zásadní pro záchranu
životů a prevenci krizových situací veřejného zdraví. Důležité je i následné začlenění
farmakovigilance na celoevropské úrovni, protože tak se zvýší počet spotřebitelů, kteří
hlásí výskyt nežádoucích reakcí spojených s léky. Rozšířením skupiny nahlášených
nežádoucích reakcí mohou být tyto reakce rychleji posouzeny, čímž bude možné stáhnout
léky se závažnými vedlejšími účinky z trhu či k lékům připojit varovné informace. Podporuji
pozměňovací návrhy zaměřené na větší ochranu spotřebitelů tím způsobem, že umožní
veřejnosti a zdravotníkům neomezený přístup do centrální evropské databáze
EudraVigilance. Díky tomu budou mít všechny členské státy přístup ke stejným informacím
o nežádoucích reakcích. Souhlasím s tím, aby byly farmaceutické firmy z procesu
farmakovigilance vyloučeny. Skutečnosti ukazují, že vyloučení farmaceutických firem
z tohoto procesu povede k větší otevřenosti při hlášení nežádoucích reakcí, protože nebude
docházet ke střetu zájmů, který je pro samoregulaci přirozený.

Anneli Jaatteenmaki (ALDE),    písemně. – (FI) Dle odhadů Světové zdravotnické organizace
tvoří padělané léčivé přípravky 10 % všech léčivých přípravků na celém světě. Padělané
léčivé přípravky se přímo týkají zdraví lidí, a proto je tento problém znepokojující. Vítám
tedy krok vpřed týkající se zlepšení přístupu pacientů k informacím o léčivých přípravcích
i o jejich nežádoucích reakcích. V budoucnu budou takové informace snadněji dostupné,
například prostřednictvím nových vnitrostátních i evropských internetových stránek
věnovaných bezpečnosti léků. Na závěr bych ráda vyjádřila svou podporu návrhu
zpravodajky, aby Komise předložila zprávu o dopadu léčivých prostředků na životní
prostředí a zhodnocení, zda je v blízké budoucnosti nutné učinit další změny v právní
úpravě EU týkající léků. Děkuji.

Siiri Oviir (ALDE),    písemně. – (ET) Farmakovigilance má ve veřejném zdraví velice
důležitou pozici. Vedlejší účinky léčivých přípravků mají často negativní dopad na zdraví
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a životy pacientů. Mnoho soudních případů ukazuje, že farmaceutické firmy z komerčních
důvodů dlouho tají nežádoucí vedlejší účinky léčivých přípravků. Proto je skvělé, že díky
přijetí navrhovaných právních předpisů zpřísníme kritéria, a zajistíme tak větší
důvěryhodnost udělování registrací a podpoříme větší využití tzv. mimořádného postupu.
Podporuji opatření pro zajištění kvality údajů v systému farmakovigilance, měli bychom
také zajistit dostatek finančních prostředků pro účinný systém farmakovigilance na
vnitrostátní úrovni. Celý systém musí být pro pacienty transparentní.

Daciana Octavia Sarbu (S&D),    písemně. – Tato zpráva představuje důležitý krok směrem
ke sjednocenému a účinnějšímu systému kontroly farmaceutických výrobků. Vyšší počet
sledovaných pacientů zajistí větší množství informací o nových lécích, a umožní tak
úřadům a výrobcům rychleji odhalit možné problémy. Tato zpráva bude užitečná v mnoha
směrech, zejména však vítám požadavek více prozkoumat vliv léčivých přípravků na
životní prostředí a dopad, který mohou mít například na podzemí vody. Kdykoli hovoříme
o zdravotní problematice, domnívám se, že je vždy nutné zdůrazňovat důležitou roli
preventivní léčby a význam zásady, že prevence je lepší než samotná léčba. Jednoduše
řečeno, přemýšlet o svém životním stylu, cvičit a zdravě jíst – to jsou pravidla, která mohou
zabránit bolesti a vysokým finančním nákladům spojeným se závažnými chorobami,
kterým je však často možné předejít. Měli bychom to mít na paměti vždy, když hovoříme
o nějaké záležitosti zdravotní politiky.

Richard Seeber (PPE),    písemně. – (DE) Snadný přístup všech pacientů k věcným a ničím
neovlivněným informacím o léčivých přípravcích je nezbytný a má významnou roli při
výzkumu nežádoucích reakcí a v souvislosti s bezpečností předepisovaných léčivých
přípravků na trhu. Nová směrnice a nové nařízení o farmakovigilanci výrazně zvýší
transparentnost a přístup k takovým informacím. Základní informace o jakýchkoli
nežádoucích účincích a jejich vysvětlení budou nyní shromažďovány v rámci celé Evropy
prostřednictvím Evropské agentury pro léčivé přípravky. Uchování a zpracování těchto
údajů a vytvoření internetových portálů, které k nim umožní snadnější přístup, výrazně
zvýší možnosti pacientů zjistit informace o léčivých přípravcích a jejich nežádoucích
účincích. Zejména během cestování nebudou muset evropští občané spoléhat na nějaké
internetové stránky, ale v případě potřeby budou moci získat informace ve svém vlastním
jazyce. Pro zajištění nezávislosti a objektivity však informace budou muset být schvalovány
příslušnými schvalovacími orgány. Na druhé straně tím bude zaručena i svoboda výrobky
v souladu s těmito informacemi propagovat. Nová tabulka s údaji o lécích bude informovat
o účinných látkách, které byly schváleny poprvé. Všechna tato opatření zvýší
transparentnost a usnadní pacientům nalézt informace o lécích v jasné a srozumitelné
formě.

Olga Sehnalová (S&D),    písemně. – (CS) Farmakovigilance je důležitou součástí systému
ochrany zdraví pacientů, který snižuje rizika a zvyšuje přínos léčivých přípravků. Zejména
posuzování a sledování bezpečnosti léčivých přípravků v prvních letech jejich uvedení do
praxe je velmi důležité. V rámci registračního procesu před samotným uvedením léčivého
přípravku na trh jsou hodnoceny především bezpečnostní informace z preklinických a
klinických studií. Avšak mnohé případné škodlivé účinky léku je možné odhalit až po jeho
uvedení do medicínské praxe. V této souvislosti hrají spolu se zdravotníky důležitou roli
při zjišťování nežádoucích účinků či podezření na ně rovněž pacienti. Stejně důležité je
však také expertní vyhodnocení těchto informací, zejména s ohledem na často nejistý
kauzální vztah mezi nežádoucím účinkem a podáním léčivého přípravku. Proto podporuji
nový prvek posilující postavení pacientů možností jejich aktivního zapojení do procesu
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hlášení nežádoucích účinků a kvalitní systém hodnocení. V České republice již pacienti
tuto možnost mají na webovém portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, což považuji
za příklad dobré praxe pro ty členské státy, kde tato možnost zatím ještě neexistuje.

Bogusław Sonik (PPE),    písemně. – (PL) Podle statistik polovina pacientů neužívá léčivé
přípravky v souladu s lékařskými doporučeními a zhruba tři čtvrtiny pacientů by rádi měli
snadný přístup ke spolehlivým informacím o účincích léčivých přípravků a o možných
vedlejších účincích. Návrh na dohled nad bezpečností léčivých přípravků zvyšuje bezpečnost
pacientů a zaručuje jim právo na lepší informace o užívání a o účincích jednotlivých
přípravků. Důležitým krokem k transparentnosti informací o léčivých přípravcích je plán
zřídit internetový informační servis na evropské i vnitrostátní úrovni. Internetové stránky
členských států budou propojeny se stránkou evropskou a budou obsahovat popis vlastností
všech přípravků, příbalové informace a vyhodnocení působení daného přípravku na lidské
zdraví. Evropská agentura pro léčivé přípravky ve spolupráci s členskými státy a s Komisí
bude na tuto databázi dohlížet, a bude v ní shromažďovat a porovnávat informace jako
součást své činnosti ohledně farmakologického dohledu. Myslím si, že to je důležitý krok
směrem k zajištění práva pacientů na lepší, spolehlivé a objektivní informace o
farmaceutických výrobcích.

10. Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva paní Klaßové jménem Výboru pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (KOM(2009)0267 –
C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)) (A7-0239/2010).

Christa Klaß,    zpravodajka. – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, o návrhu
Komise na revizi směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh, přijaté v roce 1998,
diskutujeme již více než rok. Tento návrh nyní vítáme, zvláště proto, že směrnici měníme
na nařízení. Evropa musí plnit své závazky. To také znamená, že oblasti vztahující se
k vnitřnímu trhu musí být upraveny jasnými a jednoznačnými nařízeními.

Biocidní přípravky jsou součástí naší civilizace a náš životní standard je na nich závislý.
Jsou zásadní pro udržení vysoké úrovně zdraví a hygieny, na což klademe důraz. Jakožto
dezinfekční prostředky a pesticidy nás chrání před nebezpečnými nemocemi a jejich
přenašeči. Vzhledem k naší vysoké hustotě obyvatel potřebuje naše společnost zvláštní
hygienické postupy pro to, aby zabránila přenosu choroboplodných zárodků a nemocí.
Vzhledem k naší mezinárodní mobilitě se však nemoci, viry a bakterie rychle šíří po světě.
Je důležité, aby se v nemocnicích nemohly infekce šířit. V prádelnách je nutno kontrolovat
a zničit všechny choroboplodné zárodky, které se tam vyskytují.

Biocidy se také používají na ochranu dřeva, textilií, kůže, pryže, zdiva a jsou součástí kapalin
používaných při obrábění strojů. Biocidy ničí plísně, choroboplodné zárodky a škůdce a
zajišťují nám ochranu proti nim. Musí být účinné a následkem toho mohou i být
nebezpečné, pokud jsou používány nesprávně. Proto potřebujeme přísná nařízení. Musí
být pečlivě zvažovány přínosy a rizika. Biocidy se především nesmí užívat nadměrně.
Musíme zajistit, aby se s nimi zacházelo a aby byly používány zodpovědně. V malém
množství jsou vysoce účinné, ve velkém mohou způsobit škodu.

Proto potřebujeme strategii pro udržitelné používání biocidů, která by obsahovala informaci
o alternativních řešeních. Musíme si uvědomit jednu věc. Nejedná se v první řadě o ochranu
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před biocidy, ale o ochranu zajištěnou biocidy. Když má někdo ve vlasech vši, je třeba, aby
bylo možné tento problém vyřešit. Nejdříve však za pomoci velmi jemného hřebene proti
vším, a pokud to nepomáhá, je možné vši odstranit za pomoci biocidních přípravků.

Nanotechnologie představují novou technologii a musí tedy být předmětem zvlášť pečlivého
zkoumání, protože nanočástice se nám mohou dostat pod kůži a přímo do našich zdrojů
vody. Musíme podporovat výzkum a inovace a neklást v této oblasti překážky. Musíme
vyhotovit více studií o biocidech přítomných ve vodě, jelikož nám stále v této věci chybí
údaje.

Cílem tohoto nařízení je sladit vnitřní trh a zavést racionalizovaný postup povolování
účinných látek a přípravků. Poprvé budou biocidy předmětem registrace. Je samozřejmě
správné, aby se tato záležitost řádně připravila a řídila na evropské úrovni. Přináší to
skutečné výhody pro vnitřní trh a pro spotřebitele. Parlament požaduje, aby se všechny
přípravky schvalovaly po celé EU od roku 2017, a pevně za tímto požadavkem dnes stojíme.
Pokud nyní začneme sepisovat nové nařízení, musíme tak činit správně a začít ho uplatňovat
v požadovaném termínu.

Trh s biocidy zahrnuje mnoho různých druhů přípravků a zvláštních prostředků, často
dostupných pouze v menším množství. Je třeba, aby tato škála různých přípravků mohla
zneškodnit škálu škodlivých organismů. Pokud omezíme počet účinných látek, zvýší se
odolnost parazitů a hmyzu, což bude mít fatální následky. Proto musíme zajistit, aby byly
náklady na registraci a povolení udrženy v rozumných mezích, zvláště s ohledem na mnoho
malých a středních výrobců. Přísná kritéria vyloučení jsou nutná a je správné, aby byla
zavedena. Parlament navrhuje velmi jasná kritéria vyloučení a stanoví výjimky v omezeném
počtu, aby bylo možné splnit požadavky související s lidským zdravím a životním
prostředím.

Je pro nás důležitá i informovanost spotřebitelů. Proto se musí nařízení vztahovat i na
materiály ošetřené biocidy. V budoucnosti budou materiály prodávané v Evropě moci být
ošetřeny pouze biocidy povolenými zde. Vážné zdravotní problémy způsobené fungicidy
používanými na Dálném Východě u bot a nábytku, které se objevily v minulém roce,
ukázaly na potřebu přísnějších nařízení a především přísnějších dovozních kontrol. To
zajistí ochranu spotřebitelů a zabrání narušení soutěže. Na tomto základě jsme pracovali
pro dosažení kompromisu. Chci požádat své kolegy poslance, aby tento kompromis
podpořili.

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (FR) Pane předsedající, chtěl bych poděkovat
Evropskému parlamentu a zejména paní zpravodajce Klaßové, stínovým zpravodajům a
členům Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin za jejich
významnou práci.

330 pozměňovacích návrhů schválených Výborem pro životní prostředí a celkový
kompromis přijatý minulý víkend svědčí o jejich zodpovědném přístupu v této věci a
o jejich zájmu. Tyto pozměňovací návrhy podporují obecné směřování návrhu Komise.

Dovolte mi, abych se zaměřil na stále nevyřešené otázky, které považujeme za nejdůležitější.

První otázka: rozšíření systému EU pro povolování a s tím spojené postupy. Abychom
v této věci dosáhli shody, musíme především dosáhnout kompromisu o rozboru systému
EU o povolování a s tím spojených postupů, zvláště o roli Evropské agentury pro chemické
látky (ECHA).

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS144



I když Komise může v zásadě podpořit rozšíření systému EU pro povolování na širší
skupinu biocidních přípravků, může tak učinit pouze se dvěma podmínkami.

Zaprvé, agentura ECHA a Komise musí mít dostatečné prostředky, aby mohly dodatečné
množství práce vykonat. Bez dostatečných prostředků dojde ke zpoždění, což ohrozí
výhody systému EU pro povolování.

Zadruhé, potřebujeme stanovit vhodný mechanismus pro postupné rozšíření rozsahu
systému, například časovým rozvržením zavádění jednotlivých druhů přípravků či
uplatněním horizontálních kritérií, jako jsou podobné podmínky užití.

Pokud jde o postupy spojené s povolováním v EU, agentura ECHA bude hrát významnou
roli z hlediska fungování systému. Musíme zajistit, aby prostředky agentury ECHA byly
využívány na práci, která přináší přidanou hodnotu z hlediska harmonizace či kterou
nemohou účinněji vykonat členské státy. Rovněž bych doplnil, že je třeba stanovit postupy
adekvátní většímu rozsahu systému EU pro povolování.

Druhá otázka: odchylky od kritérií vyloučení. K choulostivému tématu odchylek od kritérií
vyloučení poznamenávám, že kompromisní pozměňovací návrh nám umožňuje dosáhnout
rozumné rovnováhy mezi cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a
lidského zdraví na jedné straně a na straně druhé potřebou zajistit určitou úroveň pružnosti
v případech, kdy neexistuje náhradní řešení.

Třetí otázka: vnitrostátní odchylky v rámci vzájemného uznávání. I když uznáváme, že
vnitrostátní odchylky v rámci vzájemného uznávání mohou být za určitých okolností
opodstatněné, cítíme, že by Komise měla takovéto odchylky zkoumat případ od případu.
Pokud by takové odchylky byly povolovány bez dohledu Komise, existuje riziko ohrožení
vnitřního trhu s biocidními přípravky, který má nařízení podporovat.

Čtvrtá otázka: definice přípravků s nízkým rizikem. Pokud jde o definici přípravků s nízkým
rizikem, musíme se snažit stanovit pragmatickou definici, což je podmínka sine qua non
účinné politiky vztahující se na tyto přípravky. Zdá se, že pro jasné určení kritérií
vztahujících se na přípravky s nízkým rizikem je stále ještě třeba vynaložit určité úsilí.

Pátá otázka: ošetřené výrobky. Pokud jde o ošetřené výrobky, podporujeme pozměňovací
návrhy zavádějící kontroly na úrovni účinných látek. Pokud jde o označování těchto
výrobků, schvalujeme obecný přístup zavedení různých pravidel například na základě
toho, zda mají výrobky vnitřní či vnější účinek, zda byl či nebyl výrobek záměrně vyřazen
nebo přišel do kontaktu s lidmi nebo životním prostředím.

Šestá otázka: takzvaní černí pasažéři. I když podporujeme kompromisní pozměňovací
návrh týkající se černých pasažérů, máme vážné obavy ohledně mnoha jiných
pozměňovacích návrhů týkajících se konceptu zařazování účinných látek dle společností.

Sedmá otázka: nanomateriály. V otázce nanomateriálů se Komise řídí svou politikou
přijímání rozhodnutí na základě vědeckých faktorů a svým přáním zlepšit znalost těchto
materiálů. Komise tedy souhlasí s potřebou definice nanomateriálů a, v případě nutnosti,
se zásadou jejich odděleného hodnocení.

Konečně: testy na zvířatech. I když Komise podporuje cíl omezit testy na zvířatech, má za
to, že by to nemělo být na úkor vysokého stupně ochrany životního prostředí a lidského
zdraví.
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Nyní budu pozorně sledovat vaši rozpravu o návrhu a navržených pozměňovacích návrzích
a tyto otázky a další body podrobněji objasním ve svém konečném komentáři.

Amalia Sartori,    navrhovatelka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. – (IT) Pane
předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce
Klaßové za úspěšnou spolupráci, díky které jsem mohla její zprávu rozšířit o některé
důležité postoje Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Rovněž doufám, že podpoří určité pozměňovací návrhy, které jsem předložila pro zítřejší
hlasování a jejichž cílem je zamezit dvojímu přezkumu rizik spojených s přípravky, které
již byly povoleny a tedy přezkoumány, pokud se neobjeví nová informace, která by byla
důvodem pro nové kontroly.

Jsem také ráda, že se ústřední povolování bude, i když postupně, rozšiřovat na všechny
kategorie výrobků. Přestože jste již některé tyto záležitosti zmínila ve své zprávě, ráda bych
se zeptala pana komisaře Tajaniho, jak a v jaké míře bude nutné poskytnout Evropské
agentuře pro chemické látky (ECHA) nástroje pro hladké a účinné zpracování případů,
které jí budou předloženy.

Richard Seeber,    jménem skupiny PPE. – (DE) Pane předsedající, chtěl bych poblahopřát
paní zpravodajce Klaßové a také paní Sartoriové k jejich vzájemné spolupráci a k jejich
spolupráci s ostatními zpravodaji, která byla natolik úspěšná, že vyústila v balíček politicky
přijatelný, jak vidím, pro všechny skupiny. Je důležité si připomenout, že biocidy nejsou
cílem samy o sobě. Ve skutečnosti plní v naší moderní společnosti mnoho funkcí a paní
Klaßová některé z nich uvedla.

Důvodem užívání biocidů je plnit požadavky spotřebitelů na zvýšenou bezpečnost potravin
a lepší zdraví. Biocidy jsou používané v mnoha oblastech a zároveň je trh výrobců vysoce
roztříštěný. Chtěl bych se zvláště zaměřit na situaci výrobců a na skutečnost, že stará
směrnice nemohla plnit požadavky jak na lepší zdraví spotřebitelů, tak na dobře fungující
vnitřní trh pro výrobce. Jedním z hlavních problémů je, že nemáme systém EU pro
povolování biocidů. Je také důležité jasně říci, že takový systém EU pro povolování
potřebujeme pro co možná největší počet skupin biocidů, jinak budou právní předpisy
jednoduše zastaralé. Chtěl bych hájit kompromis dosažený v případě článku 33, díky
němuž všechny politické skupiny souhlasí s tím, že nové nařízení musí být zaváděno
postupně a které zároveň dává členským státům příležitost učinit výjimky v případě zvláště
rizikových látek.

Domnívám se, že balíček kompromisů je velice pečlivě propracován. Chtěl bych požádat
všechny své kolegy poslance, aby pro něj hlasovali.

Dan Jørgensen,    jménem skupiny S&D. – (DA) Pane předsedající, když slyšíme projev pana
komisaře a posloucháme konzervativní poslance ze skupiny Evropské lidové strany
(Křesťanských demokratů), mohli bychom se téměř domnívat, že šlo pouze o to nalézt co
nejjednodušší a nejúčinnější řešení z čistě byrokratického hlediska. Přirozeně toto je také
skutečný problém. Samozřejmě jde také o to umožnit průmyslu prodávat výrobky a
obchodovat s nimi i za hranicemi. To však není nejdůležitější. Pro nás, sociální demokraty,
je důležité zdraví a životní prostředí, a v tom neslevíme.

Téměř každodenně se objevují nové výsledky studií ukazující, že celkový počet chemikálií,
kterému jsou vystaveni lidé i životní prostředí, se zvyšuje. Vidíme, jak mladé dívky pohlavně
dospívají ve věku deseti či jedenácti let. Vidíme, jak se šíří rakovina. Objevují se nové formy
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rakoviny. Vidíme páry, které nemohou mít děti. Mnohé z toho zapříčinily chemikálie,
které nás obklopují.

Chemikálie mají také mnoho pozitivních účinků; to uznáváme. Pokud však víme, že existují
chemikálie s nadměrně škodlivými účinky a zároveň víme, že k mnoha těmto chemikáliím
existují náhradní řešení, rozumí se samo sebou, že musíme nebezpečné látky nahradit
bezpečnými náhradními látkami. To platí i pro biocidy. Nejdůležitější pro nás tedy bylo
(a zdá se, že jsme toho do určité míry dosáhli tímto kompromisem), abychom nebezpečné
látky nahradili bezpečnými náhradními látkami.

Také jsme trvali na tom, že pokud umožníme centralizovaný postup povolování, což může
být rozumné vzhledem k tomu, že se tím mimo jiné sníží byrokracie, musí mít jednotlivé
země možnost říci „ne“, pokud v určité zemi nastanou zvláštní okolnosti, z důvodu kterých
bude třeba určitou chemikálii zakázat či zavést vůči ní omezení. Řekli jsme také, že nejde
jen o to, které látky jsou uvedeny na trh, ale také o to, jak jsou používány. Požadovali jsme
tedy, aby byly v blízké budoucnosti navrženy nové právní předpisy, zejména rámcová
směrnice o způsobu používání biocidů.

Konečně jsme také trvali na tom, aby bylo prováděno co možná nejméně testů na zvířatech.
V současnosti se provádí příliš mnoho testů na zvířatech a alternativy existují. To byl další
náš cíl a domníváme se, že jsme ho úspěšně dosáhli.

Corinne Lepage,    jménem skupiny ALDE. – (FR) Paní předsedající, díky práci všech, zvláště
práci paní zpravodajky, jsme dosáhli nejméně jednoho cíle. Po mnoha těžkých diskusích
jsme dosáhli dohody ohledně klíčového bodu – ohledně povolovacího postupu.

Naše stanovisko k této otázce bylo rozumné. Na jedné straně jsme museli zajistit
životaschopnost systému, jasně zabránit tomu, aby byla Evropská agentura pro chemické
látky (ECHA) náhle zahrnuta žádostmi, které by nebyla schopna zpracovat a, na straně
druhé, jsme museli prosadit systém podporující přípravky s nízkým rizikem. V tomto bodě
jsme dosáhli vyváženého kompromisu. Dává nám čas, jelikož na zavedení systému máme
čtyři roky, a zároveň upřednostňuje nejméně nebezpečné výrobky.

Pokud jde o zbytek, přestože podporujeme pozměňovací návrhy, jako jsou rámcová
složení, s cílem zabezpečit větší pružnost systému, odmítáme jejich začlenění za každou
cenu. Toxicita určitých výrobků, jako jsou pesticidy, je zřejmá, a já jasně podporuji
prohlášení našeho kolegy poslance, pana Jørgensena, o dopadu řady výrobků na zdraví a
životní prostředí.

Proto odmítáme jakékoliv ustanovení, které by mohlo zpochybnit kvalitu přezkumu
výrobků či oslabit systém vyzývající k náhradě nejvíce znepokojujících látek. Proto je řada
právě předložených pozměňovacích návrhů naprosto nevyvážená a nemůže být podpořena.

Nedělejme si iluze. Je to výsledek stanoviska, které dává přednost krátkodobým zájmům
nad ochranou zdraví a životního prostředí. Nikdy nesmíme zapomenout, že zdraví a
životní prostředí nejsou jen hodnoty, které bráníme; jejich obrana je také v hospodářském
zájmu společnosti jako celku.

Michèle Rivasi,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, domnívám se, že
v tomto textu bylo dosaženo pokroku, zejména ve dvou základních aspektech, kterými
jsou: potřeba označení v případě přítomnosti nanočástic v přípravku a především fakt, že
každá z těchto nanolátek bude také předmětem zvláštního hodnocení, což se nyní neděje.
Rovněž došlo k pokroku ohledně možnosti vyloučit z používaných látek ty látky, které
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vyvolávají narušení endokrinní činnosti, za pomoci konkrétních a skutečně použitelných
kritérii vyloučení.

Ale – je tu jedno ale – nesouhlasíme s konkrétní výší prostředků pro agenturu ECHA, jelikož
úkolem této agentury by mělo být hodnocení a povolování biocidních přípravků.

My však chceme úkol agentury ECHA rozšířit; s čímž souhlasíme, ovšem z takového
rozšíření plyne i poskytnutí více prostředků agentuře, aby mohla skutečně vykonávat svou
práci. Nemůžeme po agentuře ECHA požadovat mnohem víc práce, zkrátit dobu hodnocení
látek a zároveň omezit její prostředky. Pokud tak učiníme, riskujeme, že bude přezkum
zjednodušen, což může být jistě rychlé, ovšem povrchní, a tedy nedostačující.

Proto vás, paní Klaßová, žádám, abyste přehodnotila svůj rozpočtový návrh týkající se
úkolů pro agenturu ECHA v této věci. Musím říci, že současný návrh není seriózní, což
negativně ovlivní kvalitu práce tohoto evropského orgánu, který hraje zásadní roli v oblasti
bezpečnosti evropských občanů a spotřebitelů.

Jde o důležitý problém. Nemůžete žádat více, pokud nejsou k dispozici prostředky. Jinak
se stane ECHA pouhou administrativní agenturou, řízenou průmyslovou lobby.

Julie Girling,    jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, chtěla bych poděkovat
paní Klaßové. Ve 60 sekundách, které mám k dispozici, mohu pouze zmínit dvě otázky
v této důležité a složité záležitosti. První otázka se týká perzistentních bioakumulativních
a toxických látek. Biocidy jsou svou povahou toxické: něco zabíjejí, obvykle něco
nebezpečného, co ohrožuje lidské zdraví a často i zdraví zvířat. Pokud chce někdo hlasovat
pro pozměňovací návrh 61, podle nějž by byla toxicita jediným kritériem pro zvolení
náhradního řešení, pak pozor: porušíte celkový princip ochrany veřejného zdraví a
životního prostředí.

Tím se dostávám ke svému druhému bodu: látce difenakum. Cílem pozměňovacího návrhu
243 je, aby tento rodenticid směli používat pouze odborníci. Rychlý přezkum v místním
obchodě o víkendu mi potvrdil, že se tato účinná látka vyskytuje přibližně v polovině
prodávaných výrobků, všechny obsahovaly jasný návod k použití. Rodenticidy vytvářejí
odolnost: musí se při užívání střídat, aby zůstaly účinné. Vyčlenění jednoho přípravku tuto
rovnováhu naruší a mohlo by to vést k velké katastrofě v oblasti veřejného zdraví. Kolegové,
nenapomáhejte tomu, prosím.

Sabine Wils,    jménem skupiny GUE/NGL. – (DE) Paní předsedající, biocidy jsou součástí
mnoha čistících a dezinfekčních přípravků, sprejů proti hmyzu a ostatních výrobků, se
kterými přicházejí lidé denně do styku. V Evropské unii nyní existuje více než 50 000
biocidních přípravků. Chtěl bych každému jasně říci, že biocidy používají především
soukromé osoby. Biocidy jsou často biologicky nerozložitelné, v některých případech
karcinogenní, vysoce toxické látky, a pokud jsou používány, mohou škodit lidem, zvířatům
a životnímu prostředí. Ohroženi jsou lidé a zvláště malé děti, když jsou biocidy používány
doma například ve formě konzervačních přípravků pro dřevo a sprejů proti hmyzu.

Je pravda, že výrobci tvrdí, že jejich přípravky nejsou nebezpečné, pokud se používají
správně. Nicméně vzhledem k tomu, že se každoročně v EU 400 000 tun biocidů prodá
k užívání soukromým osobám, je důležité brát v úvahu i nevhodné používání a výskyt
nehod. Vzhledem k tomu, že tomu tak zatím není, předložila jsem v této věci pozměňovací
návrh a chtěla bych vás požádat, abyste pro něj hlasovali. Jde o pozměňovací návrh 352.
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Mělo by být cílem tohoto nařízení zvýšit volný pohyb biocidních přípravků v Evropské
unii, jak navrhuje Komise? Nebo tomuto Parlamentu více záleží na ochraně obyvatel a
životního prostředí? Je nutné, abychom přísně zakázali zvláště nebezpečné látky. Musíme
učinit rozhodnutí, kterým se postavíme na stranu spotřebitelů, jinak ohrozíme lidské
zdraví.

Oreste Rossi,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, termín
„biocidní přípravek“ označuje účinné látky nebo směsi obsahující jednu čí více účinných
látek, přičemž ve formě, v jaké jsou dodány uživateli, jsou určené ke zničení, odstranění,
zneškodnění jakéhokoliv škodlivého organismu, zabránění jeho činnosti či k jinému
kontrolnímu působení vůči tomuto organismu, a to za pomoci chemických či biologických
prostředků. Abyste měli jasnější představu o tom, o čem zde mluvíme: přibližně všechny
druhy ovoce a zeleniny, které se dostanou na náš stůl, byly biocidy ošetřeny.

I když jsou tyto přípravky nyní nezbytné, protože parazité zvířat a rostlin jsou čím dál
odolnější vůči jejich účinkům, musí být pod stálou kontrolou, neboť mají často nepříznivé
účinky pro člověka. Například některé z nich vyžadují určitý čas pro to, aby po jejich použití
na potravinářské výrobky pominula jejich toxicita, a proto se jasně určené typy musí
používat v konkrétních obdobích roku

Pokud nejsou tyto časové lhůty dodrženy, má to vážné následky na lidi, kteří ošetřené
výrobky konzumují, od náhlých alergických reakcí po alergie spojené s dlouhodobým
užíváním, které mohou zahrnovat vážné nemoci nebo jejich předzvěst. Skutečné jedy,
jako jsou rodenticidy volně prodávané pro domácí použití, se rovněž pokládají za biocidy.
Bohužel, i když může být volný prodej těchto výrobků riskantní, nemůžeme uvažovat
o zákazu jejich užívání, když jsme svědky významného nárůstu případů zamoření parazity
a hlodavci v evropských městech.

Zvláštní pozornost musíme rovněž věnovat volnému pohybu zboží v Evropské unii,
používání různých typů biocidů, ať už povolených či nepovolených v různých členských
státech, a zejména vstupu zboží ze třetích zemí, kde ještě toto zboží není regulováno.
Musíme zajistit na úrovni EU, aby byly tyto výrobky užívány s největší opatrností a aby
byla přesně dodržována časová lhůta, po které pomine jejich toxicita.

Catherine Soullie (PPE).   – (FR) Pane předsedající, jak nám připomněla paní
zpravodajka Klaßová, biocidní přípravky hrají důležitou roli, ať už v domácnosti, tedy
v soukromé sféře, nebo na veřejných místech. Biocidy každodenně chrání naši hygienu a
zdraví.

Je důležité, abychom dospěli k textu soudržnému a zároveň platnému pro celé Společenství.
Především je třeba, aby byl soudržný ve vztahu k ostatním evropským právním předpisům.
Například právní předpisy REACH nemohou a nesmí být v rozporu s nařízením o biocidech.
Je důležité, abych se vyhnuli administrativní a legislativní zátěži, která dusí naše podniky
a brzdí jejich činnost.

V tomto bodě bych ráda vyjádřila svou podporu pro kompromis dosažený naší
zpravodajkou, paní Klaßovou, v ožehavé otázce kritérií vyloučení a možných náhradních
látek. Stejně tak je přístup založený na rámcovém složení pro všechny biocidní přípravky
důležitým prvkem nařízení. Významně to navýší účinnost systému Společenství pro
povolování.

Zároveň jde o text Společenství. Zavedení konceptu ústředního povolování v Unii či
zjednodušení postupu a omezení doby povolování u několika testů vztahujících se
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k činnostem výzkumu a rozvoje představují dva první pozitivní kroky směrem
k harmonizaci evropského trhu biocidních přípravků.

Konečně, musíme mít stále na paměti své ambice v souvislosti s tímto textem: kromě
samozřejmé ochrany musí být také nedílnou součástí našeho přístupu vybudování našeho
trhu Společenství a evropské inovace.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, společně
s průmyslovými a zemědělskými chemikáliemi představují chemikálie pro domácnost
třetí největší skupinu látek, které jsou významné z hlediska životního prostředí a lidského
zdraví a my zavádíme pravidla zastřešující tyto přípravky v našem nařízení o biocidech.
Domnívám se, že jsme od poslední směrnice z roku 1998 učinili významný pokrok. Ostatní
řečníci to již zmínili. Zavádíme komplexní nařízení, jež se vztahuje nejen na přípravky
vyrobené v EU, ale také na dovážené výrobky. To je velmi důležité. Zlepšujeme označení
těchto látek a, jak řekl pan Jørgensen, požadujeme, aby testy na zvířatech prováděné
v souvislosti s těmito výrobky byly nahrazeny jinými metodami. Chceme, aby byly testy
na zvířatech v této oblasti omezeny na minimum či dokonce zcela zrušeny. Navíc chceme,
aby byly zvláště nebezpečné látky nahrazeny látkami méně nebezpečnými.

Všechna tato opatření představují pokrok a evropským občanům můžeme vysvětlit, že
jde o pokrok ve prospěch lidského zdraví a životního prostředí. Byl jsem překvapen mírou
nesouhlasu s tím, zda by Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách měla
či neměla být zodpovědná za sledování a povolování těchto přípravků. Chceme, aby po
celé Evropě platily stejné normy, a chceme, aby se tyto přípravky mohly prodávat na
evropském trhu. Proto je správné, aby agentura ECHA převzala v této oblasti zodpovědnost.
Chtěl bych se pana Tajaniho zeptat, zda agentura ECHA disponuje dostatečnými prostředky
a organizací k tomu, aby mohla tento úkol vykonávat.

Děkuji paní Klaßové a stínovým zpravodajům za to, že dosáhli dohody na toto téma.

Frédérique Ries (ALDE).   – (FR) Pane předsedající, z mého pohledu pozměňovací
návrh 18 ke článku 1 výborně shrnuje to, co by mělo být naším základním přístupem
v této věci: musíme zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a
životního prostředí a zároveň zlepšit fungování vnitřního trhu.

Nikdo v tomto Parlamentu samozřejmě nechce zpochybňovat používání biocidů, které
jsou velmi užitečné v boji proti hlodavcům, švábům, vším (vím, že v tomto období se
s nimi ve školách bojuje) a proti škůdcům obecně. Jádro problému je ve skutečnosti jinde:
spočívá v narůstajícím počtu těchto přípravků, kdy výrobci uvádějí na trh stále více a více
výrobků, ale zdráhají se navrhnout bezpečnější řešení. Jak uvedla paní zpravodajka, méně
může být více.

Dalším důležitým problémem je ustanovit politiky pro omezení rizik, které vlády velice
často odkládají, když jsou tyto politiky ambiciózní, a přitom jsou velmi důležité, jelikož
uživatelé rádi zapomínají na to, že biocidy jsou látky jim sice známé, ale přesto při používání
stále nebezpečné. Evropský parlament musí také vyzývat k opatrnosti.

James Nicholson (ECR).   – Pane předsedající, i já bych chtěl poděkovat zpravodajce za
její těžkou práci. Nařízení o biocidech a biocidních přípravcích vyžaduje vyvážený přístup,
který na jedné straně bere v úvahu zájmy výrobců, a prospěch a bezpečí spotřebitelů a
našeho životního prostředí na straně druhé.
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Chci říci pár slov o jednom aspektu této zprávy. Velice mě znepokojil původní návrh
Komise, který mohl vyústit v zákaz rodenticidů. Tyto látky jsou nejvíce používanými
přípravky v boji proti hlodavcům a jsou životně důležitým nástrojem v zemědělském a
zemědělsko-potravinářském odvětví.

V mém volebním obvodu mě navštívilo mnoho zástupců zemědělců a veřejných orgánů
a jiných zainteresovaných stran, kteří se naprosto staví proti takovému zákazu, s tím, že
by to mělo vážné negativní následky na jejich činnost. I když zemědělská lobby nemusí
být zcela spokojená s nařízením, tak jak je navrženo, uklidnilo mě, když jsem viděl, že
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předložil několik
pozměňovacích návrhů, které, doufejme, nějakým způsobem dokážou zajistit výjimku
pro tyto rodenticidy. V tomto ohledu vyzývám kolegy, aby podpořili stanovisko výboru
a aby pří zítřejší rozpravě hlasovali pro tyto významné pozměňovací návrhy.

Paul Nuttall (EFD).   – Pane předsedající, musím říct, že jsem nadšený z toho, kolik poslanců
Evropského parlamentu tímto místem opovrhuje stejně tak jako já. Ze 736 jich tu je méně
než 30, což je méně než pět procent, a je pondělí, půl čtvrté odpoledne.

Jako obvykle se pravidla a nařízení EU vymykají kontrole. Ale to není nic v porovnání
s tím, jak se vymknou kontrole krysy a myši, když EU zakáže běžný jed na krysy v běžné
domácnosti. Tak to bude na základě pozměňovacího návrhu 243 k této zprávě. Tento
pošetilý právní předpis zajistí, aby jed na krysy, volně dostupný v obchodech, směli používat
pouze odborníci. Pokud tedy bude obyčejný majitel domu mít na své předzahrádce krysy,
které budou rozšiřovat nemoci a vše ohryzávat, bude muset počkat na lapače krys z Rady
nebo si zaplatit službu hubení škůdců Rentokil.

Je již známo, že ve středu velkoměsta ve Spojeném království od vás není nikdy krysa dál
než 20 yardů. Tento bláznivý právní předpis situaci ještě zhorší. Pro vaši představu, tento
byrokratický spis se týká jedu na krysy, který běžní lidé v posledních třiceti letech bezpečně
používali – a to nejen ve Spojeném království, ale i v celé Evropě a USA.

Skončím tím, že položím otázku. Proč to děláte? Chcete více škůdců? Chcete více chorob?
Nebo jde jen o kontrolu a vaši posedlost řídit všechny možné aspekty našich životů?

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane Tajani, dámy a pánové, dnešní
rozprava ukázala, že šlo o velmi složitou zprávu a že jsme nyní dosáhli dobrého
kompromisu. Děkuji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům.

Kompromis napravuje nedostatky současné směrnice. Normalizuje povolovací postupy,
což já považuji za velice důležité, a zajišťuje komplexní ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.

V jiných záležitostech však nejdou ustanovení dostatečně daleko. V dnešní rozpravě bylo
jasně řečeno, že tyto přípravky jsou velice důležité pro naše životní prostředí, pro růst
zemědělského odvětví a pro potravinářské odvětví. Jen bych rád zmínil příklad rodenticidů.
Přípravky na hubení krys a myší jsou zásadní v zemědělském a potravinářském odvětví.
Sám jsem se přesvědčil o problémech způsobených myšmi a krysami, se kterými se potýkají
zemědělci na svých polích. Tito škůdci způsobují významné ztráty. Každý, kdo zde tvrdí,
že všechny přípravky, které by v této situaci pomohly, by měly být zakázány, by měl pečlivě
promyslet, jak ochránit naše dodávky potravin.
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Tato zpráva představuje účinné řešení, protože přijímá opatření proti nebezpečným látkám.
Pokud jsou k dispozici náhradní látky, pak musí být samozřejmě použity. To je naprosto
jasné.

Chtěl bych požádat Komisi, aby se více ve svém výzkumu zaměřila na novou formu
nanotechnologie a více ji využívala. Budeme tak mít možnost najít látky, jež jsou účinnější
a méně nebezpečné.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři Tajani, dámy a pánové,
návrh nařízení o biocidech, o kterém diskutujeme, má zjednodušit povolovací a obnovovací
postupy pro uvedení biocidních přípravků na trh.

Toto zjednodušení povede k omezení výdajů a administrativních závazků společností,
zejména malých a středních podniků, aniž by snížilo úroveň ochrany životního prostředí,
lidského zdraví a zdraví zvířat. Bylo velice těžké udržet rovnováhu mezi těmito dvěma
aspekty, ale domnívám se, že některé kompromisní pozměňovací návrhy předložené
zpravodajkou a stínovými zpravodaji, kterým bych chtěl poděkovat za jejich těžkou práci,
představují důležitý krok vpřed.

Přesně v souladu s požadavkem na zjednodušení se domnívám, že postup srovnávacího
posouzení, nyní požadovaný pro všechny biocidy, by neměl být povinný pro biocidy,
které se při použití ukázaly jako neškodné. Doufám, že mí kolegové poslanci schválí
pozměňovací návrh sepsaný v tomto duchu.

Chris Davies (ALDE).   – Pane předsedající, je dobré slyšet, že strana UKIP potvrzuje, že
se ani trošku nezajímá o kruté zacházení se zvířaty, že jsou rádi, že se světem zacházíme
jako s obrovským chemickým soustrojím. Kdyby bylo po jejich, každý by měl na stole
prostřeném k snídani látky thalidomid a DDT.

Byla tu zmíněna obava, o které jsme se dočetli v britských novinách, ohledně zákazu
antikoagulantních rodenticidů a otázka, zda to povede k zamoření měst krysami. Pracovali
jsme s Komisí; věnovali jsme se otázkám, na které nás upozornili odborníci; a při práci
s Komisí jsme učinili změny. Jsou nyní v článku 5 a domnívám se, že Komise je podporuje.
To by mělo vyřešit hlavní problém, který tu byl vyjádřen.

Ale je tu otázka, o které se zmínila paní Girlingová: článek 44 o látce difenakum. Chtěl
bych, aby Komise vysvětlila, zda podporuje pozměňovací návrh 243, jelikož se mi zdá, že
je v jistém rozporu se změnami navrhovanými v článku 5.

Struan Stevenson (ECR).   – Pane předsedající, jsem rád, že snahy o zakázání všech
antikoagulantů a rodenticidů neuspěly. Pokud by měl tento zákaz podporu většiny, vedlo
by to – jak jsme již slyšeli – k zamoření Evropy krysami a myšmi, s následnými
dalekosáhlými škodami na skladovaných plodinách, zemědělských usedlostech a
soukromém majetku.

Odhaduje se, že 7 % všech domovních požárů a 50 % všech požárů na zemědělských
usedlostech zaviní hlodavci ohryzávající elektrické kabely. Bohužel Výbor pro životní
prostředí schválil jeden konkrétní zákaz široce používaného antikoagulantního rodenticidu
druhé generace. Jak jsme slyšeli, jedná se o rodenticid difenakum. Doufám, že tento
Parlament bude hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 243, aby se mohl tento účinný
jed na krysy dále používat, zvláště když tento jed již podstoupil přísné vědecké posouzení
a prošel řádným a podrobným regulačním postupem.
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Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Pane předsedající, různé doposud neznámé alergie,
problémy s plodností u některých lidí, zvýšený výskyt vzácných chorob, otrávené ryby,
měkkýši a korýši a jídlo ze zvířat obsahující zbytky léků: to je jen několik z mnoha otázek,
které znepokojují Evropany. Každodenně používáme více a více chemikálií, které nám
usnadňují život a díky nimž nám, spotřebitelům, zboží připadá atraktivnější. Přinášejí nám
tyto chemikálie užitek? Ne, jistě ne. Nicméně na základě této zprávy nyní musíme najít
legislativní rovnováhu mezi rozumným řízením konkurenceschopného podniku a zároveň
důrazem na životní prostředí a bezpečnost obyvatel.

Jde o pracně vyvážený dokument. Nevidím v něm větší důraz na ochranu obyvatel a
životního prostředí. Mohu tedy pouze doporučit, abychom hlasovali pro ty pozměňovací
návrhy, které zavádějí ty nejvyšší bezpečnostní limity. Půjde však o pozitivní vývoj pouze
tehdy, pokud můžeme zvýšit naše šance na to, aby země EU nedovážely zboží z těch
světových oblastí, které nedodržují naše bezpečnostní požadavky.

Pavel Poc (S&D).   – (CS) Je potřeba si uvědomit, že biocidní přípravky, jakkoliv je jejich
používání nevyhnutelné, nejsou nic jiného než jedy, se kterými se denně dostáváme do
kontaktu. A jako takové představují prostě nebezpečí pro zdraví člověka a zátěž pro životní
prostředí. Je tedy logicky třeba, aby byla dodržována nejvyšší úroveň ochrany zdraví lidí,
zvířat i přírody. Přílišná flexibilita představuje značné nebezpečí, protože riziko není jenom
v těchto látkách, ale také ve způsobech jejich použití a zneužívání množství, ve kterém se
dostávají do potravního řetězce. Za naprosto zásadní úspěch bych považoval úplný zákaz
extrémně nebezpečných biocidních přípravků včetně mutagenních a karcinogenních látek
a látek toxických z hlediska reprodukce. Nová legislativa je a měla by být ambiciózní a
myslím si, že je v možnostech ECHA, aby začala s jednotnou evropskou autorizací
biocidních přípravků již v roce 2015, a ne až v roce 2017.

Holger Krahmer (ALDE).   – (DE) Pane předsedající, je dobře, že debatujeme o biocidech,
jelikož jsou to nebezpečné, toxické látky. Přesto by mne zajímalo, proč pro veškeré zaváděné
právní úpravy týkající se chemických látek nepoužijeme stejný systém jako v případě
právních předpisů REACH. Schválili jsme nejkomplexnější právní úpravu týkající se
chemických látek na světě. Stanovili jsme zásady: shromáždit údaje, vyhodnotit je, povolit
výrobek. Proč používáme odlišný systém pro následující právní úpravu týkající se
chemických látek a ustanovujeme nová kritéria vyloučení, která mají nakonec také za
následek stažení z trhu pro nás potřebných chemikálií, pro které neexistuje alternativa?

Myslím, že pokud budeme utvářet naši politiku v oblasti chemikálií čistě z pohledu
toxických látek, skončíme ve slepé uličce. Zamoření škůdci může být mnohem
nebezpečnější zvláště pro malé děti kvůli riziku přenosu chorob, než několik miligramů
biocidů, které používáme na boj s těmito škůdci. Chtěl bych, abychom měli celkový náhled
na situaci, a především bych rád viděl nařízení, která mohou dodržovat nejen velké podniky,
které mají prostředky pro diskusi se schvalujícími orgány, ale také menší podniky, které
svými užitečnými výrobky vyplňují mezery na trhu.

Ashley Fox (ECR).   – Pane předsedající, cílem tohoto nařízení je chránit lidské zdraví a
životní prostředí. Současný systém povolování je příliš pomalý a byrokratický. Musíme
zajistit účinnější povolování nových výrobků, a to jak z hlediska času, tak peněz.

Hubení škůdců je pro ochranu lidského zdraví zásadní. Vítám pozměňovací návrhy, které
zlepší dostupnost některých výrobků hubících škůdce, ale, jak již bylo řečeno, problémem
zůstává látka difenakum. Jde o účinný a široce používaný rodenticid. Mohl by být zařazen
mezi povolené látky. Pro účinné hubení krys a myší je zásadní. Rozhodnutí Komise odstranit
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ho z Přílohy 1 je jednoduše iracionální a vyzývám Komisi, aby vysvětlila, proč k tomu
došlo. Povolování výrobků by se vždy mělo zakládat na výsledku vědeckého posouzení,
nikoliv na vůli politiků dostat se do novinových titulků.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Blahopřeji paní Klaßové, která připravila vyváženou
zprávu o nesmírně složité otázce, i když se v Parlamentu rozpoutala debata, jelikož někteří
poslanci berou otázku nařízení o biocidech vážně, zatímco jiní ji chtějí zúžit na boj proti
hlodavcům. Chci zdůraznit, že jde o velmi vážnou záležitost, a zpráva vynikajícím
způsobem přihlíží současně k ochraně životního prostředí, ochraně spotřebitelů a obavám
chemického průmyslu. Nová nařízení o biocidech dávají větší záruky a chrání hospodyně
a pracovníky v domácnosti, nikoliv však škůdce. Proto se domnívám, že musíme zprávu
paní Klaßové podpořit a že obavy vyjádřené poslanci z druhé strany politického spektra
nejsou podložené. Ano, existuje potřeba zvýšené ochrany a agentura ECHA, sídlící
v Helsinkách, bude tuto funkci znamenitě vykonávat. Rok 2017 Maďarsku a novým
členským státům vyhovuje.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Na jedné straně jsou biocidní přípravky kvůli svému
chemickému složení velmi nebezpečné, zejména pro náchylnější obyvatele, jako jsou děti
a těhotné ženy. Na druhé straně jsou však významné a jednoduše nezbytné pro ochranu
lidského zdraví.

Proto je nutné zavést normy – což se jistě právě děje – společné pro všech 27 členských
států EU, aby se lidé mohli cítit bezpečně, přičemž firmy vyrábějící tyto látky budou mít
jasně stanovené normy, které neomezí jejich konkurenceschopnost. Sladění legislativních
předpisů by mělo zahrnovat celkový životní cyklus těchto výrobků na trhu, od výroby až
po zpracování odpadů, tak aby neohrožovaly životní prostředí či lidské zdraví. To by jistě
mělo být prioritou. To neznamená, že bychom se neměli zabývat udržením dobrých
podmínek pro moderní průmysl.

John Bufton (EFD).   – Pane předsedající, schválení zprávy paní Klaßové by bezpochyby
mělo za následek prudký nárůst krysí populace, což by ohrozilo hygienu v domácnostech
a na zemědělských usedlostech.

Krysy přenášejí bakterii E. coli a salmonelu a mohou způsobit významné škody na majetku,
v některých případech až vedoucí k požárům elektrických zařízení. Zejména zemědělské
usedlosti jsou bez účinného vyhubení škůdců oběťmi zamoření krysami. Antikoagulanty
jsou nejvíce používanou metodou trávení krys a jsou zdaleka nejúčinnější, používají se
přibližně v 95 % deratizací.

V květnu jsem položil písemný dotaz Komisi, ve kterém jsem požadoval formální uznání
následků zákazu a hledal jsem podpůrný rámec pro obyvatele postižené takovým zákazem,
stejně tak jako informace o náhradních způsobech hubení škůdců.

Komise prohlásila, že je připravena k diskusi s cílem nalézt vhodná řešení. Jaké řešení
Komise nabízí? Bylo provedeno posouzení dopadů zákazu takových antikoagulantů, jako
jsou rodenticidy? Bude ustanoven reálný podpůrný rámec a byly určeny náhradní
rodenticidy?

Antonio Tajani,    místopředseda Komise. – (FR) Pane předsedající, dovolte mi, abych nejprve
znovu zdůraznil, nakolik Komise oceňuje odpovědnost a zájem poslanců tohoto Parlamentu
o tento dokument.
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I když se jedná o velmi složitý návrh, obsahuje několik aspektů důležitých a citlivých
z politického hlediska. Vaše připomínky a otázky jen ukazují, jak dobře poslanci tohoto
Parlamentu pochopili jednotlivé aspekty tohoto problému.

Musím také znovu připomenout obavy Komise v souvislosti s pozměňovacími návrhy
ohledně rozsahu systému EU pro povolování. I když Komise v zásadě může podpořit
rozšíření systému EU pro povolování na větší skupinu biocidních přípravků, máme za to,
že by s tímto krokem měly být spojené dostatečné prostředky pro agenturu ECHA a Komisi
i postupné mechanismy provádění. Pouze pokud budou tyto dvě podmínky splněny,
budeme moci zavést účinný systém, který je naším společným cílem.

Pokud jde o otázky paní Sartoriové a pana Leinena týkající se toho, jak zajistit, aby agentura
ECHA mohla v budoucnosti být zodpovědná za takové množství práce, jednou z hlavních
obav Komise v souvislosti s návrhy o rozšíření rozsahu systému EU pro povolování je
právě zajištění přiměřených prostředků pro agenturu ECHA.

Pracujeme s odborníky z této oblasti, abychom přesněji stanovili počet biocidních přípravků
v současnosti dostupných na trhu v EU. Odhady jsou v rozmezí od 9 000 do 60 000
výrobků. Je tedy velmi obtížné předem určit dodatečné množství práce, které by pro
agenturu ECHA vyplynulo ze zahrnutí většího počtu výrobků do ústředního systému.
Hlavním cílem návrhu nařízení je zlepšit fungování vnitřního trhu s biocidními přípravky
a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Odpovím dokonce i panu Schnellhardtovi na jeho otázku týkající se nanomateriálů. Komise
souhlasí s tím, že musíme nanomateriály definovat. Čekáme na výsledek veřejné konzultace
organizované jedním z našich vědeckých výborů a doufáme, že budeme v blízké
budoucnosti moci navrhnout definici, jež by splňovala tato kritéria.

Pokud jde o pozměňovací návrh 243, odpovím panu Daviesovi. Komise tento pozměňovací
návrh nemůže podpořit, jelikož je v rozporu s Přílohu I, která je založena na hloubkové
studii dopadu a jež právě vstoupila v platnost.

Jsem tedy přesvědčen o tom, že jsme vykonali dobrou práci. Musíme pokračovat
v konstruktivním dialogu mezi Parlamentem, Radou a Komisí při druhém čtení.

PŘEDSEDAJÍCÍ: paní Isabelle DURANT
Místopředsedkyně

Christa Klaß,    zpravodajka. – (DE) Paní předsedající, chtěla bych poděkovat všem svým
kolegům za dnešní rozpravu. Občas si však myslím, že ve skutečnosti nevíme, o čem
hovoříme. Chci zopakovat, že zde hovoříme o výrobcích, na kterých jsme my a naše životní
úroveň závislí, které nám pomáhají dodržovat důležité hygienické normy, které likvidují
choroby a parazity a chrání uskladněné výrobky. To vše se skrývá za termínem „biocid“.
Tyto výrobky jsou velmi důležité pro nás i pro naši budoucnost. Hlavními prioritami ve
všech našich diskusích bylo životní prostředí a úroveň zdraví. Je jasné, že pracujeme na
stanovení jasných kritérií vyloučení, omezených výjimek a na objektivním informování
spotřebitelů.

Pane Tajani, nejsem zcela spokojena s vaší odpovědí v souvislosti s Evropskou agenturou
pro chemické látky (ECHA). ECHA má finanční prostředky, má technické vybavení, může
řídit systém REACH a jistě může v budoucnosti mnoho učinit i z hlediska biocidů. Nyní
jen potřebujeme několik chytrých nápadů. Při postupném zavádění na to budeme mít čas.
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Využijme tohoto času a nalezněme společně několik inteligentních nápadů. Není možné
jednoduše říkat, že nemáme peníze a nemůžeme to udělat. Pokud chceme pro vnitřní trh
udělat správnou věc, pak budoucnost spočívá v povolovacím postupu platném pro celou
EU. Vyzývám všechny, aby se toho zúčastnili, a žádám Komisi o podporu.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písemně. – (PL) Hodnota trhu s biocidními
přípravky v Evropě se odhaduje přibližně na 890 milionů EUR ročně, což představuje asi
27 % celosvětového trhu. Biocidy jsou každodenně používány v domácnostech a
v průmyslu. Tyto látky jsou používány jako dezinfekční a konzervační prostředky,
insekticidy a rodenticidy. Při používání biocidů by však měla být věnována zvláštní
pozornost bezpečnosti spotřebitelů, jelikož je důležité, aby používání biocidů neohrozilo
zdraví či život člověka nebo zvířat. Proto bychom měli provést důkladné posouzení všech
biocidů dovážených do Evropské unie a jejich tržního obratu, zvláště pokud jde o nově
zavedené výrobky. Opatrnost je důležitá i při nákupu biocidních přípravků a systém
vyvinutý v Unii by měl dosáhnout celkové jednotnosti v otázce právních předpisů. Zároveň
se ve strukturách Unie nyní uskutečňuje program pro posouzení účinných látek
používaných v biocidních přípravcích. Pro pokrytí všech členských států by měla Unie
zhotovit jednotný seznam nanomateriálů, které jsou testovány a které budou moci být
používány v chemických výrobních postupech. To bude znamenat, že nanomateriály,
které mohou mít obrovský dopad na technologický rozvoj, nebudou z trhu vyloučeny, a
že nebude ohroženo životní prostředí a zdraví spotřebitelů.

11. Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva pana Bögeho, jménem Rozpočtového výboru,
o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013
(KOM(2010)0072 – 2010/0048(APP)) (A7-0248/2010).

Reimer Böge,    zpravodaj. – (DE) Paní předsedající, pane Lewandowski, dámy a pánové,
stojíme nyní tváří v tvář obtížnému úkolu konsolidace veřejných rozpočtů v Evropské
unii, což se samozřejmě musí odrazit i v našich rozpravách.

Podle článku 81 jednacího řádu vám dnes předkládáme průběžnou zprávu o návrhu
nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013. Radě chci
říci, že jsme krajně nespokojení, jelikož dosud neproběhla žádná jednání o úpravě víceletého
finančního rámce na základě Lisabonské smlouvy. Tato úprava je stanovena bodem 4
stávající interinstitucionální dohody následovně: dojde-li k revizi Smlouvy, která by měla
rozpočtový dopad, provedou se v rámci stávající interinstitucionální dohody odpovídající
úpravy. Bude tak učiněno formou dohody mezi institucemi.

Článek 6 odst. 4 Lisabonské smlouvy dále stanoví: „Unie si zajistí prostředky nezbytné pro
dosažení svých cílů a pro úspěšné provádění svých politik.“

Ve skutečnosti to s veřejným rozpočtem Evropské unie dopadá ve veřejných diskusích
špatně. Většina lidí neví, že se nyní nesmíme zadlužit. Většina lidí zapomíná, že v období
2000–2008 se rozpočty 27 členských států ročně zvyšovaly v průměru o 4,4 % a evropský
rozpočet se zvyšoval o 4,5 %, tedy téměř ve stejné výši. V tomto období jsme se však také
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museli z finančního hlediska přizpůsobit rozšíření Evropské unie z 15 na 27 členských
států. I v rámci tohoto finančního výhledu jsme se vždy udrželi hluboko pod horní hranicí
víceletého finančního rámce, jak vzhledem ke svým závazkům, tak zejména ke svým
platbám ve schválených rozpočtech. Rozpočet na rok 2010 byl o 12 miliard EUR nižší
než finanční plán. Nemusíte nás tedy poučovat o rozumné a umírněné rozpočtové politice.

Komise a Rada raději pohlížejí na nutné změny vyplývající z Lisabonské smlouvy jako
spíše na úpravy technického rázu. Máme však přijmout tyto závazky, aniž by se provedly
nutné politické změny? Nemyslím, že bychom to měli dovolit. Chceme, aby se provedly
nutné politické úpravy pro zajištění jak vnitřní, tak vnější akceschopnosti Unie na příštích
několik letech.

Jak všichni víme, Lisabonská smlouva stanovila nové úkoly pro Evropskou unii od Evropské
služby pro vnější činnost až po politiku pro oblast vesmíru. A nyní máme také najít
dodatečné finanční prostředky na projekt ITER. Evropská rada nejvyšších představitelů
států a vlád navíc rozhodla o mechanismu finanční stabilizace, který obchází rozpočtový
orgán. Zároveň neustále Rada slibuje, že agentury, banány a projekt ITER budou
financovány. Dali dohromady směsici čísel, kterou nikdo nemůže přijmout.

V této průběžné zprávě jsme došli k celkovému závěru, že je zapotřebí změnit víceletý
finanční rámec, včetně mechanismu pružnosti ve stávajícím souboru pravidel. Musí také
být zřejmé, že nemůžeme mít žádnou novou agenturu bez odpovídajících dodatečných
prostředků. Měli bychom si ujasnit, že bez minimální míry pružnosti v rozpočtu se žádná
jednání ani nemusí konat. Toto nám umožní zajistit flexibilní většinová rozhodnutí, tak
jako tomu bylo před Lisabonskou smlouvou, ohledně první fáze finančního plánování
pod 0,03 % hrubého národního produktu. Obecně potřebujeme větší míru pružnosti a
vytvoření přiměřených rezerv u každého okruhu.

Chci požádat Radu, aby nevolila tak skeptický přístup. Nemění to nic na faktu, že během
ročního rozpočtového procesu musíme dosáhnout dohody. V případě všech těchto
víceletých projektů a nových priorit má však Rada nakonec tuto alternativu: Chceme se
dohadovat a vést těžká jednání tři roky za sebou na to samé téma? To je skutečně plýtvání
lidskými zdroji. Nebo chceme najít rozumné celkové řešení problémů, o kterých jsem
mluvil? Vyzývám k tomu, aby byla zahájena skutečně vážná politická jednání mezi Komisí,
Radou a Parlamentem na základě smluv.

Olivier Chastel,    úřadující předseda Rady. – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, vzal
jsem na vědomí návrh usnesení tohoto Parlamentu o návrhu Komise k nařízení, kterým
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013.

V každém případě vám dnes v této fázi chci říci, že vám pouze sdělím, nebo podruhé
sdělím, stanovisko Rady v této věci – což vás nepřekvapí. Chci tedy připomenout, že Rada
má za to, že takzvaný lisabonský legislativní balíček se musí v rozpočtové oblasti, do níž
spadá i toto nařízení, striktně omezit na technické provádění Lisabonské smlouvy. Jinými
slovy, převedení současného víceletého finančního rámce na nařízení by mělo představovat
pouhé převedení stávajícího finančního výhledu. Návrh Komise jde přesně tímto směrem
a v této fázi si tedy Rada nepřeje diskutovat o revizi víceletého finančního rámce.

Jistě jste tedy pochopili, že naše stanoviska jsou velice odlišná, ale jsem přesvědčen, že
v příštích týdnech a měsících dosáhneme dohody o tomto nařízení, nejpozději však během
rozpočtového dohodovacího řízení, které je třeba ukončit do konce listopadu.
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Janusz Lewandowski,    člen Komise. – Paní předsedající, vážení poslanci, Komise zprávu
vítá a doufá, že jde o krok směrem ke skutečným jednáním a ke konečné dohodě
o lisabonském rozpočtovém balíčku.

Nařízení, o kterém dnes diskutujeme, je jen součástí balíčku v souladu s článkem 312
Smlouvy, v rámci kterého se má nařízení o víceletém finančním rámci začlenit do
jednohlasně přijatého nařízení Rady poté, co Parlament vyjádří svůj souhlas. Zbývá stávající
interinstitucionální dohoda a revize finančního nařízení. Vše dohromady to tvoří lisabonský
rozpočtový balíček a myslím, že se jedná o soudržný soubor pravidel.

Nyní se o balíčku potřebujeme dohodnout a já se domnívám, že nadcházející dohodovací
řízení v říjnu/listopadu nám poskytne nejlepší příležitost, kdy budeme moci dokončit své
rozpočtové postupy, které stojí na pevných základech stanovených Lisabonskou smlouvou.

Hlavní poselství zaznívající ze zprávy Parlamentu a znovu vyjádřené panem Bögem je
velmi zřetelné. Parlament by chtěl hrát v této věci větší politickou roli, zatímco Komise si
zvolila, že budou pouze převedena pravidla a učiněno tolik změn, kolik si bude vyžadovat
uzpůsobování se nové smlouvě tak, aby u této příležitosti nevznikly dodatečné problémy.
Byla to vědomá volba.

Souhlasím se zpravodajem, že z Lisabonské smlouvy vyplývají pro různé orgány nové
závazky a rozpočtový dopad by měl být pečlivě přezkoumán tak, aby v případě potřeby
dalších finančních prostředků byla Komise připravena přednést návrhy tak jako v případě
projektu ITER. O tom lze diskutovat.

Velmi vítáme stanovisko Parlamentu ve prospěch nástroje pružnosti, alespoň do té míry,
v jaké byl tento nástroj zaručen dosud. Je to potřeba, jak ukázal náš postup, myslím si tedy,
že by obě složky rozpočtového orgánu měla nalézt řešení, které musí být právně
nezpochybnitelné a respektuje roli orgánů.

Jako obvykle jsem samozřejmě připraven přistoupit na kompromis. Musím opakovat, že
by dohodovací řízení v říjnu a listopadu mělo poskytnout k tomuto příležitost, jelikož
skutečně musíme postupovat směrem dopředu na pevných základech nových postupů,
které jsou právně nezpochybnitelné a jsou v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Salvador Garriga Polledo,    jménem skupiny PPE. – (ES) Paní předsedající, pane Chasteli,
pane komisaři, chtěl bych začít radou pro úřadujícího předsedu Rady. Nedomnívám se,
že je politicky žádoucí tolik se spoléhat na dohodovací řízení v říjnu a listopadu, když
začínáte s takovým stanoviskem, které v tomto Parlamentu předkládáte a které je natolik
odlišné. Se stanoviskem natolik odlišným, jako je to, které jste právě představil, bude
upřímně pro dohodu existovat velmi malý prostor.

V každém případě, a pokud převezmu argumenty svého kolegy, pana Bögeho, po celé ty
roky jste si nešťastně v Radě navykli stanovovat politické priority bez ohledu na rozpočtový
rámec. Důsledkem bylo, že jsme prováděli určité finanční inženýrství v případě projektu
Galileo, plánu evropské hospodářské obnovy, potravinového nástroje a nedávno v případě
mechanismu finanční stabilizace a mezinárodního termonukleárního experimentálního
reaktoru, což je přístup velmi vzdálený od parlamentní kontroly a transparentnosti, kterou
vy, jako vlády, vyžadujete ve svých vnitrostátních rozpočtech. Rozpočet EU si zaslouží
přesně stejné zacházení jako vnitrostátní rozpočty. Pokud toto budete opomíjet, povede
to zjevně k problémům.
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Nemáme rozpětí, neznáme reálná očekávání pro provádění mnoha víceletých programů
a odmítáme zobecněný postup opětovného použití rozpočtových prostředků, jakožto
alternativu k vyčerpání těchto rozpětí.

Opětovné použití rozpočtových prostředků nešetří peníze z rozpočtu, ale je to spíše
příkladem špatných rozpočtových praktik a nulového plánování.

Skutečný přezkum v polovině rozpočtového období by měl, jak řekl pan komisař, vyústit
v úvahy o pružnosti a přinést pár čísel. Po dvouletém zpoždění je to to nejmenší, co si
Parlament zaslouží a co je připraven přijmout.

Eider Gardiazábal Rubial,    jménem skupiny S&D. – (ES) Paní předsedající, dnes se opět
setkáváme v tomto Parlamentu, abychom Komisi a Radě připomněli to, co již vědí od
roku 2006, kdy jsme schválili současný finanční rámec pro Unii: v rozpočtu EU není dost
peněz na financování politik, o kterých rozhodla Rada a Komise a které jsme podpořili i
my v Parlamentu.

Všichni z nás to věděli, když jsme schvalovali finanční rámec na období 2007–2013. Věděli
jsme, že rozpočet je podfinancován v prioritních oblastech, ale schválili jsme ho, abychom
se vyhnuli bezvýchodné diskusi s Radou. Podmínkou pro jeho schválení však bylo, že
v letech 2008–2009 se uskuteční přezkum finančního rámce, a přes tyto dohody jsme
dodnes, v roce 2010, neobdrželi od Komise žádný návrh.

Jako důvod omluvy nám občas uváděli hospodářskou krizi, ale peníze, o které jsme žádali,
byly právě určeny k oživení evropského hospodářství. V červnu jsem vám říkala, že
diskutujeme o tak důležitých záležitostech jako je strategie Evropa 2020. Chtěli jsme tak
zabránit tomu, abychom zůstali pozadu v otázkách, jako jsou výzkum, rozvoj a inovace,
vytváření pracovních míst, celková konkurenceschopnost a životní prostředí. Chci se vás
znovu zeptat, zda se skutečně domníváte, že budeme schopni naplnit všechny tyto cíle
bez navýšení rozpočtu EU, či zda zůstaneme opět jen u dobře znějících frází. Ještě jsem
neslyšela odpověď na tuto otázku.

Dnes například v New Yorku pracují naši nejvyšší představitelé států a vlád na tom, aby se
naplnily rozvojové cíle tisíciletí, a Parlament je velmi podporuje. Bohužel však naše podpora
nestačí a proto potřebujeme, aby ministři zodpovědní za rozpočet převzali na sebe tento
závazek a dohodli se na uvolnění nezbytných prostředků pro Evropskou unii.

Tyto peníze potřebujeme nyní, pro letošní rozpočet a rozpočet na příští rok a například
pro financování mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru, aniž
bychom museli odebrat prostředky z programu, o kterém bylo již rozhodnuto, jako je
rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj.

Rozprava o příštím rozpočtu by mohla být ochromena, pokud bude Rada i nadále odmítat
přezkum finančního rámce, jak dnes opět, zdá se, činí. Rozpočtový postup stanovený
Lisabonskou smlouvou by se mohl stát horkým želízkem konfliktu mezi Radou a
Parlamentem, pokud nepůjdeme stejným směrem.

Vzhledem k těmto všem důvodům žádáme Komisi a Radu, aby s Parlamentem pracovala
na přezkumu současného finančního rámce, abychom byli schopni financovat všechny
již zmíněné iniciativy. Bez tohoto přezkumu nebude Evropská unie moci splnit očekávání
veřejnosti či na ně dát odpověď. Nebudeme moci dostát svým závazkům v oblasti
konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti nebo v oblasti zahraničních vztahů.
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Proto vás žádáme, abyste přemýšleli o problémech, které jsme měli při schvalování všech
rozpočtů v rámci současného finančního rámce. Museli jsme použít dostupná rozpětí a
nástroj pružnosti, abychom financovali takové významné priority, jako je Galileo,
potravinová pomoc a plán evropské hospodářské obnovy.

Žádáme vás o pružnost rozpočtu, nejen pro vyřešení současných požadavků, ale i proto,
abychom měli pro budoucí potřeby dostatečná rozpětí. Zkrátka žádáme vás o zodpovědnost
a o ambici, abychom spojili síly, zmobilizovali prostředky, začali jednat a dali Evropské
unii impulz, který potřebuje.

Anne E. Jensen,    jménem skupiny ALDE. – (DA) Paní předsedající, chtěla bych poděkovat
panu Lewandowskému a Radě za to, že jasně ukázali, nakolik jsou naše vzájemná stanoviska
rozdílná. Na rozdíl od svého předřečníka chci zdůraznit, že ve své zprávě nežádáme v prvé
řadě o peníze, ale o to, aby EU zabránila nepořádku a chaosu. Přesně taková situace totiž
nastane, pokud se nebudeme držet sjednaných dohod a textu Smlouvy. Týká se to odstavce 4
stávající interinstitucionální dohody a rovněž článků 311 a 312 Smlouvy.

Někteří tu již zmínili, že Lisabonská smlouva přináší nové pravomoci, například v oblasti
zahraniční politiky, politiky pro oblast vesmíru a energetické politiky, a v posledních letech
vznikly nové potřeby, pro které je třeba nalézt finanční prostředky. Galileo, potravinová
pomoc a plán evropské hospodářské obnovy byly již také zmíněny. Parlament tyto nové
iniciativy podpořil, ale my jsme s nimi nepřišli.. Přišli jste s nimi vy - Komise a Rada. Musím
říci, že nechuť ze strany Rady a Komise k potřebnému přezkumu finančního rámce je
v rozporu s tím, že neustále přichází s novými návrhy, které vyžadují nové finanční zdroje,
jako dohoda o banánech nebo projekt ITER – Fusion for Energy..

Ke všemu vidíme znepokojující tendenci členských států s radostní platit za společné
projekty, které jsou financovány z jiných zdrojů než z rozpočtu EU. To vytváří dodatečnou
byrokracii a zároveň není zajištěna demokratická kontrola nad používáním těchto
prostředků. Mohu tedy bezpečně říci, že tato rozprava není jen o tom, zda poskytnout EU
více či méně finančních prostředků, ale je o řádné kontrole a zabránění nepořádku a chaosu.

Helga Trüpel,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Paní předsedající, velice Vám děkuji.
Domnívám se, že musíme od sebe oddělit různé problémy. Když jsme schválili současný
finanční výhled, Rada nám slíbila, že dojde ke změně či k přezkumu a že spolu povedeme
podrobnou diskusi o problémech tohoto rozpočtu. Existují dva druhy problémů. Náš
systém vlastních zdrojů, který určuje, odkud přijdou peníze do evropského rozpočtu, není
tak aktuální nebo tak výhledový, jak by měl být. Nechceme žádné nové evropské daně,
které by ještě více zatížily evropské občany. Místo toho požaduje naše skupina
Zelených/Evropské svobodné aliance systém vlastních zdrojů s více ekologickými daněmi
a daní z finančních transakcí, díky němuž by byly současné platby členských států omezeny.
Myslím, že toto je velice důležité. Proto jednoduše nepožadujeme evropské daně, které by
představovaly další zátěž pro občany. Místo toho hledáme nový model financování, který
by byl spravedlivější a šetrnější vůči životnímu prostředí.

Zároveň jste slíbili i jiné věci, jelikož samozřejmě všichni víme, že současný rozpočet je
příliš nepružný. Existuje velmi málo možností pro přerozdělení položek v rámci rozpočtu.
Máme před sebou nové politické výzvy a evropský rozpočet není v současnosti s to na ně
přiměřeně reagovat. Rada a Komise tak neustále navrhují nové věci, které si vyžadují
finanční prostředky, jež evropský rozpočet nemůže poskytnout. Musíme najít cestu ven
z tohoto zmatku a Rada doposud nevyslala žádná signál, že je skutečně připravena to
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učinit. Domnívám se, že jde o hlavní politický problém Evropské unie, jelikož tímto
způsobem nemůžeme komunikovat s evropskými občany.

Naopak, jsou věci, které učinit musíme a které se také týkají Lisabonské smlouvy. Chceme
začít více společně jednat na evropské úrovni v souvislosti s energetickou politikou,
potřebujeme účinnější postup pro řešení změny klimatu a chceme podniknout více ve věci
cestování do vesmíru, turistiky a zahraniční politiky. Pokud však chceme tohoto všeho
dosáhnout a brát to vážně, musíme tomu náležitě uzpůsobit evropský rozpočet. Rada
musí začít v tomto ohledu rozhodně jednat. Neznamená to jenom více peněz, ale i více
pružnosti v rámci rozpočtu a nové strategické směřování, které zajistí, aby evropská politika
skutečně hleděla do budoucnosti, a které nám umožní financovat to, čeho chceme
dosáhnout v rámci strategie Evropa 2020. V této chvíli to současný rozpočet neumožňuje.
Proto potřebujeme nová strategická rozhodnutí, aby byla Evropská unie skutečně připravena
na budoucnost. Samozřejmě, že jako poslanci Evropského parlamentu hájíme své
pravomoci a chceme jich v souladu s Lisabonskou smlouvou využívat, což znamená, že
Parlament se musí vždy náležitým způsobem zapojit. To požadujeme. Mnohokrát děkuji.

Jacek Włosowicz,    jménem skupiny ECR. – (PL) Evropská unie se nachází z finančního
hlediska v nebezpečné situaci. Finanční stabilita Unie je ohrožena jako nikdy předtím
v historii. Musíme vyčlenit prostředky, které budou potřeba pro pokračování v již
započatých projektech EU, stejně jako prostředky, které umožní účinný přechod
k vykonávání nových rolí, které pro nás stanovila Lisabonská smlouva. Také musíme
vyčlenit prostředky pro nově vzniklé situace, které jsme nemohli dříve předvídat.

Rozpočtová kázeň je jedna věc, a život druhá. Současná hospodářská situace nás nutí
přehodnotit své priority, abychom zajistili řádné dodržování rozpočtové kázně. Musíme
mít na paměti základní principy Unie. Zde mám například na mysli odstranění bohužel
stále ještě přetrvávajících rozdílů mezi starými a novými členskými státy. Žádám Radu a
pana komisaře, abychom nezapomněli na zásady stanovené tvůrci Unie, ani na úspěchy
EU dosažené ve více než 50leté historii. Odstraňme překážky, zjednodušme postupy a
usnadněme evropským občanům život tím, že budeme dohlížet na každé euro utrácené
ze společného rozpočtu.

Miguel Portas,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Paní předsedající, domnívám se, že
úřadující předseda Rady se vyjádřil zcela jasně. Především nechce diskutovat o přezkumu
víceletého finančního rámce. Je však třeba říci, že v květnu 2006, kdy byly schváleny
interinstitucionální dohody o finančním rámci, bylo zcela jasné, že by měl být zaručen
přezkum v polovině období, a také jistě zaručen byl.

Cílem tohoto přezkumu bylo zahájit novou debatu a znovu přezkoumat celkový obraz
Evropy a zahrnout všechny aspekty nákladů a zdrojů Unie.

Mezi lety 2006 – 2010 však došlo ke krizi, ale do našich rozpočtů se nové potřeby nebo
nové priority nepromítly. Vstoupily v platnost i nové smlouvy, jejichž důsledky na
rozpočtovou úroveň si vlády neuvědomily. Dokonce byl zaveden i evropský mechanismus
finanční stabilizace, čímž se 50 % evropského rozpočtu změnilo na záruku pro
zodpovědnost vůči třetím osobám, ale pro situaci nedodržení pravidel nebyly vyvozeny
závěry.

Vlády totiž přezkum jednoduše nezajímá, i když ho slíbily, ale chtějí, aby Evropský
parlament schválil nařízení, které jenom prodlužuje status quo.
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Zpráva, o které diskutujeme, odmítá snahu oslabit Parlament a doufám, že Parlament ve
svém postoji vytrvá.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, nad rozpočtem
na rok 2011 se vznáší mnoho nejasností. Dva body se mi zdají důležité. Na jedné straně
požaduje Lisabonská smlouva po Unii, aby si zajistila prostředky nezbytné pro vykonávání
svých pravomocí a dosažení svých cílů. To stanoví článek 311 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Tím je zajištěn bezproblémový průběh ročního rozpočtového postupu.
Na druhé straně je důležité stanovit priority ve světle současné hospodářské krize a přijmout
všechna potřebná opatření k tomu, aby proces schvalování víceletého finančního rámce
účinně fungoval.

Chtěla bych upozornit ještě na jeden problém vzhledem ke stávající hospodářské situaci.
Nerozumím tomu, proč dochází ke drastickým škrtům v oblasti školství, celoživotního
učení a sociálních služeb. Peníze je možné ušetřit například v administrativní oblasti, kde
je možné zjistit součinnost s příslušnými zeměmi a využít ji. Vzniklé úspory by pak mohly
být využity například pro zajištění růstu a tvorbu pracovních míst.

Nakonec bych chtěla zmínit jeden bod, jenž by mohl být předmětem zásadní diskuse. Je
velmi důležité, aby členské státy zajistily rozsáhlou transparentnost v souvislosti se svým
utrácením evropských finančních prostředků. To nám, tedy Evropskému parlamentu a
Komisi, umožní vykonávat co možná nejdůkladnější kontrolu a co možná největší
spolurozhodovací pravomoci, a tak dosáhnout potřebné míry účinnosti.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Paní předsedající, myslím, že jde velice snadno
dokázat, že přezkum stávajícího víceletého finančního rámce je skutečně potřebný. Myslím,
že jde snadno dokázat, že rámec naléhavě potřebuje být flexibilnější. Je to pro nás jediný
způsob, jak vykonávat úkoly Evropské unie a plnit naše cíle, stejně jako naplňovat naděje,
které do nás vložili evropští občané.

Doufám, že Rada tomuto nebude stát v cestě. Doufám, že Rada nebude bránit rozvoji a
mařit naděje Evropské unie.

Mezi lety 2007 – 2009 byla dosažena nebo překročena maximální hranice finančního
rámce. Důležité projekty, jako Galileo, potravinový nástroj a plán evropské hospodářské
obnovy, se mohly rozvíjet jen díky vyčerpání stávajících rozpětí. Tato rozpětí jsou již tak
zanedbatelná pro zbytek daného období a přesto budou ještě snížena vzhledem ke schválení
závazků, které ještě nebyly do rozpočtu zahrnuty.

Všichni víme, že nám Lisabonská smlouva udělila nové pravomoci a ustanovila nové
agentury pro oblast vnější činnosti, sportu, změny klimatu, energetiky, turistiky a civilní
ochrany. To znamená, že Evropská unie si musí zajistit dostatečné prostředky pro provádění
svých politik a dosažení svých cílů.

S krizí musíme bojovat. Nezbytnými pro tento boj a také pro snížení nezaměstnanosti
jsou proaktivní celoevropské politiky, což znamená, že rozpočtový orgán musí určit
činnosti a priority z toho vyplývající a vyčíslit jejich náklady, přičemž musí mít na paměti
přidanou hodnotu rozpočtu EU.

Navíc nesmíme zapomenout na strategii Evropa 2020, která nyní byla schválena. Jejím
cílem je inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění, jenž musí nyní začít, a pro
dosažení tohoto cíle potřebujeme finanční prostředky.
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Göran Färm (S&D).   – (SV) Paní předsedající, chtěl bych velmi poděkovat panu Bögemu,
který přijal podněty od ostatních skupin a vypracoval vynikající zprávu. Myslím, že všichni
souhlasíme s tím, že Lisabonská smlouva vyžaduje určitý počet technických pozměňovacích
návrhů, ale důležité je, že problém nespočívá pouze v technické adaptaci. Naše skupina
Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu má za to, že se naše
víra či nevíra v Evropu prokáže teprve nyní.

Spolupráce v EU není zbytkové téma, kterému se máme věnovat až poté, co se rozhodlo
o vnitrostátních politikách. Pokud bereme Lisabonskou smlouvu vážně, musíme nové
úkoly financovat. Pokud vážně chceme, aby Evropa zastávala vůdčí pozici ve výzkumu a
vývoji, klimatu, energetice a zelených pracovních místech a pokud chceme, aby byla
společná zahraniční a bezpečnostní politika důslednější, nemůžeme jednoduše tento typ
výdajů zrušit, jakmile nastanou problémy s vnitrostátními rozpočty. Projekty jako ITER,
politika v oblasti klimatu, nová společná zahraniční politika, impozantní vlajkové projekty
v rámci strategie EU 2020 či budoucí rozšíření – všechno z toho nemůže být ze současného
rámce financováno.

Výdaje v rozpočtu EU nepředstavují jenom náklady; poskytují členským státům důležitou
přidanou hodnotu. Pokud využijeme potenciálních možností, může to dokonce snížit tlak
na vnitrostátní rozpočty, a tak se může rozpočet EU stát příležitostí, ne pouhým problémem.
Je tedy důležité, aby měly nyní Komise a Rada odvahu vyhotovit přezkum stropů ve
stávajícím dlouhodobém rozpočtu EU v polovině období, což už dlouho slibují, ale ještě
to neudělaly.

Rád bych skončil otázkou jak na Radu, tak na Komisi. Je skutečně potřeba, abyste vysvětlili,
jak můžete jednoduše přehlížet interinstitucionální dohodu, která vyžaduje ambiciózní
přezkum dlouhodobého rozpočtu v polovině období. Nepřináší to moc důvěry pro
nadcházející jednání. Co se skrývá za tímto prostým přehlížením mezinárodní dohody?
To je má otázka.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Paní předsedající, vlastně začnu tam, kde můj švédský
kolega přestal. Měl jsem v úmyslu začít tím, že současná situace je nesrozumitelná a chtěl
jsem položit stejnou otázku, takže se těším na odpověď. Jakožto nový poslanec v Parlamentu
jsem také překvapen, jak k tomu mohlo vůbec dojít.

V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že opožděný není jen přezkum, o kterém se právě
zmínil pan Färm, ale viděno z dlouhodobější perspektivy, mají zpoždění například i
průběžné zprávy, předběžné zprávy o posouzení například pro výzkumný program a také
jiné zprávy. Z dlouhodobého hlediska ovlivní právě toto celkový obraz, pokud jde o práci,
kterou jsme začali pro rok 2014 a dál, ale má to i dopad na to, jak s tím nyní můžeme
pracovat a jak můžeme přezkoumat, co se stane za několik let, jelikož do roku 2014 je
ještě daleko.

V několika předešlých proslovech se úctyhodně zmiňovaly výzvy, kterým čelíme
v souvislosti se strategií Evropa 2020, a jistě si to bude vyžadovat ambiciózní přezkum
současného finančního rámce. Tady je třeba vykonat hodně práce a já rozumím tomu, že
Komise není z tohoto hlediska v lehké situaci. Pokud však máme dostát výzvám, kterým
čelíme, bylo by moudré se na to podívat ještě z mnohem dlouhodobější perspektivy, než
jsme doposud činili, a proto nyní potřebujeme řádný přezkum. Rovněž se těším na rozumné
iniciativy ze strany Komise.
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Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tento parlament
je volen lidmi v členských státech Evropské unie a musí sdílet jejich osud. Pokud nyní
prochází hospodářství většiny evropských států krizí a pokud jsou lidé nuceni si utahovat
opasky, nemůže jít tento parlament opačným směrem a žádat zvyšování výdajů svých i
celé Evropské unie. Taková politika snižuje vážnost a autoritu Evropského parlamentu v
očích našich voličů. Bögeho zpráva, o které dnes diskutujeme, usiluje o to, aby Evropská
unie s odkazem na Lisabonskou smlouvu a další smlouvy dostala více peněz. S tím já
osobně nemohu souhlasit. Ano, Lisabonská smlouva dává Evropské unii nové pravomoci
a novou odpovědnost, ale těchto pravomocí se Evropská unie může a musí chopit tak, aby
celkový objem peněz, který přerozděluje, zůstal zachován. Jsem přesvědčen o tom, že
hospodaření Evropské unie musí až do roku 2013 vycházet ze schváleného rozpočtového
výhledu a pokud je nutné dělat nějaké korekce, tak pouze takové, které budou reflektovat
stav evropského hospodářství a hospodářské krize, ve které se nyní nacházíme.

Monika Hohlmeier (PPE).   – (DE) Paní předsedající. dámy a pánové, zaznamenala jsem,
že si Rada nepřeje diskutovat o víceletém finančním rámci. Chci Radě říci, že by si Evropský
parlament velice přál o tomto diskutovat a že se Rada nemůže chovat jako v mateřské
školce, když nám říká, že neodpoví na naše otázky nebo nebude komentovat naše návrhy.

Za druhé se v této souvislosti musím zeptat Rady, zda si přeje naplnit Lisabonskou smlouvu
či nikoliv. Lisabonská smlouva nepředstavuje pouhou technickou úpravu; uděluje více
pravomocí, což znamená i povinnost plnit více závazků – a mezi ty patří i odpovídat na
související dotazy z finanční oblasti. Navíc Rada přijala rozhodnutí, ze kterých vyplývají
nové finanční náklady. To zmínilo mnoho mých kolegů poslanců. Pokud si Rada přeje
toto činit a pokud si nepřeje, aby se utratilo více peněz, pak musí také velmi konkrétně
stanovit, kde a jak podle ní nalézt úspory, odkud přesně mají být vyčleněny prostředky –
a ne jednoduše navrhnout obecné sumy v procentech, které se mají přerozdělit, a nechat
na Parlamentu a Komisi, aby se zhostila nepříjemného úkolu rozhodnout, odkud mají být
peníze odebrány, zvláště když jsou naše možnosti přerozdělování a rozpočtové revize
velice omezené.

Dodatečné úkoly, které jste nám uložili, jsou tak náročné, že nezahrnují malé nahodilé
částky – zmíním pouze oblast finanční solidarity našich členských států a jejich příslušné
finanční obtíže. Pokud se má program provádět, pak se nejedná o malé částky, které mohou
být jen tak mimochodem přerozděleny. To samé se týká projektu ITER, to samé se týká
záležitostí vnitřní bezpečnosti, to samé se týká významných záležitostí v oblasti výzkumu,
to samé se také týká otázek spojených s prioritními oblastmi pro Parlament, kterými jsou
vzdělávání mládeže a výzkum. Potřebujeme vyřešit nejenom nedostatečné provádění, ale
i nedostatečnou transparentnost při vynakládání prostředků. Potřebujeme zcela konkrétně
o těchto věcech diskutovat a dokončit je; Rada o nich nemůže jednoduše mlčet.

Estelle Grelier (S&D).   – (FR) Paní předsedající. dámy a pánové, v krátkosti, co odráží
návrh Evropské komise?

Zaprvé, jasný nedostatek ambice. Komise s podporou Rady odmítla provézt přezkum
víceletého finančního rámce a uklidnila si svědomí tím, že navrhla pouze technické úpravy
– úpravy, jež jsou v každém případě nevyhnutelné vzhledem k tomu, že se vztahují na
provádění Lisabonské smlouvy.

Zadruhé jde o porušení slibů daných Parlamentu. Ve skutečnosti, a to musí být řečeno,
v roce 2006 Parlament přistoupil, i když s těžkým srdcem, na to, co již tehdy a zcela správně
považoval za zastaralý finanční rámec bez manévrovacího prostoru; zkrátka se vzdal.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS164



Podmínil tedy svou podporu zárukou, že v polovině období bude proveden hloubkový
přezkum víceletého finančního rámce. Krásná ukázka toho, jak Komise a Rada nepřipisují
žádnou váhu rozhodnutím Parlamentu, na které zcela neberou ohled – Parlamentu, který
je, připomeňme to, nezávislý a představuje evropské občany.

Zatřetí ukazuje tento návrh na paradox, zvláště v souvislosti s pravomocemi, které státy
udělily Unii, s rozsáhlými projekty, rádoby evropskými, a to v rozpočtovém rámci, který
Rada a Komise odmítají rozšířit, přestože vědí, že je těmto cílům nepřiměřený. Raději
vyzývají k přerozdělování, což je v jejich očích zázračné řešení, ovšem v mých očích je to
omezená vize evropského projektu.

Navíc, jak můžeme vysvětlit evropským občanům, aniž bychom se červenali, že klíčové
projekty nejsou buď vůbec financované, jako mechanismus finanční stabilizace i přes jeho
vysokou medializaci, nebo financované, jako v případě mezinárodního termonukleárního
experimentálního reaktoru (ITER), tím způsobem, že byly odebrány prostředky z okruhu 1a,
věnovaného konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, tedy všem politikám, na které
se vážou očekávání občanů?

Řítíme se přímo proti zdi a troubíme na poplach. Parlament to ví, a je jednou z předností
zprávy pana Bögeho, že to otevřeně pojmenovává.

Ivars Godmanis (ALDE).   – Paní předsedající, chci říci tři věci. Pokud hovoříme o příštím
finančním rámci, je velmi důležité pochopit, jakým způsobem strukturujeme přidanou
hodnotu, protože pokud nevyhodnotíte plnění rozpočtu v tomto finančním výhledu,
nedosáhneme dobrého výsledku ani v tom následujícím.

Jde tedy o tři věci. Zaprvé, musíme se podívat na provádění strukturálních fondů, protože
až doposud máme systém čerpání peněz ze strukturálních fondů, které nespadají do plnění
rozpočtu. Tyto peníze jsou využívány na jiné potřeby. To není dobrý systém plánování a
nepomůže nám to vytvořit příští strukturální systém pro příští finanční výhled.

Druhá věc je například to, že odebíráme peníze a platby ze zemědělství určené pro rozvoj
venkova v roce 2009, utrácíme je pro plán obnovy, a nyní se snažíme tento dluh splatit.

Nakonec chci říct pouze jednu věc. Rozbor strukturálních fondů vyhotovený generálním
ředitelstvím pro regionální politiku dokonce ukazuje, že v některých případech je přidaná
hodnota používání strukturálních fondů negativní, a stejný rozbor provedli i zemědělci.
Na to se musíme podívat – je to, co vyplácíme nyní v období 2007–2013 skutečně přidanou
hodnotou vzhledem k penězům v systému?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Paní předsedající, pane Chasteli, pane komisaři, dámy a
pánové, domnívám se, že rozprava, kterou vyvolala dnes předložená zpráva pana Bögeho,
představuje důležitou příležitost pro jasné uvažování o budoucnosti naší Evropské unie.

Nemůžeme si nadále myslet, že mohou být prováděna různá a čím dál širší opatření se v
zásadně strnulým rámcem finančních prostředků. Proto plně podporuji zprávu, o které
diskutujeme, a vítám iniciativu pana Bögeho.

Je jasné, že Rada a Komise nedodržely interinstitucionální dohodu. Člověk se musí ptát,
proč se s tímto přezkumem v polovině období nepočítalo a proč nadále fungujeme tímto
způsobem, jako to děláme v případě projektu mezinárodního termonukleárního
experimentálního reaktoru (ITER), jako jsme to dělali v minulosti – minulý rok – s plánem
evropské hospodářské obnovy, a jako jsme to dělali v minulosti s projektem Galileo a
jinými projekty. Místo důkladného přezkumu finančního rámce jsme využili rozpětí.
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Dnes před námi stojí další výzva: členské státy převádějí pravomoci na Evropskou unii na
základě Lisabonské smlouvy. Skutečně se nedomnívám, že můžeme takto dál pokračovat.
Musíme přestat jednoduše přerozdělovat současné prostředky a využívat stávající
mechanismy pružnosti.

Řekl bych tedy, že snahy jdoucí opačným směrem by byly účinnější. Jinými slovy, snahy
s cílem vytvořit rezervy a rozpětí, které umožní Evropské unii reagovat v praxi nejen na
současné potřeby, ale i, a to především, na potřeby příští, jak z hlediska samotného
finančního rámce, tak z hlediska jednotlivých rozpočtových okruhů.

Konečně bych chtěl zdůraznit význam rozpravy o části zprávy, která vyzývá k dalšímu
promýšlení evropského mechanismu finanční stabilizace. Je potřeba ho směřovat
k analytické a prognostické činnosti a usměrňovat jeho možný dopad na rozpočet EU.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Paní předsedající, i já vřele podporuji zprávu, o které
diskutujeme. V současné recesi se stávající víceletý finanční rámec opakovaně ukázal jako
nedostatečný, pokud jde o financování řady důležitých politických priorit.

Z hlediska budoucnosti Unie je potřeba vyhotovit přezkum finančního rámce a dosáhnout
větší pružnosti, pokud skutečně chceme, aby mohla EU nabídnout občanům záruky v době,
kdy téměř 25 milionů z nich je zasaženo nezaměstnaností.

Je typické, že jak Evropská komise, tak Rada mají zpoždění v plnění svých závazků. Blížíme
se konci roku 2010 a Parlament stále čeká na to, aby tyto dva orgány splnily závazek, který
měly splnit již minulý rok.

Finanční a sociální krize srazila celou Evropu na kolena. Jedinou možnou odpovědí je tedy
evropská odpověď za pomoci rozpočtu Společenství, který by měl mít všechny nutné
prostředky k dispozici.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Paní předsedající, pane Chasteli, pane komisaři, opět jste
nám dnes věci usnadnil (za což vám tedy děkuji), protože Parlament zřídka zastává tak
jednotné stanovisko. Zvláštní arogance, kterou jste projevil, přispěla k vytvoření této
jednotné linie. Nejsem si jako politička jistá, zda Vám mám k tomuto blahopřát, protože
jde sotva o geniální tah. Jsem ve skutečnosti velmi ráda, že Parlament je téměř prázdný,
protože si myslím, že naši občané si zasluhují něco jiného než se dívat na tyto nesmyslné
hrátky. Proto se domníváme, že byste měl své stanovisko přehodnotit.

Nedodržené sliby – nedržíte slovo, a to je vážná věc. Komise si nevěří. Pane Lewandowski,
trochu více odvahy by nebylo na škodu. Nechceme a ani bychom neměli hovořit vůbec
o penězích, nebo o více penězích. Měli bychom hovořit o podstatě. Pokud se podíváte
například na situaci strukturálních fondů, kde se hromadí zbývající likvidita a dosahuje
závratných výšek, a přesto stále narůstá, pak je nejvyšší čas, abychom vážně začali věci
řešit, místo abychom ztráceli čas s takovými nesmysly.

Komise je teď takřka zoufalá, protože peníze nelze poskytnout. Právě kvůli tomu jsme
zavedli nové nástroje – Rada a Komise zavedly nové nástroje – a jen díky tomu je tato
rozprava vůbec možná. Neuvěřitelné na tomto postupu je, že dodržení slibů by nám
v konečném důsledku umožnilo napravit tuto situaci, kterou by si žádný vnitrostátní
parlament ohledně svého rozpočtu nenechal líbit.

Co nyní učiníme? Chci požádat Radu, aby držela slovo, a také Komisi, aby držela slovo.
Rozhodli jsme o postupu a toho postupu je třeba se držet. Chci, abychom se vrátili
k podstatě věci. Pokud toto všechno neuděláte, pak víme, jak se bránit. Jediné, co pak
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můžeme učinit, je zmrazit činnosti. Rukojmí nejsou legitimním politickým nástrojem, ale
pokud nám nedáváte jinou možnost, budeme to muset zcela vážně zvážit.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) I já chci podpořit pana zpravodaje a své kolegy poslance
a zdůraznit, že Evropská unie se nachází v těžké situaci, čehož si Rada ani Komise, jak se
zdá, nejsou vědomy. Čtyři roky, které uběhly v tomto víceletém finančním rámci,
hospodářská krize, vstup nové smlouvy v platnost: to vše jsou výzvy, před kterými Evropská
unie stojí. Proto je každému nadevše jasné, že potřebujeme pružnější rozpočet.

Proto si myslím, že čistě technický přezkum víceletého finančního rámce, jak ho navrhuje
Rada, není řešením, ale spíše odkladem reformy potřebné pro Evropskou unii na jeden či
dva další roky, o které dnes vedeme důležitou diskusi. Musíme také pamatovat na to, že
tento víceletý finanční rámec a tento rámcový přezkum musí být základem pro diskuse
o novém víceletém finančním rámci, který bude platit od roku 2014.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, finanční rámec představuje
v době krize výzvu. Kde bychom měli ukázat více energie, lepší cíle, více zodpovědnosti?
Kde potřebujeme šetřit, kde potřebujeme uplatnit racionalizaci, kde je třeba reformovat
činnosti? Jedním z klíčových témat je způsob, jakým přizpůsobit naši činnost na evropské
úrovni stávajícím potřebám. Zvláště jde o oblast investic: když pomyslíme na transevropské
sítě, výzkum, vzdělání, to jsou klíčové výzvy v době krize. Doufáme, že máme za sebou
dobrý začátek a směřujeme k vytvoření nových sil. V tomto ohledu nese však Evropská
unie zcela zvláštní zodpovědnost.

Když vidíme, že v rozpočtu na rok 2011 mají být prostředky na rámcový program pro
konkurenceschopnost a inovace sníženy o 60 %, že dochází ke škrtům v oblastech výzkumu,
ve kterých můžeme být v krátké době účinnější než celosvětová konkurence, a to ve
prospěch projektů, které mohou být hospodářsky úspěšné možná za 30 až 50 let, pak
musíme přehodnotit, kde by se měla uplatňovat racionalizace, a zvážit, kde zlepšit řízení,
a především, kde můžeme reagovat rychleji a účinněji. Čas běží, a proto potřebujeme
vyrovnat s událostmi krok.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Témeř rok po vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost je Evropská unie v paradoxní rozpočtové situaci. Členové Rady, kteří
dříve tvrdě pracovali na dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, si dnes, zdá se, nevšímají
faktu, že politiky touto smlouvou vymezené jsou vážně podfinancovány. Co je horší, Rada
ani nechce dovolit dalekosáhlejší financování vlajkových iniciativ Unie, jako je program
Galileo nebo Evropská služba pro vnější činnost.

Je třeba připomenout, že současný finanční rámec byl vyjednán před více než pěti lety,
kdy například byla evropská diplomacie absolutní politickou fikcí. Přezkum víceletého
finančního rámce je zásadní, a pokud budou důležité politiky financovány pouze z rezerv,
nebudou moci být uskutečněny myšlenky Lisabonské smlouvy. Aby přinesla nová smlouva
ovoce, musí být uskutečněn přezkum současného finančního rámce a nástrojů dohodnutých
s Radou pro jednání na základě rozpočtových usnesení Smlouvy. Z hlediska budoucnosti
je nutná větší opatrnost při vytváření dalších závazků, tak aby byly prostředky, které budou
použity pro financování konkrétní politiky, pokaždé případ od případu upřesněny. Jinými
slovy, ambiciózní rozpočet Evropské unie si nevyžaduje škrty, ale větší flexibilitu.
Nemůžeme mít více Evropy za méně peněz.
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Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, myslím, že pro tuto rozpravu dnes večer jsou
nejpříhodnější dva pojmy, a těmi jsou flexibilita a přidaná hodnota. Pokud se nám podaří
jich dosáhnout, pak uděláme určitý pokrok.

Samozřejmě jsou tu obrovské výzvy, zvláště pokud máme splnit cíle strategie Evropa 2020,
a proto musíme vykonat obrovské množství práce. Přesto je tu několik velkých příležitostí.
Zaprvé, Lisabonská smlouva nám dává příležitost nezanechat stopu na světové scéně
prostřednictvím Služby pro vnější činnost, což jsme v minulosti nemohli. Je potřeba na
to brát zřetel.

Nové orgány pro oblast bankovnictví a pojišťovnictví jsou také absolutně zásadní, pokud
máme v Evropě zanechat stopu, ponaučit se z recese a zavést kontrolu tam, kde panoval
absolutní zmatek.

Chtěl bych však požádat o jednu věc, a sice abychom při přípravě finančních balíčků pro
tyto orgány odolali jakémukoliv pokušení započítat bonusy pro takové situace. Byly
kořenem všeho zla a člověka, který se dožaduje bonusu, bychom se měli ptát: „Co byste
bez příslibu bonusu ve své práci nedělal?“

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Lisabonská smlouva, která nedávno vstoupila
v platnost, udělila Evropské unii mnoho nových a významných pravomocí v oblastech
vnější činnosti, jako jsou změna klimatu, turistika a ostatní důležité oblasti. To nás zavazuje,
abychom přijali nové nástroje potřebné pro provádění rozpočtových usnesení Lisabonské
smlouvy a přezkoumali současnou finanční perspektivu.

Je potřeba dosáhnout větší pružnosti rozpočtu než jaká je v současném víceletém finančním
rámci, pokud chceme, aby byla Evropská unie schopna provádět závazky, které přijala, a
reagovat účinněji na naléhavé a neočekávané události.

Pokud jde o budoucí projekty, je nutné revidovat rozpočtové priority, zajistit přiměřené
finanční prostředky pro prioritní oblasti a poskytnout dostatečné rozpočtové zdroje pro
podporu dlouhodobých investic, které jsou bezpodmínečně nutné pro hospodářskou
obnovu a růst Evropské unie.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Paní předsedající, Lisabonská smlouva uděluje Evropské unii
pravomoci v nových oblastech. Stanoví, že Unie si zajistí prostředky nezbytné pro dosažení
svých cílů a pro provádění svých politik.

Od počátku současného víceletého finančního rámce však nebylo možné připravit roční
rozpočty bez využití stávajících rozpětí. Jak nám připomněl pan zpravodaj, rozpětí se
významně zúžilo a do roku 2013 se nezvětší; přišla krize. To nám tedy nedává žádnou
možnost reagovat na neočekávané potřeby. Taková situace je nebezpečná, ba dokonce
neudržitelná.

Je tedy absolutně nutné revidovat víceletý finanční rámec pro zajištění prostředků
potřebných pro vykonávání nových pravomocí udělených Lisabonskou smlouvou. Je také
důležité umožnit financování politických priorit stanovených ve strategii Evropa 2020,
jak právě řekl pan Kelly.

Chtěl bych Vám připomenout, pane komisaři, že Lisabonská smlouva udělila Parlamentu
stejné pravomoci, jaké má Rada v rozpočtových záležitostech. Parlament musí tedy
v rozpočtové diskusi svá stanoviska prosadit, jak navrhuje pan Böge, a já mu ještě jednou
k jeho zprávě blahopřeji.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Paní předsedající, z rozpočtu EU jsou vyčleňovány
obrovské prostředky na podporu příjmů zemědělců na irském venkově. Irští zemědělci,
jejich rodiny, venkovské obce a irské potravinářské odvětví budou nadále čerpat téměř
2 miliardy EUR ročně v období 2010–2013.

Tento týden oznámil náš ministr zemědělství Brendan Smith, že irská vláda požádala
o jednotnou platbu na zemědělský podnik předem s cílem maximálně navýšit peněžní
toky určené zemědělcům v období ode dneška do konce roku. To je velmi vítaný a velmi
pragmatický vývoj. Soudím, že žádost vlády Rada schválí – či možná ji Rada v této fázi
dnes již schválila – a očekává se, že platby se začnou zasílat dne 18. prosince, přičemž
druhé čerpání bude následovat dne 1. prosince.

Vysoká úroveň ročních finančních prostředků přidělených zemědělskému odvětví v mé
zemi podtrhává význam těchto jednání pro Irsko, a zvláště pro irský venkov.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Chtěl bych poděkovat za informaci, kterou
sdělil pan komisař. Přesto mě znepokojuje něco jiného. Mám na mysli problém s příjmy
Evropské unie až do roku 2013. Pokud budeme provádět přezkum, pak ho proveďme
důkladně, čímž chci říci, že zde nediskutujeme pouze o výdajích a o jejich odůvodnitelnosti,
ale myslím, že bychom také měli hovořit o tom, zda jsou příjmy EU plánované do
roku 2013 dosažitelné a zda s nimi můžeme počítat.

Rozpočet, který byl přijat, byl koneckonců přijat v naprosto odlišné hospodářské a finanční
situaci. Již dva roky čelíme velkému a závažnému propadu HDP v členských státech EU.
Vzhledem k tomu se chci zeptat pana komisaře, zda má k dispozici podrobné odhady
o tom, zda mohou být rozpočtové příjmy EU do roku 2013 nižší než příjmy v současnosti
plánované.

Janusz Lewandowski,    člen Komise. – Paní předsedající, když jsem poslouchal rozpravu,
bylo mi zcela jasné, že stanoviska Parlamentu a Rady jsou velmi odlišná. To může
představovat problém, jelikož se čím dál tím více blížíme dohodovacímu řízení.

Věci, o kterých se má jednat (nejedná se jen o čísla na rok 2011, jelikož jde o lisabonský
balíček), budou mít vícedimenzionální charakter, stejně jako ho měla dnešní rozprava.
Nešlo pouze o regulaci, kdy Helga Trüpel využila příležitosti a protestovala proti evropské
dani. Helgo, víš, že k tomu nemáme mandát. Musíme neutrálně prostudovat stranu příjmů
a výnosů a nic jiného; potřebujeme provést neutrální rozbor, nikoliv předem odhadovat,
zda potřebujeme nové vlastní příjmy či nikoliv.

Byla zde velice jasná kritika ohledně našeho velkého zpoždění, pokud jde o přezkum
finanční perspektivy. Šlo o vědomé rozhodnutí Rady. Myslím, že šlo o moudré rozhodnutí,
při kterém byl brán zřetel na demokratickou zodpovědnost. Záležitost byla svěřena nové
Komisi. Komise se nyní velice zabývá správou ekonomických záležitostí, což je hlavní
ponaučení z krize. Blíží se říjen, což mne také znepokojuje, jelikož není dobré mít
s přezkumem takové zpoždění.

V rozpravě převládal názor, že vzhledem k novým závazkům potřebujeme skutečný
přezkum rozpočtu. Nikdo si není natolik vědom nových potřeb a závazků tak jako já,
jelikož jsou zpravidla usměrňovány přes Komisi. V případě nových potřeb nebo nových
velkých projektů obyčejně provádíme kombinaci politik, a taková kombinace vám bude
předložena k vašemu stanovisku, k vyjednávání.
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Přestože cítím, že stanoviska jsou odlišná, věřím, že dohodovací řízení v říjnu/listopadu
přinese pozitivní výsledek.

PŘEDSEDAJÍCÍ: Diana WALLIS
Místopředsedkyně

Olivier Chastel,    úřadující předseda Rady. – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, zcela
jasně jsem slyšel, jak mnozí z vás kladou důraz na potřebu revidovat rozpočet, zvláště
v případě nových závazků Evropské unie. Jde o důležitou rozpravu, což bez váhání
připouštím.

Možná jsem se ve svém prvním projevu nevyjádřil zcela jasně. Neřekl jsem, že Rada nechce
nikdy vést debatu o rozpočtu, ale skutečně se domnívám, že se jedná o dlouhodobou
debatu a měli bychom proto počkat, jak někteří z vás uvedli, na dokument Komise
o přezkumu rozpočtu.

Půjde tedy o první fázi procesu přezkumu rozpočtu Unie. Rada toto neodmítá; nebrání se
zahájit debatu zaměřenou zejména na příští finanční výhled.

Paní předsedající, dovolte mi, abych se na chvíli vrátil ke zvláštnímu návrhu Komise, jehož
cílem je pokrýt dodatečné potřeby v rámci projektu mezinárodního termonukleárního
experimentálního reaktoru (ITER). Rada vzala na vědomí plán financování projektu ITER
na roky 2012 a 2013, který předložila Komise na konci července, a nyní tyto návrhy pečlivě
zkoumá.

Reimer Böge,    zpravodaj. – (DE) Paní předsedající, začnu projektem ITER. V této věci se
postupuje pozoruhodným způsobem. Rada přijala rozhodnutí, že do roku 2013 jsou
potřeba dodatečné finanční prostředky ve výši 1,4 miliard EUR, a nyní je vyvíjen velký tlak
na rozpočtový orgán, aby do konce září objasnil své stanovisko a aby mohly být dodrženy
mezinárodní závazky. Rada ITER již oznámila, že tyto prostředky budou k dispozici pod
podmínkou jejich schválení rozpočtovým orgánem. Takto se nejedná s rozpočtovým
orgánem a takto se nejedná s Evropským parlamentem.

Pane Chasteli, očekávám, že dáme dohromady celkový balíček pro projekt ITER a nikoliv,
jak to navrhuje Komise, že v období několika příštích let rozdělíme 540 milionů EUR.
Chceme strávit tři roky přením se o tomto projektu nebo chceme pracovat společně na
tom, abychom řádně na nohy možná průkopnický mezinárodní výzkumný projekt?
Doufám, že v této se budeme moci shodnout.

Zpráva, o které se bude zítra hlasovat, společně s rozpravou vyslaly jasný signál. Komise
by se měla snažit obohatit stávající návrhy na úpravu interinstitucionální dohody na základě
této rozpravy. Bylo by dobré, kdyby Rada ukázala jistý pokrok při prvním trialogu na
začátku října.

Někdy mám dojem, že Rada a členské státy mají tendenci vracet se do doby před
Lisabonskou smlouvou a neuvědomují si, že tu nyní existuje nový poměr sil a že čelíme
novým politickým výzvám.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v poledne (ve středu, 22. září 2010).

Písemná prohlášení (článek 149)
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Edit Herczog (S&D),    písemně. – (HU) Musíme připustit, že v posledních čtyřech letech
v rámci současného víceletého finančního rámce, i před zavedením nových lisabonských
požadavků, jsme mohli schválit roční rozpočty pouze za pomoci výjimečných finančních
nástrojů. Je tedy pochopitelné, že se přezkum víceletého finančního rámce již nesmí
odkládat a dodatečné prostředky jsou nezbytné pro iniciativy, které nebylo možné předvídat
v době schvalování současného rámce. Rozhodovací orgány EU v oblasti financí jsou
povinny poskytnout potřebné prostředky pro dosažení cílů EU a provádění politik EU
s ohledem na nové oblasti činnosti stanovené Lisabonskou smlouvou, jako například vnější
činnost, sport, výzkum vesmíru, změna klimatu, energetická politika, turistika a civilní
ochrana. Musíme mít také na paměti přidanou evropskou hodnotu rozpočtu EU, který
prokazuje solidaritu a účinnost při shromaždování finančních prostředků a jejich společném
využívání na národní, regionální a místní úrovni. Většina těchto prostředků podporuje
dlouhodobé investice, které podněcují hospodářský růst Unie. Musíme podniknout všechny
potřebné kroky pro uvolnění dodatečných finančních prostředků pro Evropskou službu
pro vnější činnost a pro další priority Lisabonské smlouvy, zvláště pro iniciativy, které
spadají do podokruhu 1a – „konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost,
vytvářející přidanou hodnotu pro EU a umožňující Unii dostát svým závazkům a naplnit
očekávání evropských občanů.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písemně. – (DE) Evropský parlament bere svůj demokratický
dohled vážně a v této zprávě žádá Radu a Komisi, aby vyhotovily komplexní přezkum
víceletého finančního rámce. Podporuji všechna doporučení v této zprávě, která usnadní
plánování a povedou k účinnějšímu využívání finančních prostředků EU. Komise velice
často nečekaně předkládá nové návrhy pro využití nepoužitých prostředků. Francouzský
projekt ITER je jen jedním příkladem toho, kdy peníze – v tomto případě určené pro
zemědělství – jsou předem odčerpány pro použití v jiných oblastech. Finanční prostředky
pro zemědělství, které nebyly použity nebo nebyly dány stranou pro nepředvídané události
v zemědělství, by se jednoduše neměly používat pro jiné oblasti. V odvětví zemědělství je
zvláště důležité vytvořit rezervy. Pružnost je důležitá, ale v každém případě by se měla
uplatňovat v rámci příslušné politické oblasti. Používání prostředků by mělo být předem
jasně vymezeno a tyto prostředky by měly v daném odvětví být v každém případě
k dispozici.

12. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: Záruka poskytnutá Evropskou unií v
souladu s ustanoveními článku 122 SFEU – finanční pomoc členským státům
(rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je zpráva pana László Surjána, jménem Rozpočtového
výboru, o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2010 na
rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))
(A7-0250/2010).

László Surján,    zpravodaj. – (HU) Vážení zástupci Rady, pane komisaři Lewandowski,
dámy a pánové, Komise navrhla a Rada přijala sedmý pozměňovací návrh pro rozpočet
na rok 2010. Co je podstatou tohoto pozměňovacího návrhu?

Kdybychom o tom chtěli vtipkovat, tak by to bylo dobré téma. Vytvořili jsme prázdnou
novou rozpočtovou linii, které nepřipadne ani cent, neřku-li miliardy. Zároveň novináři
s libostí podávají zprávy o tom, že je do ní zahrnuto 60 miliard EUR. Jak však naznačuje
titul, těchto 60 miliard EUR není nic jiného než záruka a Komise se domnívá, že šance na
to, že bude tato záruka využita, že bude skutečně vyplacena, se rovná nule.
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Ten nejhorší scénář neodpovídá vždy našim předpokladům, ale klíčovým zůstává, že je
velmi málo pravděpodobné, že budeme muset z tohoto řádku čerpat skutečné sumy peněz.
A proč se tomu tak děje již nyní, v rozpočtu na rok 2010? Protože to, o čem hovoříme, je
ve skutečnosti součástí plánu Evropské unie vyřešit finanční krizi v zemích, které se
v budoucnosti dostanou do problémů.

Tato položka se dotýká především Parlamentu a rozpočtu Evropské unie a stanovuje horní
hranici ve výši 60 miliard EUR, kterou nelze v období do konce roku 2014 překročit.
Těchto 60 miliard je stanovená horní hranice. Proč ji musíme určit již nyní? Musíme ji
určit, protože jde o náš vzkaz. Vzkaz trhu. Vzkaz těm, kteří pochybují o tom, zda chceme
zachránit země, které se v budoucnosti mohou dostat do obtíží. V současnosti nevyvstává
tato potřeba, není tedy nutné vyčleňovat peníze, ale stojí za to přidat do rozpočtu onu
linii, abychom mohli v budoucnosti v případě potřeby rychle jednat.

Tato prázdná linie je také vzkazem pro členské státy, které mají obavy, že jim odebíráme
více peněz. Chceme je ujistit, že nejde o případ nouze. Zde se nejedná o Řecko, ale především
o budoucnost. Proto není správné, aby se členské státy pokoušely uniknout své povinnosti
solidarity a odvolávaly se na domnělé či skutečné chyby Řeků. Předložený návrh představuje
plán solidarity mezi členskými státy a bez solidarity, dámy a pánové, by Unie neexistovala.

Janusz Lewandowski,    člen Komise. – Paní předsedající, návrh opravného rozpočtu č. 7
je důsledkem rozhodnutí ustanovit evropský mechanismus finanční stabilizace, který je
zase reakcí na dramatický vývoj na finančních trzích v březnu, dubnu a květnu. Proto byl
vedle již existující podpory platební bilance, na základě víceméně stejného principu,
ustanoven evropský mechanismus finanční stabilizace, a to s částkou ve výši 60 miliard EUR.

V reakci na otázku pana László Surjána chci říct, že za normálních kýžených okolností, i
v případě, že využijeme evropského mechanismu finanční stabilizace, by toto nemělo mít
žádný dopad na rozpočet EU. Za normálních okolností, tedy když stát, který půjčky obdržel,
tyto půjčky splácí, je tento mechanismus aktivován, ovšem bez finančních důsledků na
rozpočet.

V případě, že by se vyplnil vysoce nepravděpodobný scénář (nikoliv zcela nepravděpodobný,
bohužel, ale velmi nepravděpodobný), tedy že by členský stát nedostál svým závazkům,
musíme zajistit, aby byla Evropská unie připravena včas plnit své zákonné závazky vůči
věřitelům.

Měli bychom tedy být na tuto nepravděpodobnou a nežádoucí verzi připraveni. Jednoduše
řečeno, na této myšlence stojí v jistém smyslu opravný rozpočet č. 7. Stejně jako u podpory
platební bilance jsme navrhli vytvoření struktury pro novou rozpočtovou položku na
straně výdajů v rozpočtu a odpovídající novou rozpočtovou položku na straně příjmů v
rozpočtu. Toto jsou pouze symbolické položky – stejně jak tomu bylo u podpor platební
bilance – a jsou založeny na stejném principu. Základním principem je zde to, že bychom
měli být v případě potřeby připraveni.

Jsem rád, že o návrhu opravného rozpočtu č. 7 diskutovala Rada a formálně ho dne 13. září
schválila. Nyní doufáme, že Parlament učiní stejné rozhodnutí.

Francesca Balzani,    jménem skupiny S&D. – (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, opravný
rozpočet, o kterém dnes diskutujeme a o kterém budeme v příštích dnech hlasovat, je
důležitý dokument. Představuje poslední krok k provádění evropského mechanismu
finanční stabilizace, který byl velice potřebný v květnu pro zklidnění prudké bouře, která
zasáhla euro a tedy i EU.
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Tato bouře ukázala jasně jednu věc: již neexistují problémy jednotlivých členských států,
protože jednotlivé problémy se nevyhnutelně stanou problémy všech členských států, a
proto je třeba společná odpověď. Evropa našla odvahu a sílu pro nalezení této společné
odpovědi, o které zde dnes ve skutečnosti hovoříme.

Tato nová rozpočtová linie stanovuje jasnou mez. Je to první krok k novému společnému
přístupu vůči finančním politikám a v budoucnosti také k hospodářským politikám
členských států s ohledem na evropský rozpočet. Je to první krok směrem ke sjednocenému
semestru, v rámci kterého budou rozpočtová rozhodnutí jednotlivých členských států a
rozpočet EU blíže srovnávány.

Rozpočet je tedy opět nástrojem – který byl vždy základem pro provádění politik EU –
,jenž se dostává do popředí zájmu a dokazuje, že je základním prostředkem pro utváření
Evropy i po Lisabonské smlouvě. Především nás upozorňuje na význam rozumného
a zodpovědného řízení veřejných zdrojů jako nezbytného předpokladu pro skutečný
rozvoj a pro budoucí skutečný evropský růst.

Isabelle Durant,    jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Paní předsedající, je pravda, že zde
hovoříme zcela klidně o úpravě rozpočtu na rok 2010 a o vytvoření dodatečné linie, o
takzvaném „technickém“ opravném rozpočtu. Všichni ovšem víme, že ke klidu v této
rozpravě, v porovnání s předcházející, o něco méně klidnější rozpravou, také přispělo
odvážné a solidární rozhodnutí přijaté v období největšího napětí v eurozóně v květnu
tohoto roku.

Tehdy o víkendu hlavy států či předsedové vlád vytvořili slavný evropský mechanismus
finanční stabilizace, který umožňuje Evropské unii vypůjčit si prostředky na kapitálových
trzích a poskytnout za určitých podmínek půjčky členským státům ve finančních potížích.

Právě tento duch solidarity umožňuje poskytnout záruky v zájmu Evropy jako celku a
dává evropskému rozpočtu skutečnou přidanou hodnotu. Právě v tom jdeme dobrým
příkladem.

Bohužel současný strop vlastních zdrojů, stanovený na 1,23 % hrubého domácího produktu
nestačil na vytvoření soběstačného mechanismu. Z rozpočtu je přiděleno pouze
60 miliard EUR a zbytek – 444 miliard EUR – poskytne mezivládní mechanismus nazvaný
„speciální účelový nástroj“, za který ručí členské státy v eurozóně; mechanismus, od kterého
ostatně nedávno Slovensko odstoupilo.

Dnešní klidná atmosféra nám tedy jistě umožňuje vést rozpravu, ale především nás zavazuje
postoupit dále a učinit víc v rámci budoucí finanční perspektivy. V tomto smyslu se
domnívám, že musíme zvýšit strop vlastních zdrojů, aby mohl evropský rozpočet zastávat
skutečnou makroekonomickou roli, čímž by zároveň vznikly rezervy, nebo evropské
investiční plány a/nebo více garančních mechanismů, v závislosti na stavu evropského
hospodářství.

Musíme také vytvořit nové finanční nástroje. V této souvislosti by byly například eurobondy
ve spolupráci s Evropskou investiční bankou velmi dobrým nástrojem.

Konečně musíme naléhavě zavést nové vlastní zdroje, jako daň z finančních transakcí,
uhlíkovou daň nebo daň z podnikání, což by nám umožnilo snížit příspěvky členských
států založené na jejich HDP a zároveň tak obejít slavnou debatu o čistých přispěvatelích.

Tento obrovský úkol na nás čeká, zvláště se bude týkat speciálního výboru, ale, pane
komisaři, jde také o záležitosti, kde budeme muset všichni projevit svou vůli.
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Marta Andreasen,    jménem skupiny EFD. – Paní předsedající, zítra budeme hlasovat
o návrhu opravného rozpočtu č. 7, který finančně pokrývá záruku, požadovanou po
Evropské unii pro evropský mechanismus finanční stabilizace. Tento mechanismus, který
Unii umožňuje vypůjčit si finanční prostředky na kapitálovém trhu a pak je půjčovat
členským státům, které se octli ve finančních potížích, předpokládá, že v případě
neschopnosti členského státu půjčku splatit by byl využit evropský rozpočet pro krytí
dluhu.

Vážení kolegové, upozorňuji Vás na skutečnost, že ručiteli tohoto balíčku finanční
stabilizace jsou ve skutečnosti členské státy, z nichž jsou mnohé z nich uprostřed finanční
krize. Hovoříme o 60 miliardách EUR. To není symbolická položka. Kde chceme najít
peníze v případě potřeby poskytnutí této záruky?

Jak můžeme hlasovat pro takový opravný rozpočet, když Komise nestanovila priority pro
rozpočtové výdaje v případě, že by Evropská unie měla záruku poskytnout? Pokud máme
jednat zodpovědně v zájmu voličů (i přestože nám bylo řečeno, že riziko je malé), měli
bychom hlasovat proti tomuto usnesení.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Paní předsedající, pomoc Řecku nám byla představena
jako výjimka ze zákazu poskytování záchranné finanční pomoci na základě článku 136.
Článek 136 však neopravňuje k poskytnutí úvěru Řecku, jelikož pouze umožňuje přijmout
opatření v souladu s příslušnými ustanoveními smluv. Nejenom, že SFEU tato opatření
nepředpokládá, ale dokonce je přímo zakazuje. Ustanovení tedy nepovoluje další opatření
a k tomuto závěru také došlo Středisko evropských studií (CEP) ve své věcné zprávě. Ministři
financí eurozóny se rozhodli pomoci Řecku poskytnutím úvěru s průměrnou úrokovou
mírou 5 %. Přesto odborníci z CEP prokázali, že úvěr přidělený s politicky motivovanou
úrokovou mírou, jež je nižší než tržní úroková míra, představuje nezákonnou dotaci.
Pomoc Řecku byla tedy z právního hlediska velice sporná, ne-li přímo nezákonná.

Pokud jde o skutečné důsledky, chtěl bych Vám, pane komisaři, předat hodnocení
německého ekonomického znalce Joachima Starbattyho, které je, jak se obávám, smutně
pravdivé: pokud budou země eurozóny nadále zodpovědné za dluhy jiných členských
států, pak za deset let již nebude existovat euro. Musíme nemoc vymýtit, ne jednoduše
ránu pomazat mastí. Země eurozóny, které již nemohou ustát svůj dluh, se musí znovu
stát konkurenceschopnými tím, že vystoupí z měnové unie. Jinak se domnívám, že euro
nemá budoucnost.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Paní předsedající, zástupce Rady již odešel – zřejmě kvůli
ostré kritice, které byl vystaven ohledně předešlého bodu projednávání. Zpráva pana Surjána
však trochu opravila to, co se rozhodlo během dlouhého, obtížného nočního zasedání
Evropské rady o balíčku stabilizace. Nyní pan komisař hovořil o nízké pravděpodobnosti
využití těchto záruk, pokud jde o evropský rozpočet. Pokud budeme optimisté, bude nám
nyní toto základní tvrzení stačit.

Nicméně musíme mít na paměti, že pokud jde o záruky, máme již v evropském rozpočtu
tři takovéto případy nepravděpodobného využití: investiční banka se zárukami dosahujícími
téměř 100 milionů EUR. Před zavedením eura jsme byli v situaci, ve které mohly všechny
členské státy získat pomoc formou podpory své platební bilance, tehdy v maximální výši
16 miliard EUR. Po zavedení eura byl tento systém omezen na země mimo eurozónu a
následkem finanční krize v roce 2009 se strop pro členské státy mimo eurozónu zvýšil na
50 miliard EUR, z nichž je nyní 9-10 miliard EUR poskytováno jako záruka.
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Nyní s Lisabonskou smlouvou je situace taková, že článek 143 výslovně zmiňuje země
mimo eurozónu. Článek 352 by bezpochyby byl nejvhodnějším právním základem, ale
to by bylo znamenalo zapojení Parlamentu – i několika vnitrostátních parlamentů – a
proto bylo pravděpodobně vzhledem k obtížným okolnostem tohoto rozhodování
nesnadné volit tuto cestu. V tomto ohledu tedy článek 122 bezpochyby neposkytl ten
nejsprávnější právní základ, ale byl to politicky nejprůchodnější a také nejjednodušší právní
základ, bez jakéhokoli zapojení Parlamentu.

Jasně zde tehdy existovala právní mezera, ale neznamenalo to, že by nebyla Evropská unie
v době krize schopná jednat. To mohu přijmout. Nicméně rozhodnutí Evropské rady
o tomto složitém právním základu znamená, že bude – v případě potřeby – využito rozpětí
mezi horní hranicí vlastních zdrojů Unie a horní hranicí víceletého finančního rámce.

Článek 310 Smlouvy jasně stanoví, že nesmí být přijaty žádné legislativní akty přesahující
horní hranici vlastních zdrojů Unie nebo víceletého finančního rámce. V případě potřeby
je nutná revize. V tomto ohledu učinila Rada velký krok vpřed bez zapojení rozpočtového
orgánu, pokud jde o budoucí debatu o otázce: „Jaká je horní hranice finanční perspektivy?“
Říkám tedy, že budoucí horní hranicí víceletého finančního rámce bude horní hranice
vlastních prostředků Unie, a nic jiného.

Měli bychom zprávu schválit na základě politické uvážlivosti, ale měli bychom podporovat
a bojovat za to, abychom v budoucnosti řádně vzájemně diskutovali o právních mezerách,
které jasně existují, stejně jako o tom, jak zapojit Parlament a jak tyto mezery zaplnit. Toto
by také mělo být součástí společné interinstitucionální dohody o rozpočtu vycházející
z Lisabonské smlouvy.

Jacek Włosowicz (ECR).   – (PL) Dnes hovoříme o mechanismu finanční stabilizace
v Evropě a hovoříme o opravném rozpočtu. To jsou kroky, jejichž jasným cílem je zvýšit
bezpečnost a důvěryhodnost finančního systému v Evropě. Tato opatření jsou jistě nyní
nutná k tomu, abychom se v budoucnu neocitli v ještě větších finančních obtížích. Doufám,
že opatření, o kterých dnes hovoříme, budou účinná a jako lék vyléčí příznaky nemoci.
Tento lék však jistě neodstraní příčiny, které představovaly právě hlavní problém
v posledních měsících. Bez základní změny evropského finančního systému pomohou
opatření, která nyní zvažujeme, jen dočasně.

Proto musíme začít podnikat základní změny, aby byly evropské finance stabilní a
transparentnější a abychom my, Parlament, nebyli tak často voláni na pomoc jako požárníci,
kteří mají přijet a uhasit oheň. Taková opatření mohou pouze pomoci, nepředstavují však
základ pro budoucí stálou činnost.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, pro zajištění
finanční stability eurozóny nyní zavádíme balíček opatření. Otázka, která u mne vzbuzuje
obavy v souvislosti s touto rozpočtovou linií, je, odkud mají ve skutečnosti být čerpány
peníze v případě, že by o ně členské státy v rozporu s očekáváním požádaly.

Zmiňujete se o záruce, pane komisaři. Aby tato situace zůstala pouze hypotézou, skutečně
naléhavě žádám Komisi, aby přijala taková opatření s odstrašujícím efektem, která přinutí
členské státy skutečně dělat vše,co je v jejich silách pro to, aby se v takové situaci nikdy
neocitly.

Janusz Lewandowski,    člen Komise. – Paní předsedající, několik málo objasnění pro
paní Andreasenovou k tomuto skutečnému problému. Návrh opravného rozpočtu č. 7
nezahrnuje záruky členských států, ty jsou zahrnuty v druhé části. Členské státy garantují
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vzájemné půjčky ve výši 440 miliard EUR. Pokud jde o strukturu rozpočtu, jde o kopii
podpory platební bilance a opět jde o otázku, která již byla položena.

Je to typická dohoda o rozpočtových položkách, která se týká úvěrových operací bez
záručního fondu s konkrétně vyčíslenými prostředky. Jde tedy o symbolickou položku.
Pokud bude nutné čerpat další peníze, doposud čerpané z podpory platební bilance pro
Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko v celkové výši 16,6 miliard EUR, pak předloží Komise
návrh o nutnosti čerpat prostředky prostřednictvím převodu či opravného rozpočtu.

Takto to funguje, ale nejde o nic nového, pouze o rozšíření stávající podpory platební
bilance na členské země eurozóny, a já souhlasím s Reimerem Bögem, že jde o velmi
pružnou interpretaci Lisabonské smlouvy.

László Surján,    zpravodaj. – (HU) Nejprve dlužím poděkování politickým skupinám
podporujícím tuto zprávu a domnívám se, že zpráva skutečně slouží zájmům bezpečnosti.
Přesto kritické poznámky poukazující na to, že máme k dispozici balíček
s 800 miliardami EUR, z nichž může Parlament počítat či zacházet s 60 miliardami, jsou
také opodstatněné.

Do určité míry to působí tak, že Parlament nefunguje v rámci Lisabonské smlouvy či
dokonce stále neexistuje. Naším úkolem je však vyjít s těmito 60 miliardami a v tomto
ohledu bych rád opět objasnil, že povinnosti připadají jenom na členské státy eurozóny.
Pokud tedy slova řečníka, který na ochranu zájmů svých voličů říká „ne“, mohou znamenat,
že Spojené království brzy vstoupí do eurozóny, pak si tento den zaslouží být oslavován
a zapsán červeným písmem do kroniky Evropské unie.

Já totiž, na rozdíl od mnoha jiných, v eurozónu věřím a chtěl bych, aby i moje země brzy
musela přijmout finanční zodpovědnost v tomto záchranném plánu. Doufám, že
pravděpodobnost využití této záruky je nulová či téměř nulová, jelikož se členský stát
v případě nedodržení svých finančních povinností po záchraně vystavuje obrovskému
nebezpečí.

Pokud si dobře vzpomínám, Lisabonská smlouva dokonce zavádí možnost vyloučení za
určitých okolností. Nedodržení finančních závazků by představovalo tak závažnou chybu,
že by bylo třeba brát v úvahu i tuto sankci. Myslím, že toto je záruka, kterou požadoval
jiný řečník. Závěrem vám chci ještě jednou poděkovat za vaši pozornost a žádám své
kolegy, aby tuto zprávu zítra podpořili. Ať je toto další zárukou bezpečí pro evropské
občany!

Předsedající. −   Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra v poledne, ve středu, dne 22. září 2010.

(Zasedání bylo přerušeno v 18:35 a pokračovalo v 19:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
Místopředseda

13. Doba vyhrazená pro otázky (Komisi)

Předsedající.   – Následujícím bodem jednání je doba vyhrazená pro otázky
(B7-0462/2010).

Následující otázky jsou určené Komisi.
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Část 1

Otázka 21, kterou pokládá Vilija Blinkeviciute (H-0405/10)

Předmět: Nová opatření EU pro boj proti násilí páchanému na ženách

Prostřednictvím stockholmského programu, který Evropský parlament schválil v roce 2009,
a prostřednictvím usnesení EP o odstranění násilí páchaného na ženách byla Komise
vyzvána k přijetí doplňujících opatření pro boj proti násilí páchanému na ženách, přičemž
by se měla zaměřit především na prevenci a lepší informování veřejnosti. Komise byla
vyzvána, aby předložila výsledky studie a průzkumu, jež byly v této oblasti provedeny, a
aby začala připravovat novou směrnici o boji proti násilí páchanému na ženách.

Kdy budou výsledky této studie a průzkumu k dispozici a jaké jsou bezprostřední plány
Komise, pokud jde o vypracování budoucí směrnice?

László Andor,    člen Komise. – Násilí páchané na ženách představuje porušování základních
práv a Komise opět potvrzuje své odhodlání zajistit, aby dodržování základních práv bylo
jádrem našich činností.

Násilí vůči ženám nemůže být ospravedlňováno na základě zvyklostí, tradice či
náboženského přesvědčení. Komise potvrzuje své silné odhodlání potírat násilí páchané
na ženách. Odráží jej ve svém sdělení z dubna 2010 o Stockholmském programu, ve kterém
klade důraz na ochranu obětí trestných činů, včetně ženských obětí násilí a mrzačení
pohlavních orgánů.

S ohledem na závazky našeho akčního plánu, kterým se provádí Stockholmský program,
Komise v současné době pracuje na své strategii pro potírání násilí páchaného na ženách.
Komise plánuje, že v první polovině roku 2011 přijme strategii pro potírání násilí
páchaného na ženách. Činnosti spojené s prevencí a zvyšováním povědomí o této
problematice budou klíčovým bodem strategie Komise.

V březnu Komise představila Chartu žen, čímž upevnila svůj závazek podporovat rovnost
žen a mužů a potírat násilí páchané na ženách. Jak bylo projednáno na plenárním zasedání
Evropského parlamentu dne 15. června, tato charta navrhuje zavést koordinovaný a účinný
politický rámec pro potírání násilí na ženách.

Jsme odhodláni posílit svou činnost jak v oblasti legislativních, tak měkkých opatření,
abychom vymýtili násilí páchané na ženách, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů,
a využili všech prostředků, kterými Evropská unie disponuje. Místopředsedkyně Redingová
dnes oznámila strategii pro rovnost žen a mužů. Komplexní postup směřující k potírání
násilí na ženách je klíčovým bodem této strategie.

Komise spatřuje silné propojení mezi dokumenty týkajícími se násilí páchaného na ženách
a legislativním balíčkem týkajícím se práv obětí. Opatření obsažená v tomto legislativním
balíčku výrazným způsobem napomohou ochraně ženských obětí násilí.

Komise uvítala přijetí usnesení Parlamentu o násilí páchaném na ženách a rovnosti žen a
mužů, včetně usnesení Parlamentu o odstranění násilí páchaného na ženách. Komise
zaznamenala návrh Parlamentu na vytvoření směrnice o potírání a prevenci násilí
páchaného na ženách. Jednou z právě probíhajících studií je studie proveditelnosti
vyhodnocující možnosti, příležitosti a potřeby evropského právního rámce zaměřeného
na potírání násilí založeného na pohlaví a násilí páchaného na dětech. Výsledky této studie
a dalších probíhajících studií budou prezentovány na konferenci na vysoké úrovni o násilí
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páchaném na ženách, kterou bude organizovat Komise ve spolupráci s belgickým
předsednictvím ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 v Bruselu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Pane předsedající, pane komisaři, děkuji vám za vaši
vyčerpávající odpověď na mou otázku, stále však postrádám dostatečně spolehlivé a
srovnatelné informace jak na vnitrostátní, tak evropské úrovni, které by vyhodnotily
skutečnou současnou situaci v oblasti násilí páchaného na ženách.

Připravila Komise akční plán na shromažďování statistických údajů a provádění statistik
s cílem získat srovnatelné údaje o násilí páchaném na ženách z celé Evropské unie? Pokud
nebudeme znát skutečnou situaci, situace v členských státech se rozhodně nezmění.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ženy často ze strachu mlčí o domácím násilí. Je dobře
známo, že to je rostoucí problém v muslimských zemích, jako je zejména Turecko. Amnesty
International odhaduje, že třetina až polovina všech žen v této zemi je ve svých rodinách
vystavována fyzickému násilí.

Moje otázka zní, zda při přípravě této studie jste věnovali pozornost tomu, jak tento
fenomén přesahuje hranice Evropské unie, a zda jste se v této souvislosti zabývali problémy
domácího násilí v Turecku.

László Andor,    člen Komise. – Zcela souhlasím s důležitostí shromažďování spolehlivých
údajů a získávání příslušných ukazatelů v této oblasti. Mohu váženého pana poslance
ujistit, že shromažďování údajů a získávání příslušných ukazatelů bude zahrnuto ve strategii,
o které jsem hovořil ve své úvodní odpovědi.

Mohu rovněž ujistit poslankyně a poslance Parlamentu, že se zabýváme jak vnitřními, tak
vnějšími otázkami spojenými s potíráním násilí páchaného na ženách. Zejména pak máme
velké možnosti a oprávnění projednávat tyto otázky důrazným způsobem se zeměmi,
se kterými Evropská unie vede přístupová jednání či udržuje jiné intenzivní kontakty.

Předsedající.    – Otázka 22, kterou pokládá Marian Harkinová (H-0414/10)

Předmět: Nařízení (ES) č. 1083/2006

Vezmeme-li v úvahu nařízení (ES) 1083/2006 (1)  a vlivy stávající hospodářské krize spolu
s vlivy globalizace na úrovně zaměstnanosti v zemích EU, jaká konkrétní opatření nebo
kontroly Komise zavedla, aby zajistila, že ty podniky, které v jednom členském státě
propouští zaměstnance, neobdržely za posledních pět let v jiném členském státě žádné
finanční prostředky ze strukturálních fondů?

László Andor,    člen Komise. – Rád bych poděkoval vážené paní poslankyni za její otázku.
Jak víte, strukturální fondy, jako je Evropský regionální a rozvojový fond a Evropský sociální
fond, podléhají sdílenému řízení.

Řídící orgán určený členským státem je zodpovědný za spravování a provádění operačních
programů. Řídící orgány mají zajišťovat, aby operace byly pro spolufinancování vybírány
v souladu s kritérii danými operačním programem a pravidly členského státu a EU.

Nařízení č. 1083/2006 definující obecná ustanovení Evropského regionálního a
rozvojového fondu, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti uvádí dva odkazy
týkající se přemísťování výroby.

(1) Úř.věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 25
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První se nachází v bodu odůvodnění 42, který uvádí, že při hodnocení hlavních projektů
produktivních investic by Komise měla mít veškeré nezbytné informace, aby mohla zvážit,
zda finanční příspěvek poskytnutý z fondů nepovede k výrazné ztrátě pracovních míst
ve stávajících lokalitách Evropské unie, aby tak zajistila, že finanční prostředky Společenství
nepůjdou ve prospěch přemísťování výroby v rámci Evropské unie.

Druhý odkaz je v článku 57, který stanovuje, že řídící orgány nebo členské státy musí
zajistit, aby spolufinancované investice fungovaly po dobu alespoň pěti let od dokončení
operace.

Pokud některá operace nesplní tento požadavek, měla by finanční příspěvek poskytnutý
EU vrátit. Řídící orgány musí ve svých výročních zprávách o provádění informovat Komisi
o operacích, které nesplnily požadavky na udržení investice stanovené v tomto článku, a
Komise o nich musí informovat ostatní členské státy.

Komise a členské státy musí zajistit, aby podniky, které musí nebo musely zpětně vrátit
finanční prostředky, nezískaly po převedení výrobní činnosti mezi regiony v rámci
členského státu nebo do jiného členského státu příspěvek z fondů.

Při monitorování reorganizačních činností napomáhá Komisi Evropská nadace pro zlepšení
životních a pracovních podmínek spolu s Evropským monitorem pro restrukturalizaci.
V případě režimů státní podpory také platí požadavek, aby investice byla udržitelná po dobu
pěti let u regionálních investičních podpor a podpor zaměstnanosti. Komise vytvořila
internetový nástroj pro vyhledávání státních podpor, který poskytuje informace o státních
podporách a zaznamenaných případech blokových výjimek.

Závěrem, v souladu s požadavky zveřejnění musí členské státy sdílející řízení fondů
Evropské unie zveřejnit seznam příjemců operací a odpovídajících částek veřejných
finančních prostředků.

Informace o příjemcích z Evropského sociálního fondu lze nalézt na internetových
stránkách tohoto fondu. Jsou zde odkazy na internetové stránky tohoto fondu v členských
státech.

Marian Harkin (ALDE).   – Děkuji, pane komisaři, za vaši velmi vyčerpávající odpověď.
Je důležité, aby v naší průmyslové politice fungovala soudržnost.

Chci se vás zeptat na jednu konkrétní otázku. Hovořil jste o bodu odůvodnění 42 a řekl
jste, že finanční prostředky Společenství nebudou nepodporovat přemísťování výroby a
že projekty, na které směřují spolufinancované investice, se musí udržet dobu pěti let. Jsou
však nějaké kontroly, které by ukázaly, co se děje po poskytnutí finančních prostředků,
aby tak bylo zajištěno, že společnost, která je příjemcem těchto prostředků, nepropustí
zaměstnance v žádném z ostatních 26 členských států? Existují nějaké kontroly, které by
ukázaly, zda k tomu dochází, a pokud ano, jaké z toho plynou důsledky?

László Andor,    člen Komise. – Mohu říct, že pro tento účel existují mechanismy a
monitorování. Evropský sociální fond funguje v každém členském státě a různé kanceláře
spolu vzájemně komunikují. Jsme proto schopni současně sledovat, co se děje v různých
členských státech, a pokud dojde k nějaké neregulérnosti, jsme schopni odpovídajícím
způsobem předávat informace a v případě potřeby požadovat nápravu.

Předsedající.   – Jelikož autor není přítomen, otázku23 vynecháme.

Část 2
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Otázka 24, kterou předkládá Marc Tarabella (H-0404/10)

Předmět: Důsledky liberalizace trhu s energií pro spotřebitele

Na posledním Fóru občanů o energii se Komise veřejně zavázala zlepšit služby nabízené
spotřebitelům. Všechny průzkumy zveřejněné poslední dobou totiž ukazují, že trh s energií
je pro spotřebitele zcela neprůhledný a že na tomto trhu došlo ke zvyšování cen, jež je
naprosto neslučitelné se zdravou konkurencí.

Jaká opatření má Komise v úmyslu přijmout, aby se faktury za energii pro občany konečně
zprůhlednily a aby občané mohli porovnávat ceny?

Proč odmítá Komise přinutit sektor energetiky, aby dodržoval přísná a jasná pravidla, která
by snížila astronomický počet stížností předkládaných oběťmi liberalizace?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Existují různé důvody k tomu, abychom zaměřili
svou pozornost na ceny energií a analyzovali jejich obecný nárůst, ke kterému došlo
v nedávné době. V rámci evropského soutěžního práva Komise neustále podniká řadu
opatření týkající se vzájemného propojení, naposledy v případech německých společností
E.ON a RWE na trhu s elektřinou a plynem, v případě GDF na trhu s plynem a v případě
švédských společností v oblasti propojení. Věříme, že tato opatření budou mít zmírňující
vliv na ceny energií v Evropě.

Počátkem tohoto měsíce jsem měl příležitost zdůraznit ministrům energetiky, že ustanovení
týkající se vnitřního trhu s energií ukládá ochranu spotřebitele jako konkrétní cíl a že
chceme učinit vše, abychom mohli jasně definovat společné povinnosti, co se týká kvality
a cen, transparentním, nediskriminačním a reprodukovatelným způsobem.

Vyúčtování pro spotřebitele se obecně řídí vnitrostátními ustanoveními, proto jsou členské
státy zodpovědné za obsah účtů, jejich podobu a strukturu, a mohou je podle toho
upravovat. Vyúčtování pro spotřebitele bylo projednáno na Fóru občanů o energii s cílem
vyměnit si osvědčené postupy a provést vzájemné srovnání. Ustanovili jsme pracovní
skupinu pro nalezení nejlepších řešení otázek spojených s vyúčtováváním. Příslušná zpráva
je běžně dostupná.

Třetí legislativní balík týkající se vnitřního trhu s energií obsahuje také nová ustanovení
týkající se četnosti odečtu měřidel a inteligentního měření. Obojí chceme podporovat.
Před třemi lety byl zahájen proces veřejné konzultace nazvaný „Směrem k Evropské chartě
práv spotřebitelů energie“. Práva spotřebitelů jsou upravena a právně zakotvena v řadě
směrnic i v četných vnitrostátních prováděcích opatřeních. V této otázce budeme nadále
spolupracovat s ministry energetiky.

Předsedající.   – Chci pouze učinit poznámku, že musíme toto zasedání ukončit ve 20:30h.
Dostaneme se proto pravděpodobně k otázkám pana Tarabelly, paní Ticăuové,
pana Chountise a pana Iacolina, ale pochybuji, že se dostane i na ostatní.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, studie zveřejněná včera
Belgickou národní bankou dokazuje extrémní nestálost cen elektřiny v Belgii, ale také
odhaluje řadu závažných problémů souvisejících s nedostatečnou transparentností
ve stanovování cen pro spotřebitele. Plně potvrzuje velký nárůst problémů, které vznikly
u výrobců po liberalizaci trhu. Belgický federální regulační orgán veřejně vyjádřil své
znepokojení nad nedostatečnou konkurencí na tomto trhu.
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To vše pouze ukazuje naléhavou potřebu vzniku charty spotřebitelů energie, o které jste
právě uvedl, že se již tři roky připravuje, aby nakonec liberalizace neumožnila všechny
druhy zneužití na úkor spotřebitelů. Můžeme doufat, že učiníte rozhodnutí s cílem uspíšit
vytvoření této charty spotřebitelů?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Chtěla bych zmínit transparentnost vyúčtování
spotřeby energie evropských domácností a zeptat se vás, zda zamýšlíte vytvořit společný
rámec a učinit některá doporučení týkající se minimálního množství informací, které musí
vyúčtování energií obsahovat, aby jim spotřebitel nejen snadno rozuměl, ale aby pro něj
byla i dostatečně jasná.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, je přirozené skvělé, že
váš přístup je založený na transparentnosti – nebo abych to lépe upřesnil, že se zabýváte
nedostatečnou transparentností; bez transparentnosti nemůže fungovat zdravá konkurence
a bez zdravé konkurence nemohou být spokojení spotřebitelé. Nyní pokládám svou otázku.
Někteří distributoři plynu odmítají vynaložit maximální možnou snahu, aby tak ztížili
svým konkurentům a dalším hráčům vstup na trh. Chystá se Komise učinit opatření, aby
zastavila tento fenomén, a pokud ano, jakou formou?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Všechny vaše dotazy jsou oprávněné a důležité
a ukazují, že jsme dosud nedosáhli svého cíle. Liberalizace trhu s energií dává smysl, pouze
pokud bude fungovat konkurenceschopnost a transparentnost a pokud budou fungovat
propojení od místa výroby k místu spotřeby. Naše legislativní balíky pro vnitřní trh s energií
proto jdou správným směrem. Řada řízení o nesplnění povinnosti ukazuje členským
státům, kde dosud nesplnily své prováděcí povinnosti. Doufáme, že druhým balíčkem
pro vnitřní trh dosáhneme v dohledné budoucnosti svého cíle. Co se týká třetího
legislativního balíčku pro vnitřní trh, čekáme na příští jaro, tj. do doby, kdy všechny členské
státy musí uvést, jak a kdy bude provádění ukončeno.

Bylo zmíněno, že některá stávající přenosová vedení nejsou plně využívána, přestože je
po nich poptávka, jinými slovy, že některé strany jsou vyloučeny z jejich používání. Byli
bychom vděčni za konkrétní informace o tomto problému. Co se týká přístupu třetích
stran k přenosové síti, budeme velmi houževnatě stíhat každého, kdo by bránil našim
společným snahám o to, aby všechna přenosová vedení byla volně dostupná všem
za stejných podmínek. To se vztahuje také na plyn, kde přenosové sítě mají ještě hodně
co dohánět.

Co se týče dalších aspektů, předložíme počátkem příštího roku předběžnou zprávu
o vnitřním trhu, která se zabývá směry, kterými musíme a kterými chceme jít, aby každý
– ať v dotčených společnostech, na úrovni vnitrostátních politik či v Parlamentu – byl
informován o tom, že v případě plynu a elektřiny se hodně hovoří o vnitřním trhu, v praxi
však dochází k jeho popírání a neuplatňování.

Transparentnost při vyúčtovávání – to je přesně to, co chceme. Jsme závislí na tom, zda ji
členské státy uplatňují odpovídajícím způsobem, a budeme na jejím dosažení pracovat.
Domnívám se, že vedle vnitřního trhu jsou dalšími důležitými tématy vzdělávání a
informovanost spotřebitelů a domácí technologie pro spotřebitele, včetně klíčového
systému inteligentního měření. Všechny tyto tři faktory – neustálé domácí monitorování,
odpovídající způsobilost a konkurence – představují tři faktory, které nám umožní uspokojit
zájmy spotřebitelů na vnitřním trhu.
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Předseda.    – Otázka 25, kterou pokládá Silvia-Adriana Ticauová (H-0417/10)

Předmět: Regionální spolupráce v oblasti energetiky

Komise prohlásila, že v roce 2010 vydá sdělení, které by obsahovalo doporučení a příklady
osvědčené praxe, pokud jde o iniciativy regionální spolupráce v oblasti energetiky. V tomto
roce Komise zveřejní i zprávu o realizaci evropského plánu na obnovu hospodářství, která
bude obsahovat i hodnocení stadia realizace projektů v oblasti energetiky.

Chtěla bych Komisi položit otázku, zda iniciativy regionální spolupráce v oblasti energetiky
budou obsahovat také rozvoj „inteligentní energetické infrastruktury“ (tzv. smart grids)
na makroregionální úrovni, čímž by přispěly k omezení spotřeby energie a umožnily
v rámci decentralizovaného systému využívat obnovitelné zdroje energie.

S ohledem na to, že v roce 2010 by členské státy mohly upravit své operační programy,
bych se chtěla Komise rovněž dotázat, kdy kolegium komisařů přijme toto sdělení?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení
poslanci, vítáme váš zájem o rozvoj inteligentní energetické infrastruktury, tzv. smart grids.
V současné době jsou naše praktické zkušenosti s inteligentními energetickými
infrastrukturami omezené, a výsledky našich studií proto musí být interpretovány
s opatrností. Studie, na kterou Komise poskytla prostředky před dvěma lety, došla k závěru,
že inteligentní energetické infrastruktury by mohly omezit primární spotřebu energie
na evropském trhu s energií o téměř 9 % během deseti let. Na základě našich průměrných
cen za elektřinu by to vedlo k úspoře téměř 7,5 miliard EUR ročně. Navíc vidíme výhody
pro trh a spotřebitele v oblastech technologie a bezpečnosti. Inteligentní energetické
infrastruktury využívají inteligentní monitorování, které umožňuje, aby toky elektřiny
mohly být sledovány s větší přesností, čímž by se omezily ztráty na přenosových sítích a
zvýšila se bezpečnost dodávek a spolehlivost sítí. Umožňují také spotřebitelům, aby účinněji
kontrolovali svou vlastní spotřebu energie.

Tyto výhody něco stojí. Proto je zapotřebí velkých investic – jak veřejných, tak soukromých.
Některé členské státy již podnikly první kroky k zavedení těchto přenosových sítí. Například
Švédsko a Itálie již vybavily téměř všechny své spotřebitele inteligentními měřícími systémy.
Pilotní projekty probíhají ve Francii, Německu, Nizozemí, Španělsku a ve Velké Británii.

Komise podporuje úplné zavedení inteligentního měření a rozvoj odpovídajících
přenosových sítí nad míru stanovenou novou směrnicí. Za tímto účelem jsme v listopadu
minulého roku ustanovili pracovní skupinu zabývající se inteligentními energetickými
infrastrukturami. Zástupci průmyslu, regulační orgány a sdružení spotřebitelů prověřují
jejich vhodnost pro daný účel, zabýváme se podněty a požadavky a prošetřujeme, ve kterých
oblastech je zapotřebí provést legislativní úpravy, a řešíme, zda by byly užitečné další
technologické normy. Výsledky pracovní skupiny budou Parlamentu představeny příští
rok.

Sdělení týkající se regionálních iniciativ, o kterém se zmínila vážená paní poslankyně, má
řadu cílů a nezaměřuje se pouze na inteligentní energetické infrastruktury. Cílem
připravovaného sdělení Komise k tomuto tématu je konzultovat s regulačními orgány
v členských státech a s ostatními zúčastněnými stranami stanoviska Komise týkající se
regionální infrastruktury pro elektřinu a plyn. Jinými slovy, chceme dosáhnout přiměřeně
vyvážených cílů, úkolů, pokrytí regionů a řízení regionálních iniciativ. V tomto směru
musíme zdůraznit práci ACER, Evropské agentury pro spolupráci energetických regulačních
orgánů, která bude zahájena během příštího jara.
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Celkově chceme dosáhnout evropských energetických cílů ne pouze v Evropě, ale také
v rámci regionálních partnerství. Naše opatření tyto cíle výslovně podporují.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Za předpokladu, že inteligentní energetické sítě
budou mít velký přínos ve zvyšování energetické účinnosti a napomohou zjistit oblasti,
ve kterých dochází k velké spotřebě energie, a oblasti, ve kterých je energetická
infrastruktura nedostatečně rozvinuta – pokud vůbec existuje –, chtěla bych se vás zeptat,
jaké investiční záměry zvažujete. Nemám na mysli pouze přezkum v polovině období, ale
také finanční výhled do budoucna.

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Jak víte, příslušné zdroje obsahuje plán SET,
který jste schválili. Během následujících týdnů bude Komise muset rozhodnout – nejprve
v přezkumu, poté výhledově – zda a na co budeme navrhovat uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu na investice do energetického sektoru, a následně budeme muset
vést konzultace na toto téma a získat souhlas od vás a členských států. Aniž bych chtěl
něco považovat za samozřejmost, mohu obecně říct, že věřím, že financování dané plánem
SET a plány obnovy by mělo pokračovat v oblastech, kde se ukázalo jako přínosné. Jinými
slovy, budu bojovat za to, abychom zajistili, že získáme trvalé finanční prostředky
pro investice do infrastruktury – nejen investice pro Evropu, ale také investice na dodatečné
vybavení na lokální úrovni a do domácností – a počítám v tomto ohledu s vaší podporou.

Předsedající.   – Nyní se přesuneme k otázce 26, kterou pokládá pan Chountis a přednese
pan Hadjigeorgiou. Je pravděpodobné, že se dostaneme k otázce pokládané
panem Iacolinem, ale obávám se, že otázky 28, 29, 30 a 31 budou zodpovězeny písemnou
formou. Předem se omlouvám těm kolegyním a kolegům, kteří jsou zde nebo čekají ve svých
kancelářích.
Otázka 26, kterou pokládá Nikolaos Chountis (H-0419/10)

Předmět: Liberalizace trhu s energiemi v Řecku

V originále je uvedeno lignite (...) generation plant – jedná se tedy o elektrárnu spalující
lignit (hnědé uhlí), nikoliv uhlí černé; v textu tedy dale převádím jako ,lignitová elektrárna‘

Během nedávné návštěvy v Řecku, která se uskutečnila s cílem zhodnotit zavádění
memoranda podepsaného Řeckem, Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem,
představitelé Komise požadovali, aby řecká vláda privatizovala 40 % černouhelných a
vodních elektráren Státního elektrárenského podniku (DEI), stejně jako oddělení vlastnictví
energetické přenosové sítě, a to pod záminkou „úplné realizace projektů liberalizace
velkoobchodního trhu s elektřinou“ a zahájení racionalizace účtování cen spotřebitelům“.

Mohla by Komise objasnit, co znamená „racionalizace účtování cen spotřebitelům“?
Považuje ceny účtované podnikem DEI za nízké?

Spadá žádost Komise týkající se prodeje elektráren podniku DEI do rámce jejích kompetencí
a pravomocí?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Hovoříte o řeckém energetickém trhu a jeho
restrukturalizaci. Dá se předpokládat, že otevření tohoto trhu konkurenci umožní, aby
zdroje byly distribuovány účinněji, a tím byl zajištěn růst a pracovní místa v oblasti
energetiky, a dále, že bude mít dopad také na další oblasti hospodářství. Je na Řecku, aby
si zvolilo nejlepší způsob restrukturalizace svého energetického trhu v rámci právního
rámce Evropské unie týkajícího se vnitřního trhu s energií. Oddělení vlastnictví, které se
týká vlastnictví energetické přenosové sítě a její restrukturalizace, je účinným prostředkem,
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jak podporovat konkurenceschopnost. V současné situaci mohou Řecko vést k privatizaci
energetické sítě, ať již úplné či částečné, také rozpočtové důvody. Totéž platí pro prodej
některých lignitových a vodních elektráren a státního energetického podniku. Jak již bylo
uvedeno, jedná se o příjmy a konkurenci. Jak to vše bude provedeno v souladu s právním
rámcem Evropské unie, je otázkou pro řecký stát.

Jeden relevantní aspekt se týká vhodných opatření s cílem vyvážit skutečnost, že Státní
elektrárenský podnik jako jediný provozovatel má v současné době zisky z chodu elektráren.
Co se týká lignitových elektráren, Řecko nyní zaostává v prováděcím procesu a musí a
bude muset splnit své závazky plynoucí z rozhodnutí učiněných Komisí v řízeních
o hospodářské soutěži. Dialog s řeckou vládou ohledně této problematiky je na dobré
úrovni. Domnívám se, že je to důležité. Tamější vláda v současné době plní důležitá nařízení
v rozpočtové a měnové oblasti, a proto je o to naléhavější, aby bylo zajištěno dobré
partnerství mezi právem Evropských společenství a Komisí na straně jedné a řeckou vládou
na straně druhé.

Co se týká cen pro spotřebitele, vláda stanovila řadu kategorií cenových tarifů. Nejsou
jednotné a v řadě případů nezohledňují velkoobchodní ceny, jinými slovy náklady spojené
s výrobou energie. Tamější ministerstvo proto v současné době pracuje na racionalizaci
cenových tarifů. Dle našeho názoru by se účtování cen pro spotřebitele obecně mělo opírat
o náklady, aby tak dávalo spotřebitelům motivaci šetřit energiemi a přimělo dodavatelské
společnosti investovat správně. Ceny elektřiny v Řecku jsou v současné době velmi nízké
z části vlivem efektivní výroby v lignitových elektrárnách, levné elektřiny z vodních
elektráren díky vysokým dešťovým srážkám v posledních dvou letech a snížené poptávky
kvůli hospodářské krizi. V následujících letech se objeví jiné faktory, jako je rostoucí
používání dražších pohonných hmot, jako je plyn, a rostoucí náklady na životní prostředí,
proto ceny energie v Řecku porostou. Roky s průměrnou mírou dešťových srážek sníží
výkonnost vodních elektráren, následkem čehož ceny také porostou. Ceny se budou řídit
těmito faktory bez ohledu na liberalizaci trhu.

Vzhledem ke strukturálním faktorům ovlivňujícím vývoj cen je o to důležitější, aby systémy
byly vytvořeny co možná nejúčinněji a aby každý nárůst cen pro podniky a domácí
spotřebitele byl minimální.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, aktualizované
memorandum Mezinárodního měnového fondu a Evropské unie pro Řecko uvádí, že vláda
musí zavést mechanismus, který by zajišťoval, aby vyúčtování elektřiny upravené tímto
mechanismem postupně odráželo velkoobchodní tržní ceny z období od současnosti
do nejpozději června 2013.

Jinými slovy, vyzýváme řeckou vládu, aby zvýšila cenu elektřiny na úkor spotřebitelů,
obzvláště zranitelných členů společnosti, a hospodářství.

Jaký dopad budou mít tato opatření na výkon a růst v Řecku? Dostanou tato opatření, tyto
vyšší účty Řecko z krize a zpod dohledu Mezinárodního měnového fondu?

Závěrem, teprve minulý týden jsme obdrželi odpověď pana Rehna týkající se spirálovitě
rostoucí inflace, která dosáhla 5,6 %. Jaký dopad budou tato opatření mít na inflaci?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, ve své odpovědi jste
hovořil o oddělení vlastnictví přenosových systémů. Chtěla bych, pokud můžete, abyste
potvrdil, že Řecko, jako všechny členské státy Evropské unie, si může svobodně na základě
ducha a litery směrnice 72/2009/ES vybrat jeden ze tří rovnocenných modelů pro oddělení
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vlastnictví přenosových systémů a že není na Komisi, aby navrhovala členským státům,
který z těchto tří modelů by měly přijmout.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pane komisaři, Státní elektrárenský podnik je
ziskovou a relativně zdravou společností navzdory výraznému poklesu zisků v letošním
roce způsobeném zejména hospodářskou recesí a sníženou spotřebou.

Mám velmi konkrétní dotaz: dříve než Komise učinila tyto návrhy, provedla nějaké studie
týkající se důsledků, které podobný návrh může mít, pokud jde o postavení společnosti
na trhu s energií a o dopad na zaměstnanost a její ziskovost?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Sleduji vývoj v Řecku s velkým zájmem a také
respektem: respektem k vládě, která řeší, jak vybřednout ze svého současného postavení,
která podnikla rozsáhlá opatření – úspory, škrty ve výdajích, reformy – a která činí vše, co
může, v partnerství s Komisí a s evropskými i světovými orgány, aby konsolidovala svůj
rozpočet a tím přispěla ke stabilitě eura.

My se přirozeně díváme na celkový obraz, ale je zřejmé, že nemůžeme zrušit pravidla,
která se vztahují na každého na vnitřním trhu, nebo vyhlásit moratorium na dobu několika
let. Není proto mým právem, ale spíše povinností, abych uspíšil vývoj směrem k vnitřnímu
trhu, od monopolu směrem k liberalizaci a konkurenceschopnosti, a tím posílil postavení
spotřebitelů. Pravidla vnitřního trhu existovala mnohem dříve, než jsem nastoupil
do Komise. Oddělení vlastnictví je několik let staré. Musím podle toho v dané politice
pokračovat.

Jsem jistě připraven interpretovat toto memorandum spíše pragmatickým než restriktivním
způsobem; jinými slovy, dát řecké vládě co možná nejvíce prostoru pro manévrování, aby
rozvinula trh a učinila opatření. Například v případě oddělení vlastnictví netvrdíme, že
přenosové sítě musí být prodány. Požadujeme transparentnost a žádáme, aby bývalým
vlastníkům sítí, kteří jsou stále aktivní na trhu s energií, již déle nebylo umožňováno
zasahovat do provozních činností dceřiné společnosti, aby bylo zajištěno, že do přenosové
sítě bude mít přístup každý, kdo o něj bude mít zájem – včetně konkurentů na trhu s plynem
a elektřinou.

Souhrnně, Komise se snaží být spravedlivá k všeobecnému zájmu, k potřebám Řecka. To
se týká nejen rozpočtu, ale také trhu s energií.

Předsedající.    – Otázka 27, kterou pokládá Salvatore Iacolino (H-0420/10)

Předmět: Ropné vrty ve Středozemním moři

Jen několik měsíců po nehodě v Mexickém zálivu hodlá společnost British Petroleum v
rámci dohody z roku 2007 údajně zahájit práci na pěti nových ropných vrtech v libyjských
teritoriálních vodách přibližně 600 km od pobřeží Sicílie, Malty a Řecka. Vzhledem k
neobyčejné biologické rozmanitosti Středozemního moře, jeho povaze uzavřeného moře
bez důležité výměny vod, může Komise zodpovědět následující otázky:

Má v úmyslu zpřísnit kontroly mořských vrtů a pokud ano, jakým způsobem tak hodlá
učinit? Domnívá se, že by bylo možné vyhlásit na vrty ve Středozemním moři moratorium?
Hodlá naléhat na Libyi, aby vzala na vědomí nadnárodní dopady na životní prostředí?

Má v úmyslu definovat skutkovou podstatu trestného činu proti životnímu prostředí na
evropské úrovni, čímž by zamezila nebezpečným činnostem na území členských států?
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Zváží, zda by bylo možné vypracovat závazný kodex chování pro ropné společnosti
působící v Evropě, který by chránil veřejnost, životní prostředí a podnikatelské činnosti,
jež byly v průběhu let úspěšně provedeny, tak jako tomu je v případě Středozemního moře?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, vážení poslanci, dámy a
pánové, tato otázka zůstává na důležitém místě mé agendy. Před nedávnem, dne 7. července,
jsme zde v plénu projednávali pět klíčových oblastí činnosti pro zajištění celosvětově
nejvyšší možné úrovně bezpečnosti pobřežních operací v Evropě a v sousedních regionech.
Nyní zkoumáme, jaká opatření jsou nezbytná a vhodná. Jedním z hledisek jsou zkoušky
a kontroly. Chceme zajistit, aby se v celé Evropské unii uplatňovaly nejvyšší bezpečnostní
standardy. To vyžaduje úzkou spolupráci – užší než v současnosti – s vnitrostátními
regulačními orgány v členských státech a mezi nimi navzájem; tyto orgány nyní nesou
značnou odpovědnost a odpovídají za inspekce a předpisy a jejich dodržování.

Chceme zajistit, aby členské státy uplatňovaly jednotné kontroly pobřežních činností,
které budou stejně přísné po celé Evropě. Podle stávající legislativy spadá do pravomoci
členských států i povolování pobřežních činností. Již před létem jsem nabádal k opatrnosti
ohledně pobřežních činností a k tomu, abychom na této věci průběžně pracovali či ji
podrobili udělování licencí, zejména pokud se pracuje za extrémních podmínek a okolností.
Některé členské státy Evropské unie, včetně Itálie, se rozhodly přijmout tento preventivní
přístup. Komise poté podnikne kroky k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti po celém
světě. V tuto chvíli se bavíme především o evropských regionech, zejména o Středomoří.
Zde máme v oblasti životního prostředí společné zájmy, neboť havárie ve vodách Evropské
unie by mohla mít zničující následky na jižním pobřeží Středomoří a naopak. Proto jsme
v kontaktu s příslušnými ministerstvy v Alžírsku a v Libyi a ministrům jsme navrhli aktivní
spolupráci v této oblasti. Kvalita životního prostředí ve Středomoří je neoddělitelná.

Komise pracuje na navržení vysokých bezpečnostních standardů po celém světě. Jsme
proto v kontaktu s orgány Spojených států a s Kapitolem a vedeme s nimi diskusi. Evropská
legislativa by měla podle mého názoru obsahovat jasná pravidla odpovědnosti. V této
oblasti jsou možná zlepšení zejména v rozšíření geografické působnosti existujícího práva
životního prostředí, což by umožnilo větší dosah v otázkách biologické rozmanitosti a
následných škod. Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí nabude účinnosti
koncem tohoto roku. Bude-li to nutné, podáme další legislativní návrhy.

Co se týče kodexu chování pro společnosti působící ve Středomoří, my i členské státy
chceme a musíme zajistit, aby průmysl přijal všechna možná opatření ke zlepšení
bezpečnosti, aby zavedl nejvyšší možnou úroveň prevence a vypracoval plány na obnovu
po haváriích. Toto se musí udělat nejen pro vody Evropské unie, nýbrž pro všechny vody,
včetně těch, které s EU sousedí. Toto hledisko musíme zkoumat v povolovacím řízení a
požadovat důkaz toho, že provozovatel je technicky schopen zvládnout kritické situace.
Musíme požadovat i důkazy finanční způsobilosti; jinými slovy, že v nejhorším případě
je provozovatel schopen nést náklady spojené se vzniklou škodou. Obnova škod po havárii
by mohla být případně zahrnuta do povinného pojištění.

V horizontu několika týdnů Komise předloží sdělení o bezpečnosti těžby ropy a plynu
v pobřežních oblastech, které bude obsahovat opatření podobná výše uvedeným, která
zajistí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti občanů Evropské unie a životního prostředí.
Toto sdělení předložíme parlamentnímu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, ve
kterém bychom rádi vedli hlubší konzultace na toto téma.
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Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, rád
bych podal upřesnění: záruky, které nabídl pan komisař, byly kladně přijaty, což musím
potvrdit. Nedomníváte se však, pane komisaři, že je možné podniknout další kroky vůči
libyjským orgánům, aby moratorium, o kterém jsme hovořili, mohlo být skutečně zavedeno,
a nemyslíte si, že tuto účinnou spolupráci by bylo možné ještě výrazněji rozvinout v rámci
Středomořského akčního plánu?

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, jaké máme mezinárodní
nástroje k zavedení konkurenčního systému a schvalovacího řízení po celém světě, které
dá každému rovné šance, ale i stejná rizika a náklady? V mnoha schvalovacích řízeních
jsme již byli svědky toho, že už prostě nejsme schopni vytvořit nezbytné struktury. Jde
nám o to, aby naše schvalovací řízení byla efektivní a rychlá, ale přesto důkladná a řádná,
ale i o to, abychom měli čas na realizaci projektů. To je obzvláště důležité.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Sice nebudu moci položit svoji otázku,
nicméně mne velice zajímá otázka předchozí. Vítám snahu Evropské komise o zavedení
náležitě posíleného legislativního rámce ochrany životního prostředí a otázek spojených
s těžbou ropy v Evropské unii.

Má otázka je velmi podobná: s jakým problémem se potýká Středozemní moře? Má otázka
se týká Baltského moře a třetích zemí, které nejsou členy Evropské unie. Jsem přesvědčena,
že se Evropská unie se svými úkoly vypořádá, ale jakým způsobem zajistíme dialog s třetími
zeměmi a může Evropská komise nějak pomoci jednotlivým zemím ke spolupráci se
sousedními zeměmi?

Günther Oettinger,    člen Komise. – (DE) V prvé řadě jde o to, přijmout za své ty nejvyšší
standardy, které jsou ve světě technicky možné, ať už prostřednictvím členských států či
na evropské úrovni. Rád bych zde zmínil, že Spojené království má vysoké standardy a
vysokou úroveň know-how. To samé platí i o naší partnerské zemi Norsku. Ve sdělení
chceme členským státům navrhnout, aby uznaly nejvyšší standardy v oblastech schvalování,
bezpečnosti provozu, nouzových plánů a školení a dalšího vzdělávání personálu za obecně
závazné v celé Evropě.

Zadruhé tuto otázku předložíme v kontextu našich zahraničních kontaktů, které se vztahují
k oblasti energetiky. Už jsme tak učinili vůči Libyi a, bude-li to nezbytné, otevřeme toto
téma znovu. To vše lze spojit s dalšími diskusemi – těch, které se týkají Černého a Baltského
moře, s partnerskými zeměmi, jako například Ruskem.

Zatřetí chceme působit na evropské hráče. Budeme-li předpokládat, že podnik jako je Shell,
Total či BP má standardy, které si sám stanoví a které my určíme jako závazné pro
hlubokomořskou těžbu na území Evropské unie, pak se domnívám, že stejné standardy
jako ty, které se uplatňují v Severním moři, jsou možné technicky i z hlediska nákladů i
v Libyi. Jinými slovy, nedovolíme evropským podnikům, aby snížili své standardy při
činnosti v jiných částech světa. Tímto se pokusíme zajistit, aby evropské podniky
exportovaly technické standardy považované v Evropě za možné, čímž přispějeme
k ochraně Středomoří a jiných oblastí.

Předsedající.   – Omlouvám se, ale otázky číslo 28 až 32 budou zodpovězeny písemně.
Jak jsem řekl na začátku, jsme dnes pod časovým tlakem. Nyní přejděme k otázkám na
paní Georghegan-Quinnovou. Začněme otázkou číslo 33, kterou pokládá pan Tsoukalas.
Očekávám, že se dostaneme alespoň k otázce 35 a poté uvidíme, jak na tom budeme.
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Otázka 33, kterou pokládá Ioannis A. Tsoukalas (H-0401/10)

Předmět: Nutnost radikální restrukturalizace evropského rámce pro financování výzkumu

Složité a zdlouhavé postupy, které financování výzkumu vyžaduje, vůbec nemotivují
výzkumné pracovníky, aby žádali o unijní financování. Nedávná prohlášení Komise týkající
se zjednodušení rámcového programu pro výzkum podle všeho zastávají metodu
postupného zlepšování. Ve skutečnosti je však zapotřebí provést ve způsobu, jakým Unie
plánuje, financuje a řídí výzkum, opravdovou administrativní revoluci.

Jaké návrhy zjednodušení rámcového programu hodlá Komise v souvislosti s financováním
výzkumu předložit? Jak se staví k myšlence provázat financování s dosaženými výsledky?
Co si myslí o případném vytvoření administrativního a logistického rámce pro jednotné
řízení, a to na evropské i vnitrostátní úrovni? Jaká konkrétní opatření navrhne pro podporu
vysoce rizikového výzkumu v Evropě? Co má v plánu udělat, aby zvrátila neustávající odliv
mozků?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – Letos v dubnu přijala Komise sdělení o
zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum, ve kterém navrhla celou řadu
opatření včetně postupných zlepšení, ale i hlubokých změn, které vyžadují přepracování
právního rámce výzkumu Evropské unie a opětovné vyvážení mezi důvěrou a kontrolou
a mezi přijetím rizika a zabránění riziku.

Jedna z možností, které Komise předložila k diskusi s ostatními orgány a zúčastněnými
stranami, se týká zavedení přístupu založeného na výsledcích a používání jednorázových
sum pro celé projekty. Tento přístup by odstranil povinnost vytvářet podrobné výkazy o
nákladech tím, že by zavedl jednorázové sumy pro celé projekty a platby by vázal výlučně
na zprávy o vědeckotechnickém pokroku. Komise si je však vědoma toho, že takovýto
přístup má potenciální nevýhody, například délku vyjednávacích postupů, a že zúčastněné
strany na něj mají odlišné názory.

Komise proto navrhuje důkladně prozkoumat všechny podrobnosti týkající se provádění
a potenciální dopady dříve, než se začnou připravovat konkrétní legislativní návrhy.
Průměrná doba pro udělení grantu v Sedmém rámcovém programu, RP7, je okolo 340
dní, což je přibližně o jeden měsíc méně než v Šestém rámcovém programu, RP6. Komise
sice uznává, že existuje prostor pro další urychlení příslušných procesů, srovnání
s vnitrostátními podporovateli výzkumu však ukazuje, že, srovnáme-li projekty srovnatelné
složitosti, doba jednoho roku pro udělení grantu rozhodně není neobvyklá.

Ve snaze o vytvoření Evropského výzkumného prostoru představuje administrativní
harmonizace mezi vnitrostátními a evropskými systémy financování výzkumu dlouhodobý
cíl, který sdílí i Komise. Programy ERA-NET v Šestém a Sedmém rámcovém programu
k tomuto cíli přispívají a iniciativy společného plánování přinesou další pokrok.

Jako další krok byla nedávno založena platforma pro společné zásady externího financování
v programech ERA. Vysoce rizikové a vysoce výnosné projekty se očekávají zejména ve
zvláštním programu „Myšlenky“, který provádí Evropská rada pro výzkum. Předběžné
analýzy ukazují, že proces výběru navržený Evropskou radou pro výzkum je velmi úspěšný,
pokud jde o získávání prostředků na tyto projekty, které jsou sice vysoce rizikové, ale
zároveň slibují velký výnos.

Akce Marie Curie jsou klíčovým nástrojem k obrácení vytrvalého trendu odlivu mozků
výzkumných pracovníků. Od roku 1994 umožnily vytvořit okolo 50 000 nových

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS188



výzkumných míst v Evropě na všech kariérních stupních a s přitažlivými mzdami. Při
celkovém rozpočtu Sedmého rámcového programu ve výši 4,7 miliardy EUR vybaví Marie
Curie přibližně 50 000 vědců, včetně 10 000 doktorandů, schopnostmi inovace, které
zlepší jejich kariérní vyhlídky jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a připraví je na
jejich budoucí povolání.

Nakonec došlo k restrukturalizaci a zjednodušení reintegračních grantů Marie Curie do
jediné akce pro granty pro profesní integraci, která se zaměřuje konkrétně na otázku odlivu
mozků.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Pane předsedající, děkuji paní komisařce za její
odpověď. Účelem mé otázky bylo upoutat pozornost na skutečnost, že Evropa je navzdory
svým pompézním a ambiciózním plánům v dosahování lisabonských cílů na samém
počátku. Výsledkem toho je 30 % podíl asijských a tichomořských zemí na trhu v oblasti
vědeckých publikací a jejich citací v tomto roce, ve srovnání s 28 % Spojených států a
Evropou držící se na chvostu.

Vysoké standardy, které pan Oettinger požaduje pro těžbu, by se možná měly uplatňovat
i na výzkum.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Paní komisařko, finanční rámec pro výzkum se v poslední době
stal v souvislosti s projektem ITER předmětem bouřlivých diskusí. Vášnivě se debatuje o
škrtech v Sedmém rámcovém programu pro výzkum a v programu CIP. Všechny
parlamentní skupiny přitom škrty v této oblasti odmítají. Umíte si představit nový finanční
rámec pro projekt ITER, který by byl znovu projednán na mezinárodní úrovni?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Má otázka se týká vyhrazení části, řekněme 15 %,
prostředků na výzkum pouze na konkurenci mezi malými a středními podniky, neboť
v mnoha případech malé a střední podniky nemají možnost zajistit spolufinancování či o
ně soutěžit s velkými společnostmi. Ráda bych se vás také zeptala, zda uvažujete o vytvoření
souboru společných pravidel pro různé zdroje financování výzkumu, aby se univerzity
mohly snáze dostat k těmto fondům.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – Pane předsedající, ráda bych poděkovala
poslancům, kteří položili otázky. Ve skutečnosti se jedna z nich, ta poslední, dělí na dvě
podotázky. Proto tedy na ni, pokud paní poslankyně dovolí, odpovím tímto způsobem.

Je důležité zdůraznit politickou stránku, a to že potřebujeme interinstitucionální dohodu
ohledně činnosti výzkumných programů EU. Proto velmi úzce spolupracujeme s dvěma
příslušnými výbory Parlamentu – Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku a Výborem
pro rozpočtovou kontrolu – a společně i s Účetním dvorem na tom, abychom zavedli
společnou politiku, která se bude zabývat těmito velmi důležitými otázkami.

Pravidla, která budou ovládat fungování našich evropských výzkumných programů, musí
být jasně stanovena a, což je velmi důležité, musí být konzistentní. Žadatelé o výzkumné
programy – ať už se jedná o vzdělávací instituce třetího stupně, vědecká střediska či
společnosti ze soukromého sektoru – musí přesně vědět, jakým způsobem jim budou
iniciativy Evropské unie na financování výzkumu po praktické stránce pomáhat.

Proto máme v Komisi politiku zjednodušování a komunikace, která je nyní velmi energicky
projednávána a diskutována, neboť si uvědomujeme, že musíme své politiky v této oblasti
ještě více zjednodušit. Zjednodušení těchto programů je pro nás klíčovou politickou
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prioritou – pro mě a pro Komisi jako celek – a musíme pracovat jasně, rozhodně a ve
spolupráci s Parlamentem, abychom byli schopni dosáhnout tohoto dalšího zjednodušení.

Co se týče otázky na projekt ITER, jedná se o otázku, která nás svým způsobem trápí – a
nejen tuto Komisi, nýbrž trápila Komisi předchozí. Tato otázka, která vyžaduje komplexní
odpověď. Komise podala návrh. O tomto návrhu se vede diskuse a velmi dobře si uvědomuji
pocity v Parlamentu vůči projektu ITER s ohledem na to, odkud tyto finance jdou, jde však
o průkopnický projekt, který může, bude-li úspěšný, přinést nevídaný užitek – a to nejen
Evropě, nýbrž celému světu. Jak víte, tento projekt se netýká jen EU, ale je jedním z těch,
ve kterých máme mezinárodní partnery.

Pracujeme proto velmi opatrně, energicky a ve vzájemné součinnosti se svými
mezinárodními partnery, abychom mohli v tomto projektu pokročit dále. Nepochybuji o
tom, že s vaší spoluprácí a podporou se nám to podaří.

Předsedající.   – Jak již jsem řekl v úvodu, jsme pod časovým tlakem a v 20:15 hodlám
pokročit k otázkám na pana Hahna. Obávám se, pane Kelly, že se k vaší otázce 36
nedostaneme, a ani k následujícím otázkám 37, 38, 39, 40 a 41.
Otázka 34, kterou pokládá Georgios Papanikolaou (H-0407/10)

Předmět: Hodnocení působení Evropské rady pro výzkum

Evropská rada pro výzkum zahájila oficiálně činnost dne 27. února 2007 v Berlíně.
Základním úkolem Evropské rady pro výzkum je financovat programy špičkového
výzkumu, k čemuž v rámci sedmého rámcového programu disponuje do roku 2013
rozpočtem 7,5 miliard EUR. Hlavním cílem této iniciativy je podporovat invenci, a v
konečném důsledku nové výrobky a služby, a zachovat tak konkurenceschopnost
hospodářství Evropské unie na světové úrovni.

Mohla by Komise v této souvislosti odpovědět na následující otázky: Vzhledem k tomu,
že Evropská rada pro výzkum působí již tři roky, jaké hmatatelné výsledky zatím přinesla,
pokud jde o zvýšení evropské konkurenceschopnosti? Vedlo její působení ke zvýšení
invence a inovací na evropské úrovni?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – Strategie Evropa 2020 byla navržena tak,
abychom dosáhli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Úlohou
Evropské rady pro výzkum je podílet se na dosažení všech těchto tří bodů. Je jasné, že
inteligentní růst znamená rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích. To
vyžaduje, abychom posílili každý článek řetězce inovací, od základního výzkumu až po
uvedení produktu na trh.

Klíč k budoucí prosperitě Evropy spočívá v kvalitě jejích myšlenek a schopnosti přetvořit
je ve výrobky, procesy a služby, které si budou chtít koupit lidé po celém světě.

K tomu, abychom dosáhli vzniku inovací v Unii, musíme splnit první podmínku, kterou
je posílení vědomostní základny a podpora vynikající kvality a přesně to Evropská rada
pro výzkum již dělá.

V pozoruhodně krátké době si Evropská rada pro výzkum získala celosvětové uznání jako
agentura světové třídy pro financování výzkumu. To potvrdil nezávislý průzkum provedený
v červenci 2009 porotou složenou z šesti předních odborníků, a ačkoli první projekty
začaly až v druhé polovině roku 2008, mnoho z nich již vykazuje velmi slibné a využitelné
výsledky.
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Například výzkumní pracovníci z Imperial College v Londýně zveřejnili průlomové výsledky
týkající se kvality kostních tkání vypěstovaných v laboratoři, které lze implantovat do
skutečných kostí, a tím napomoci k jejich hojení. Založili novou společnost, která vyrábí
bioaktivní materiály, které lze použít místo kostních štěpů, a léčit tak kostní onemocnění
či komplikované zlomeniny.

Výzkumný tým z Frankfurtské univerzity publikoval důležité výsledky, které ukazují, jak
lze zlepšit krevní oběh zablokováním určitých genetických standardizovaných sekvencí.
To má obrovský potenciál pro novou léčbu srdečních infarktů a výzkumníci si již podali
žádost o patent na svoji metodu.

Projekty, jejichž účelem je přinést odpovědi na základní otázky výzkumu, takto generují
zcela nové myšlenky, které podporují inovace a jsou nezbytné pro to, abychom se
vypořádali s hlavními společenskými výzvami.

Evropská rada pro výzkum v neposlední řadě úspěšně funguje jako měřítko
konkurenceschopnosti vnitrostátních systémů inovací. V řadě zemí, například ve Francii,
Polsku, Portugalsku a Švédsku, pomohla nastartovat reformy vnitrostátních systémů
financování. Tím, že ve svém vzájemném hodnocení a ve výzkumu, který financuje,
stanovila měřítka kvality světové úrovně, zvýšila Evropská rada pro výzkum status,
viditelnost a přitažlivost evropského hraničního výzkumu.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Děkuji vám, paní komisařko, za vaši odpověď.
Výzkum je bezpochyby přímo spojen s inovacemi a inovace jsou nezbytným předpokladem
pro růst. K tomu, co jste uvedla, bych se vás chtěl zeptat na toto: zmínila jste Londýn,
Polsko, Švédsko a, pokud si dobře vzpomínám, ze států jižní Evropy jste zmínila jen
Portugalsko.

Jsou k dispozici ještě další informace zejména ve vztahu k zemím jižní Evropy, které se
týkají slibných nových myšlenek a využívání komunitárních fondů pro výzkum? Pokud
víme, že tyto země mají velmi nízké ukazatele, klademe důraz i na růst? Samozřejmě mám
na mysli Řecko, Španělsko a další země jižní Evropy.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – Bohužel nemám konkrétní informace, že
otázka pana poslance se týkala zemí na jihu. Nicméně bych ráda podotkla, že Evropská
rada pro výzkum posuzuje žádosti čistě na základě excelence. Není rozhodné, o jakou se
jedná zemi, o jaké výzkumné středisko – ve vztahu k udělování grantů není žádná z těchto
otázek brána v úvahu. Rada zkoumá věci čistě z hlediska jejich excelence.

Domnívám se, že právě proto získala svoji dobrou mezinárodní pověst tak rychle, neboť
je známo, že její rozhodnutí jsou založena čistě na hledisku excelence. To je věc, kterou
musíme podpořit a dále rozvíjet. Evropská rada pro výzkum by měla dále pokračovat ve
spolupráci s evropskými podniky.

Ráda bych podotkla, že Evropská rada pro výzkum otevře příští rok možnost financování
ověření konceptu, jehož cílem bude překonat nedostatek finančních prostředků v raných
fázích procesu inovace, kde například potenciální komerční koncepty vyžadují ověření
testováním, pomocí prototypů, určením vhodného trhu nebo vytvořením chráněného
práva duševního vlastnictví. Rozhodně je velmi důležité podpořit Evropskou radu pro
výzkum v jejím rozvoji a v tom, aby se stala katalyzátorem po celém světě.
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Je rovněž zajímavé sledovat, jak mnoho členských států, včetně těch na jihu, studuje
koncepci Evropské rady pro výzkum a zvažuje, jestli by se možná neměli zamyslet nad
vytvořením rady pro výzkum na svém vlastním území.

Předsedající.    – Otázka č. 35, kterou pokládá Pat the Cope Gallagher (H-0409/10)

Předmět: Zapojení malých a středních podniků do výzkumných programů EU

Může Komise nastínit, co dělá pro to, aby zvýšila úroveň zapojení malých a středních
podniků do výzkumných programů EU?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – Komise se zavázala zvýšit účast malých a
středních podniků na evropských výzkumných programech a pomoci jim v konečné fázi
uvést plody svých inovací na trh. Tato otázka pro Komisi představuje prioritu a prioritou
zůstane až do konce jejího mandátu.

Zaprvé, Komise je odhodlána co nejvíce zpřístupnit programy malým a středním podnikům
tím, že co nejvíce zjednoduší postupy a zároveň zabezpečí vhodné finanční řízení. V tomto
ohledu již došlo k přijetí několika konkrétních kroků, jako například k omezení požadavku
na osvědčení o auditu, snížení počtu předběžných kontrol finanční způsobilosti a
ochranných opatření a zredukování požadavků na podávání zpráv o projektu. Je však
třeba učinit více.

Komise předložila sdělení o zjednodušení, které bylo 29. dubna tohoto roku formálně
předáno Parlamentu a Radě a které navrhuje několik krátkodobých a dlouhodobých
opatření, včetně zavedení vyplácení jednorázových částek na úhradu osobních nákladů
vzniklých vlastníkům-vedoucím pracovníkům malých a středních podniků.

Komise tato opatření předloží co nejdříve, a bude-li to nezbytné, navrhne změny právního
rámce.

Zadruhé, Komise do posledního sedmého rámcového programu, který byl zveřejněn 20.
července, zahrnula řadu opatření, která se zaměřují přímo na malé a střední podniky,
včetně vyhrazených rozpočtů.

Očekává se, že podíl malých a středních podniků na rozpočtu programu spolupráce vzroste
ze současných 14,7 % na 15,7 %, což mírně převyšuje cíl 15 % stanovený v legislativě
k rámcovému programu. Samozřejmě stále existuje prostor pro zlepšení a Komise bude
dále pozorně sledovat pokrok těchto nových opatření.

Zatřetí, další iniciativou, která také podporuje malé a střední podniky, je Eurostars,
výzkumný a rozvojový program spojený s programem Eureka, na kterém se podílí 26
členských států a šest přidružených zemí. Podporuje malé a střední podniky zabývající se
výzkumem a vývojem v projektech, které jsou blíže trhu.

Začtvrté, Evropská podniková síť, založená v roce 2008 v rámci programu pro
konkurenceschopnost a inovace, poskytuje služby malým a středním podnikům a podporuje
jejich účast v sedmém rámcovém programu.

Přesněji řečeno, tato síť společně s vnitrostátními kontaktními místy, s nimiž se plně
doplňuje, pomáhá malým a středním podnikům – poskytuje jim podporu pro zvyšování
informovanosti a pro budování kapacit pro účast v sedmém rámcovém programu, pobízí
malé a střední podniky k podávání návrhů do tohoto programu, podporuje vyhledávání
partnerů, pořádá společné akce určené pro malé a střední podniky a vede konzultace pro
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začlenění témat pro výzvy týkajících se malých a středních podniků do pracovních
programů.

Očekáváme, že prostřednictvím těchto opatření sedmý rámcový program přinese po dobu
své existence přímý užitek okolo 20 000 malých a středních podniků.

Závěrem bych zmínila, že na rok 2011 se plánuje spuštění e-learningové platformy, která
je navržena přímo pro malé a střední podniky. Jejím cílem je usnadnění přístupu malých
a středních podniků k projektům pro výzkum a vývoj a využití jejich výsledků
prostřednictvím poskytování bezplatné on-line odborné přípravy, uzpůsobených informací
a komunikačního fóra.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Děkuji vám, paní komisařko, za vaši vyčerpávající
odpověď. Malé živnosti a malé podniky jsou páteří hospodářství Evropské unie. Jak víte,
podpora tohoto sektoru je nezbytně důležitá, jestliže chce Evropská unie do budoucna
zlepšit svou hospodářskou situaci.

Evropa 2020 činí z výzkumu a podnikání ústřední body hospodářských strategií Evropy.

Není však pravdou, že je mimořádně důležité zvýšit úroveň zapojení malých a středních
podniků do sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj? Proto
bych se chtěl zeptat paní komisařky, co dalšího může Evropská komise udělat pro zvýšení
schopnosti tohoto sektoru získat financování z každoročních výzkumných programů
Evropské unie.

Brian Crowley (ALDE).   – Okamžitě mě napadají tři poznámky: 90 % nových výrobků,
které vznikají z programů orientovaných na výzkum, přichází z malých a středních podniků.
Přesto je jedním z největších problémů, se kterým se tyto podniky potýkají, celá oblast
ochrany práv duševního vlastnictví.

Existují mezi vaším ředitelstvím a ostatními ředitelstvími plány či koordinace pro řešení
této otázky? Zadruhé, zaměřujete se konkrétně i na nové oblasti kvantové fyziky a na
technické uchovávání dat jako na nové příležitosti pro financování výzkumu a vývoje?

Seán Kelly (PPE).   – Zaprvé si myslím, že se paní komisařka k mé otázce možná dostane,
ale pokud ne, tak s tím nemám problém, neboť toto s ní souvisí.

Toto téma přišlo na řadu dříve, než jsem očekával.

Má otázka je následující: V jakých oblastech je podle vašeho názoru možné získat rychlé
výsledky, a  zhodnotit tak skvělou práci, kterou odvádíte, a iniciativu, kterou vyvíjíte při
plnění vašich pracovních povinností, aby lidé viděli, že vaše práce přináší užitek a
samozřejmě abychom co nejdříve mohli vytvořit pracovní místa a průmyslová odvětví?

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komise. – (GA) V prvé řadě bych ráda řekla panu
Gallagherovi, že mě velmi těší, že mi při mé první návštěvě Parlamentu v době vyhrazené
pro otázky dal příležitost odpovědět v mém rodném jazyce.

Dá se očekávat, že Výkonná agentura pro výzkum, které byl v červnu 2009 udělen
autonomní status, významně přispěje k urychlení procesu rozhodování a ke zvýšení jeho
efektivity a že zlepší služby rámcového programu, jež spadají do působnosti této agentury.
To se samozřejmě týká především programu na podporu malých a středních podniků.

V rámci agend pro spolupráci pro rok 2011 byly zavedeny konkrétní nové politiky, které
by měly přimět malé a střední podniky a jejich partnery ve výzkumu k většímu zapojení.
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Pokrok v těchto politikách budeme pozorně sledovat a tuto snaha budeme vyvíjet i v rámci
agend pro roky 2012 a 2013.

Ve sdělení o zjednodušení z 30. dubna lze najít další možné způsoby zjednodušování
pravidel a postupů – před chvílí jsem o tom hovořila. Některé politiky lze použít za
současného právního a regulačního rámce okamžitě, například takzvaný „portál účastníků
výzkumu“; jedná se o jeho spuštění, optimalizaci struktury a harmonogram výzev
k podávání návrhů a o přizpůsobení velikosti konsorcia.

Sama Komise se v současné době zabývá druhým okruhem politik, jako například možnými
úpravami pravidel Komise, jež by umožnily vyšší průměrné osobní náklady, použití
obecných zásad namísto zvláštních pravidel a přezkoumání pravidel účetních postupů.

členka Komise. – Vážený pan poslanec Crowley má bezpochyby pravdu, když hovoří o
velkém množství nových projektů a když říká, že jednou z mnoha obtíží, se kterými se
malé a střední podniky potýkají, jsou práva duševního vlastnictví.

Předsedám skupině komisařů pro inovace a jedním z mých kolegů je samozřejmě pan
komisař Barnier, který se o celou tuto oblast mimořádně zajímá. Velmi úzce spolupracujeme
– a já doufám, že to zjistíte v říjnu, kdy bude zveřejněna vlajková loď politiky inovací – ve
snaze najít řešení mnoha problémů, se kterými se malé a střední podniky – ale i jiné subjekty
– potýkají, a to právě ve vztahu k právům duševního vlastnictví.

Co se týče technického uchovávání dat, samozřejmě existuje mnoho příležitostí, které lze
využít, a je mnoho soukromých společností, které toto jako oblast příležitostí vnímají.
Byli bychom rádi, kdyby se Komise po zveřejnění vlajkové lodi politiky inovací vážně
pokusila o předložení smělých a odvážných návrhů – ty pak, jak víme, budou muset být
projednány –, které budou řešit tyto otázky, problémy a překážky a postaví se k nim čelem.

Doufám, že společnosti, které mají zájem o podobné záležitosti, si povšimnou, že Komise
je připravena kladně reagovat, a my potřebujeme jejich podporu.

Pan Kelly zmínil rychlé výsledky a zhodnocení práce. Ty vzejdou z vlajkové lodi inovací.
Domnívám se, že v ní najdete otázky, o kterých zde jednáme, včetně standardů, regulací,
duševního vlastnictví a patentů. Myslím, že poté, co bude tato hlavní politika zveřejněna,
zjistíte, že jsme se zabývali všemi problémy, včetně rizikového kapitálu, jenž je velkým
problémem pro mnoho malých společností. Tyto otázky jsme v souvislosti s tím, co by
mělo být ve zmíněné politice, diskutovali s výzkumnými středisky, univerzitami, veřejnými
i soukromými společnostmi a poslanci Evropského parlamentu.

Předložení politiky však věci neřeší. Musíme ji sledovat, musíme ji podporovat a musíme
zabezpečit, aby ti, jimž je tato politika určena, byli připraveni s námi spolupracovat, což
platí samozřejmě i pro poslance Evropského parlamentu.

Předsedající.    – Otázka č. 42, kterou pokládá Bernd Posselt (H-0400/10)

Předmět: Strategie pro Podunají a euroregiony

Jakou úlohu hraje ve strategii pro Podunají spolupráce Bavorska a Rakouska s Českou
republikou a jaké jsou možnosti kulturní politiky a politiky cestovního ruchu při podpoře
příslušných euroregionů ze strany EU?

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Děkuji vám za vaši otázku. Perspektiva spolupráce
mezi Bavorskem, Rakouskem a Českou republikou je skutečně výtečnou příležitostí na
další rozvoj tohoto regionu, ve kterém žije celkově na 5 milionů osob. Mimořádnou roli
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při podpoře tohoto euroregionu mohou hrát především kulturní politika a politika
cestovního ruchu. Tento region má ve strategii pro Podunají svou zvláštní roli; o tom se
hovořilo již v rámci její přípravy. Obzvláště velká pozornost se věnovala oblasti cestovního
ruchu v tomto regionu. Zazněly zajímavé návrhy i v oblasti kulturní spolupráce, například
ohledně mezikulturního dialogu.

Pokud jde o podporu těchto regionů, pro tuto oblast České republiky, Rakouska a Bavorska
existují různé programy spolupráce, na něž byly pro současné období vyčleněny dotace
ve výši téměř 430 milionů eur. To je slušná částka a nyní je na příslušných regionech, aby
ji co nejlépe využily. Myšlenka brzkého vytvoření struktur evropského sdružení pro
přeshraniční spolupráci se mi zdá jako dobrý způsob, jak tuto přeshraniční spolupráci
rozšířit.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Mnohokrát vám děkuji za velmi dobrou odpověď, pane
komisaři. Mezitím však vyvstala nová otázka: Plzeň se v roce 2015 pravděpodobně stane
evropským hlavním městem kultury. Chtěl bych se vás jen zeptat, zda lze konkrétně posílit
kulturní rozměr tohoto euroregionu a zda považujete euroregion za správnou platformu
pro činnosti tohoto druhu?

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Vážený pane poslanče, bezpochyby. Jsem
stoprocentně přesvědčen o tom, že právě kulturní spolupráce se neobejde bez regionální
přeshraniční spolupráce, neboť oblast kultury překračuje správní hranice regionů. Proto
bych velmi uvítal, kdyby se toto stalo těžištěm regionální spolupráce euroregionu
Dunaj-Vltava. Nominace Plzně na evropské hlavní město kultury představuje dodatečný
impuls, který lze hodnotit jen kladně.
Otázka č. 43, kterou pokládá Brian Crowley (H-0412/10)

Předmět: Žádost irské vlády o pomoc oblastem postiženým povodněmi

Jaký je stav žádosti o pomoc oblastem postiženým povodněmi z Evropského fondu
solidarity, kterou irská vláda předložila v lednu roku 2010 Komisi?

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Vážený pane poslanče, těší mě, že vám mohu oznámit,
že před několika dny mohla Komise vydat v této věci pozitivní vyjádření, ve kterém navrhuje
finanční podporu v hodnotě přes 13 milionů eur – jak jsem řekl, jde o návrh, neboť jak
sám dobře víte, nyní je potřeba souhlas nejen Parlamentu, ale i Rady.

Pokud dovolíte, v krátkosti bych zrekapituloval, k čemu došlo. K prvním škodám a k jejich
oznámení došlo 19. listopadu 2009. Žádost byla doručena 27. ledna 2010, v poslední
možný den před vypršením desetitýdenní lhůty. Následně bylo potřeba provést různá
šetření. Komise proto zaslala 24. března dotaz irským orgánům, jenž byl 15. června řádně
zodpovězen. Problém spočíval v tom, že zjištěná úhrnná škoda nedosahovala prahové
hodnoty pro národní katastrofu. Proto bylo třeba vyšetřit, zda lze tyto události považovat
za regionální katastrofu. To si vyžádalo další vyšetřování a hodnocení, která jsou nyní již
dokončena.

Jak jsem řekl, dosáhli jsme pozitivního výsledku. Tento návrh jsme 14. září postoupili
Parlamentu a Radě a v případě, že jej schválí, Evropská unie uvolní částku přes 13 milionů
eur na úhradu nákladů, které vznikly veřejnému sektoru v souvislosti s touto pohromou.

Brian Crowley (ALDE).   – Pane předsedající, i já bych chtěl poděkovat panu komisaři
za jeho odpověď. Domnívám se, že jednou z největších potíží jsou pokračující náklady
škod, neboť krátce po zmíněných listopadových záplavách došlo k další sérii záplav.
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V Bandonu, mém rodném městě, ve kterém žije 5 000 obyvatel, je stále 19 obchodů, které
vinou záplav a škod, které utrpěly, doposud neobnovily svou činnost. Možná bychom se
proto měli vedle okamžitého financování zabývat i dlouhodobými plány řízení.

Seán Kelly (PPE).   – Děkuji vám, pane komisaři, za vaši odpověď i za finanční prostředky,
které jste poskytl i navzdory tomu, že jsme nedosáhli prahové hodnoty pro národní
katastrofu.

Zvážil byste proto změnu kritérií pro stanovení prahové hodnoty pro národní katastrofu?
Jsou-li totiž stejná kritéria pro každou zemi, je jasné, že národní katastrofa pro menší zemi
se podstatně liší od národní katastrofy velké země.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Pouze bych chtěl poděkovat panu komisaři, jeho
předchůdci a jeho aparátu, kteří velmi úzce spolupracovali s irskými úředníky jak v Bruselu,
tak v Dublinu a zejména s ministrem financí, který, jak jste zmínil, podal žádost téměř na
poslední chvíli.

I když se jedná o malou částku, velice si jí ceníme: jedná se o třicet milionů, které by nám
možná chyběly. Byl bych však rád, kdybyste svým kolegům navrhl snížení prahové hodnoty
pro národní katastrofy, neboť tato prahová hodnota pro Irsko činí téměř jednu miliardu
a my se této částce ani zdaleka nepřiblížili.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Děkuji vám, pánové, za vaše slova uznání, která
budu s potěšením tlumočit svým kolegům, kteří na tom velmi tvrdě pracovali. Pravidla
Fondu solidarity stanoví, že prahová hodnota činí 0,6 % hrubého národního důchodu, což
by nyní v případě Irska činilo 935 milionů eur. Zároveň existuje strop pro škody ve výši
3,5 miliardy eur, který se uplatní na pět největších států, jejichž prahová hodnota pro škody
by jinak dosahovala zcela jiných rozměrů. To je jedním z důvodů, proč Komise v roce
2005 podala návrh na úpravu Fondu solidarity, a to především ve dvou ohledech. Zaprvé
šlo o sblížení prahové hodnoty či hodnot, jehož výsledkem by bylo snížení prahové hodnoty
pro národní katastrofu a sjednocení kategorií národní a regionální katastrofy. Nehodlám
zakrývat skutečnost, že v průměru dostáváme dvojnásobný počet žádostí, než kolika jsme
schopni vyhovět – nikoli z finančních důvodů, nýbrž proto, že způsob posuzování
neumožňuje Evropské unii, aby se na náhradě vzniklých nákladů podílela. Naším cílem
bylo proto zjednodušit, a tím i urychlit tento proces.

Jak jste si všimli – například v této věci, která se týká Irska – řízení může trvat osm, devět
nebo i deset měsíců. Ve zmíněném případě bude trvat ještě několik týdnů, než budou
prostředky skutečně vyplaceny, takže od té doby uplyne rok. Částečně je to spojeno s tím,
že Fond solidarity je mimorozpočtovým fondem.

Naším druhým cílem bylo rozšířit kritéria katastrofy. V současnosti se Fond solidarity
vztahuje pouze na přírodní pohromy. Chceme jej rozšířit i na technologické katastrofy.

Rada tyto různé návrhy v roce 2005 zamítla. Vzhledem k neblahému počtu katastrof jsem
však nyní vyvinul novou iniciativu. Můj úřad připravuje přepracovaný návrh, který
zohledňuje i zkušenosti z posledních pěti let. Doufám, že země, které v posledních měsících
z této evropské solidární pomoci čerpaly, se nyní budou podílet na případné úpravě, aby
Evropa získala do budoucna širší, ale především rychleji reagující Fond solidarity.
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Předsedající.    – Otázka č. 44, kterou pokládá Richard Howitt (H-0445/10)

Předmět: Nedostatek finančních prostředků určených místním komunitám závislým na
regionálních fondech EU

Z rozhodnutí britské vlády zrušit agentury regionálního rozvoje ve Spojeném království
vyplývá, že evropské financování v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a programů pro rozvoj venkova, které v mém
východoanglickém volebním okrsku byly dříve zprostředkovávány Agenturou pro rozvoj
východní Anglie (East of England Development Agency), bude nyní muset do Spojeného
království směřovat alternativní cestou.

Jelikož veškeré změny systému řízení a kontroly programů EU musí být schváleny Komisí,
může Komise uvést, jaká jednání se již s vládou Spojeného království v této otázce
uskutečnila, a potvrdit, zda nemůže dojít k pozastavení plateb EU předtím, než Komise
udělí souhlas se změnami systému řízení a kontroly? Jaká prozatímní opatření mohou být
zavedena k zajištění toho, aby místní obyvatelé a komunity v mém regionu a dalších
oblastech Spojeného království, které z uvedených evropských fondů čerpají, netrpěli
nedostatkem financí v důsledku rozhodnutí britské vlády o zrušení agentur pro regionální
rozvoj?

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Nová britská vláda se zavázala zavést nový
hospodářský model se silným důrazem na místní úroveň. Zatím není jasné, jakou podobu
bude mít toto nové uspořádání. Proto vám prozatím nemohu dát žádnou definitivní
odpověď. Uvidíme, jaké bude nové uspořádání – správní orgány – a případně odpovídajícím
způsobem upravíme příslušné programy. Ač mám jisté obavy, doufám, že to nebude
znamenat velká zdržení při provádění projektů.

Richard Howitt (S&D).   – Děkuji vám, pane předsedající, za vaši nestrannost a podporu
tohoto demokratického procesu. Budu rychlý a budu respektovat časový limit.

Pane komisaři, ve své otázce jsem se ptal na to, zda již došlo ke konzultacím mezi Komisí
a vládou Spojeného království ohledně jejich nových plánů. To je velmi věcná otázka.
Došlo vůbec k nějakým konzultacím, a pokud ano, k jakým? Domnívám se, že tato otázka
je zcela legitimní.

Připustíte dnes v této sněmovně, že požadavky nařízení o strukturálních fondech na
adicionalitu a partnerství jsou stěžejní a že se bez váhání postaráte o to, aby byly splněny
v jakémkoli novém uspořádání?

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Odpověď je velmi prostá: k dnešnímu dni nedošlo
k žádnému kontaktu v této věci. Koncepce spolufinancování, máte-li na mysli toto, se musí
uplatňovat i v budoucnu.

Předsedající.   – Otázky, které nebyly pro nedostatek času zodpovězeny, budou
zodpovězeny písemně (viz příloha).

Doba vyhrazená pro otázky skončila.

(Zasedání bylo přerušeno ve 20:30 a pokračovalo ve 21:00)
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PŘEDSEDAJÍCÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Místopředseda

14. Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů
a řídce osídlených oblastí (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise o evropské strategii pro hospodářský
a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, člověk by si skoro mohl myslet,
že Evropa byla alpským ostrovem. Nicméně jsem rád, že se Evropský parlament nepřestává
zajímat o hospodářský a sociální rozvoj regionů se zvláštními potřebami, specifických
oblastí, jako jsou horské regiony, ostrovy a řídce osídlené oblasti.

Lisabonská smlouva posiluje význam územní soudržnosti. To je uvedeno jako jeden z cílů
Unie v článku 174. Z tohoto důvodu Komise předložila zelenou knihu o územní soudržnosti
s cílem zahájit komplexní proces diskuse. Jedním z hlavních závěrů těchto konzultací bylo,
že nejsou nutně zapotřebí nové a dodatečné finanční prostředky, ale že bychom spíše měli
zdůraznit význam koncepcí integrovaného územního rozvoje a větší pozornost zaměřit
na silné stránky jednotlivých regionů.

Podle mne mohou být specifické charakteristiky regionu v podstatě silnou stránkou. Tyto
regionální zvláštnosti – ať je to jeho status ostrova, skutečnost, že se jedná o horskou oblast
nebo o oblast řídce osídlenou – proto automaticky nevytvářejí problémy ani nepotřebují
větší pomoc, a to zejména vzhledem k tomu, že tyto oblasti nejsou v žádném případě
jednotné. Proto neexistuje jen jedno řešení vhodné pro všechny tyto regiony, i když by
mohlo vypadat, že patří k sobě.

Komise považuje za nanejvýš důležité zajistit harmonický společný růst regionů. Mám
proto zájem na tom, abychom společnou strategii Evropa 2020 prováděli ve všech
regionech, nikoli abychom na rozdílně strukturované regiony uplatňovali různé strategie
– což by mohlo naše společné úsilí spíše ohrozit než podpořit. Máme proto pocit, že
samostatná politika pro regiony se zvláštními podmínkami není nutná. Naopak, musíme
posílit integrovaný přístup naší politiky ve spojení s jinými politikami a regiony musí více
usilovat o vytvoření programů přizpůsobených jejich konkrétním potřebám. Musíme
posílit způsob navrhování i provádění územního rozměru ve všech oblastech politiky.

Vznikají tak čtyři prioritní oblasti činnosti. Tou první je přiblížení regionální politiky
občanům a její vtažení do regionů. V zájmu územní soudržnosti, která je naším cílem,
musíme posílit soudržnost oblastí politiky na různých úrovních. To také znamená vzít
skutečně vážně přístup mnohoúrovňové správy a do navrhování a provádění našich politik
zapojit všechny příslušné zúčastněné strany. Zároveň to však znamená více využívat
existujících možností spolupráce, kterou umožňuje meziregionální, nadregionální a
nadnárodní partnerství, s cílem zaměřit větší pozornost na úkoly, které jsou společné
určitým oblastem, jako jsou rozsáhlé horské regiony, například Alpy nebo Pyreneje.

Za druhé musíme lépe koordinovat politiky pro regiony. Územní soudržnost také znamená
věnovat větší pozornost vzájemnému doplňování a soudržnosti regionální a odvětvové
politiky. Musíme mít jasno v tom, jaký dopad budou mít jednotlivé politiky na regiony.
Komise proto vytvořila meziútvarovou pracovní skupinu pro územní soudržnost, kterou
tvoří zástupci různých generálních ředitelství. Jejím hlavním úkolem je analyzovat jednotlivé
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odvětvové politiky a jejich dopady na regiony, a to zejména na regiony, které se potýkají
se specifickými geografickými problémy.

Za třetí potřebujeme pro posílení evropské integrace územní spolupráci. Spolupráce má
zvláštní význam pro regiony se specifickými geografickými problémy. Je třeba nalézt
přeshraniční řešení společných problémů, ať již formou makroregionálních strategií, jako
je např. strategie pro Baltské moře, meziregionálních sítí či výměny osvědčených postupů.

A konečně musíme také více využívat regionálních znalostí. Pokud máme dospět k cílené
regionální rozvojové politice založené na zásadě subsidiarity, a podporovat tak cíle strategie
Evropa 2020, musíme lépe znát situaci v regionech a dopady politických opatření.
Potřebujeme ještě lepší systém monitorování, který zároveň dokáže lépe zpracovávat
existující údaje, a potřebujeme ukazatele zaměřené na cíl, abychom zajistili kvalitu našich
politik. Toho lze dosáhnout pouze společně s regiony, s regionálním podnikatelským
prostředím a s občany.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, potřebujeme silnou regionální politiku pro všechny
regiony, která bere v úvahu rozdílné potřeby a charakteristiky jednotlivých regionů. Jsem
rád, že brzy budu mít možnost vést s Evropským parlamentem diskusi o budoucnosti
regionální politiky, včetně těchto zvláštních oblastí, která bude založená na páté zprávě o
soudržnosti.

Jan Olbrycht,    jménem skupiny PPE. – (PL) Dnes zahajujeme diskusi týkající se regionů,
které mají velmi specifické a zvláštní rysy. Jedná se o regiony, kde mnohé aktivity představují
dodatečné náklady. Ostrovy i horské oblasti jsou zatíženy dodatečnými náklady, které jsou
dány geografickými faktory. Dnešní diskuse je významná i v jiném smyslu, což je velmi
důležité pro přijetí dalších opatření, o nichž hovořil pan komisař. Mám na mysli skutečnost,
že dnešní rozprava otevírá diskusi na téma politiky soudržnosti po roce 2013.

Usnesení, o němž dnes hovoříme, není ani tak výrazem vůle podpořit konkrétní území –
to je obsahem smlouvy – ale týká se velmi specifických opatření a klade specifické otázky
ohledně toho, jak bude politika soudržnosti uplatňována po roce 2013. Vezměte prosím
na vědomí, že usnesení se v první řadě zaměřuje na integraci regionální politiky s jinými
politikami. Zabývá se problematikou ukazatelů a oprávněním k použití politiky soudržnosti
a hrubého domácího produktu. Uvádí, že na podporu těchto regionů je třeba využít také
jiných politik včetně zemědělské politiky – i když zde o tom nemluvíme, měli bychom to
mít na paměti. Hovoří o územní spolupráci a lepším využívání evropského seskupení pro
územní spolupráci, na němž jsme pracovali v rámci předchozího finančního výhledu.
Jinými slovy, jsme v první fázi vážných rozhovorů o budoucí politice soudržnosti. Tuto
diskusi otevíráme tématem specifických regionů, ale právě na začátku se ukazuje, že politika
soudržnosti je a musí i nadále zůstat jednou z klíčových politik Evropské unie.

Georgios Stavrakakis,    jménem skupiny S&D. – (EL) Pane předsedající, nejprve bych chtěl
poděkovat panu komisaři za jeho přítomnost zde.

Pro všechny horské regiony a ostrovy má koordinace na úrovni plánování politik i na
úrovni provádění programu zcela zásadní význam. Jedná se o oblasti, kde různé politiky,
jako je politika zemědělská, regionální, dopravní, politika životního prostředí, rybářská
politika a politika zaměstnanosti, musí řešit různě propojené mnohovrstevné problémy.

Evropská unie vypracovala pro tyto oblasti v rámci různých politik velké množství opatření.
Co podle mého názoru chybí, je koordinace. Na příkladu takového státu, jako je Řecko,
kde většina země je hornatá a kde se nachází více než 200 obydlených ostrovů, snadno
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pochopíte, že sociální a hospodářskou soudržnost nelze zlepšit, dokud nebude na všech
úrovních fungovat koordinace.

Evropská unie tedy bude mít dvojí užitek – na jedné straně zabráníme financování stejných
opatření z různých programů a na druhé straně podpoříme růst zvýšením výhod pro
občany, nehledě na to, kde žijí

To, že pro horské regiony a ostrovy v Evropské unii je nutný integrovaný přístup
k plánování a provádění politik, by mělo být samozřejmostí, nikoli zbožným přáním.

Riikka Manner,    jménem skupiny ALDE. – (FI) Pane předsedající, pane komisaři, v tomto
usnesení jsme dosáhli vynikajícího kompromisu, takže mé poděkování patří všem mým
kolegům, kteří se na něm podíleli.

Jednou z našich hlavních priorit musí být napravení situace v oblastech postižených finanční
krizí, a to platí i pro regionální politiku. Jedná se samozřejmě o severní, řídce osídlené
oblasti, horské a pohraniční oblasti a ostrovy. Toto usnesení bude sloužit jako velice
naléhavá prosba Parlamentu ke Komisi, aby zaměřila zvláštní pozornost v budoucích
finančních výhledech a v příštím programovacím období také na oblasti, které jsou
vzhledem k přírodním podmínkám trvale znevýhodněné.

Podpora řídce osídlených regionů bude v této chystané politice soudržnosti velmi důležitá,
pokud má tato politika i nadále zůstat opravdu komplexní. Chtěla bych připomenout svým
kolegům, kteří usnesení podporují, že musí zároveň zajistit naplňování tohoto cíle v praxi
– nejen tedy pro toto usnesení hlasovat, ale také dohlédnout na to, aby pro tyto zvláštní
oblasti byly ve finančních výhledech vyčleněny finanční prostředky.

Jsem ráda, že tento dokument zdůrazňuje význam využití potenciálu, který mohou tyto
regiony nabídnout. Je též důležité povšimnout si velmi cenných zdrojů, které se v těchto
oblastech nachází, a nezabývat se jen jejich problémy. Pouze využitím skutečných možností
těchto oblastí můžeme v jejich rozvoji opravdu dosáhnout pokroku. Pro tyto zvláštní
regiony jsou klíčové jejich tradiční zdroje obživy, energie a oblasti zdůrazňované ve strategii
Evropa 2020, jako je výzkum a vývoj.

Se zájmem očekávám pátou zprávu Komise o soudržnosti. Bude zajímavé sledovat, nakolik
Komise skutečně bere v úvahu cíle strategie Evropa 2020 a jak se v Evropě využívají
specifické zkušenosti z těchto zvláštních oblastí.

François Alfonsi  , jménem skupiny Verts/ALE. – (FR) Pane předsedající, pane komisaři,
vypracování evropské strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských oblastí, ostrovů
a řídce osídlených oblastí je opravdu důležité.

Článek 174 Lisabonské smlouvy konečně vyjadřuje, že Evropská unie si je vědoma těchto
území s trvalým znevýhodněním, které musejí překonávat. Od nynějška proto musí Komise
navrhnout konkrétní vhodné strategie, které obyvatelům žijícím na těchto územích zajistí
rovné postavení s ostatními Evropany, tak aby jim byla účinně kompenzována jejich
znevýhodnění, s nimiž se vyrovnávají v každodenním životě i v hospodářské činnosti.

Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele, což je neustále upřednostňované kritérium
pro strukturální fondy, v této souvislosti sám o sobě nestačí. Tyto regiony trpí odlivem
obyvatel a vzhledem k tomuto úbytku může zbývající obyvatelstvo dosáhnout dokonce
ještě vyššího HDP na obyvatele. K těmto územím musíme proto zaujmout promyšlenější
přístup a naše skupina je rozhodnuta na tomto bodu trvat.
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Článek 174 Lisabonské smlouvy, pane komisaři, uznává zvláštní povahu těchto území.
Pro rozvoj a zvládání specifických problémů musíme proto zavést zvláštní opatření. Tato
opatření musí být způsobilá k financování z prostředků strukturálních fondů, zejména
tam, kde jsou problémy obzvláště naléhavé, například dopady globálního oteplování na
ostrovech a v horách, dodávky energií, dostupnost, dopravní problémy atd.

Také vyzýváme Komisi, aby poskytla zvláštní finanční prostředky přidělené těmto územím
v příštím finančním výhledu pro programové období 2014-2020. Chceme také, aby
nástroje, jako jsou evropská seskupení pro územní spolupráci, byly sledovány a v širším
měřítku uplatňovány, a budeme proto trvat na odstranění překážek přeshraniční spolupráce,
která byla zavedena.

Oldřich Vlasák,    jménem skupiny ECR. – (CS) Vážený pane předsedající, pane komisaři,
dámy a pánové, je to více než dva roky, kdy jsme na půdě Evropského parlamentu
diskutovali nad problematikou znevýhodněných, konkrétně pak nejvzdálenějších regionů.
Když jsem si s časovou prodlevou přečetl své původní vystoupení, musel jsem konstatovat,
že je stále velmi aktuální a že bych nezměnil ani slovo. Bohužel za skupinu Evropských
konzervativců a reformistů musím říci, že společný návrh usnesení nepodpoříme, a to ze
čtyř důvodů.

Za prvé jsme proti myšlenkám sociálního inženýrství a nadměrných zásahů veřejné moci.
Je potřeba si uvědomit, že některé problémy ostrovních, horských či řídce osídlených
regionů vyřešit nelze. Jedná se totiž o problémy sui generis, jež mají svá geografická a
strukturální specifika, a ty my nezměníme.

Za druhé nesouhlasíme s tezí, že všechny ostrovní, horské či řídce osídlené regiony jsou
homogenní skupinou se společnými znaky. Co má společného francouzské horské středisko
Chamonix s řeckým ostrovem Lefkada či finskou oblastí nad severním polárním kruhem
v okolí Rovaniemi?

Za třetí v předloženém návrhu a vlastní diskusi zcela zapomínáme na příhraniční regiony.
Nemusím zde patrně nikomu připomínat, že podle článku 174 Smlouvy o fungování
Evropské unie by v rámci politiky soudržnosti měla být zvláštní pozornost věnována
venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovým přechodem a regionům, které
jsou závažně a trvale znevýhodněny v důsledku přírodních či demografických podmínek.
Zatímco ostrov zůstane vždy ostrovem a hora vždy bude horou, hranice, minimálně ty
administrativní, mohou zmizet. Větší důraz na příhraniční regiony by proto měl svůj
význam.

Za čtvrté považujeme za zcela předčasné debatovat o nových konkrétních legislativních
opatřeních, regionálních rozvojových programech a finančních prostředcích pro tyto
oblasti. Je jasné, že debata o evropských fondech a jejich využití po roce 2013 se začíná
zintenzivňovat. Je jasné, že jednotlivé státy, regiony a území se v rámci této debaty budou
snažit upozornit na svoje problémy a potřeby, které by z evropských zdrojů chtěly
financovat. Je nesporné, že znevýhodněné regiony si zaslouží jiné podmínky z hlediska
míry spolufinancování, pravidel veřejné pomoci a regulace vnitřního trhu uplatňováním
celních předpisů. To by měl zohledňovat i evropský rámec, který musí umožnit zachovat
specifičnost těchto regionů a mírnit jejich omezující okolnosti.

Je však otázkou, do jaké míry jsou v tomto případě efektivní komplikované evropské
programy. Evropská strukturální politika by se měla spíše řídit myšlenkou, že finanční
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prostředky musí směřovat primárně do nejchudších regionů, kde jsou nejvíce potřeba. A
to bez ohledu na to, zda se jedná například o ostrov, horu či nezalidněnou oblast.

João Ferreira,    jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, několik
ušlechtilých zásad zahrnutých do smluv a různých právních předpisů Evropské unie není
žádnou zárukou, že budou skutečně uvedeny do praxe, jak víme. Územní soudržnost – ve
skutečnosti stejně jako hospodářská a sociální soudržnost – je toho velmi výmluvným
příkladem. Více než usnesení a strategie chybí těmto cílům obecný politický a
makroekonomický rámec a rovněž konkrétní opatření na jejich podporu a provádění.

Bohužel politiky, které Evropská unie provádí, nepřinesly soudržnost, nýbrž větší asymetrii,
hospodářskou, sociální a také územní. Velmi reálně hrozí, že v budoucnu se tyto asymetrie
dále prohloubí v důsledku ještě přísnějšího uplatňování nástrojů, jako je Pakt stability a
růstu, a závažných omezení, která ukládá. Jedná se o velice reálnou hrozbu vzhledem
k omezeným rozpočtům Evropské unie, které ani zdaleka nestačí na to, co je zapotřebí,
aby územní soudržnost a hospodářská a sociální soudržnost byly uvedeny do praxe. A co
víc, tyto prostředky jsou často také nespravedlivě rozdělovány.

I když se horské oblasti, ostrovy a řídce osídlené oblasti od sebe navzájem ve svých
specifikách liší, všechny se potýkají s řadou trvalých obtíží a problémů, které mají společné.
Některé společné politiky, znovu opakuji, tyto problémy ještě zhoršily, místo aby je řešily
nebo zmírnily. To je také případ společné zemědělské politiky a jejích postupných reforem,
jejichž velmi negativní dopady je nutno řešit a napravovat. Zvláštní rysy sociálně
ekonomické struktury těchto regionů a jejich výrobních systémů je činí zranitelnými vůči
deregulaci trhu, o kterou se Evropská unie trvale snaží.

Předložili jsme řadu návrhů k nápravě této situace a podpoře hospodářského a sociálního
rozvoje v těchto regionech. Musíme pomoci mobilizovat jejich přirozený rozvojový
potenciál podporou místní produkce, povzbuzováním místních a regionálních trhů a
podporou a zvyšováním veřejných a soukromých investic do výrobních činností s cílem
zachovat úroveň zaměstnanosti a vytvářet více pracovních míst s právy a spravedlivou
mzdou.

Nesmíme zapomínat ani na to, že některé z těchto regionů, jako jsou ostrovní regiony, se
často navzájem doplňují, pokud jde o jejich výrobu a trhy. Musíme se naučit toto vzájemné
doplňování dobře využívat a posilovat jej. Musíme si rovněž uvědomit, že se dále potýkají
s problémy v přístupu k programům Evropské unie a při financování oblastí, jako je výzkum
a vývoj. Na tyto regiony musíme uplatňovat pozitivní diskriminaci, abychom zlepšili jejich
přístup.

Téma, o kterém zde dnes diskutujeme – tedy předcházení přírodním a člověkem
způsobeným katastrofám – je rovněž důležité. Musíme uznat, že tyto regiony jsou
katastrofami více ohrožené a že předcházení katastrofám je nutno posílit, jak zdůrazňuje
zpráva, kterou jsme zde dnes přijali.

Znovu upozorňujeme, jako již několikrát, že tyto regiony, zejména ty nejvzdálenější, musí
i nadále patřit mezi konvergenční cíle, aby nedošlo ke zhoršení řady strukturálních
nedostatků, jimiž většina z nich stále trpí, jako v případě autonomních oblastí Madeira a
Azorské ostrovy v Portugalsku.

Fiorello Provera,    jménem skupiny EFD. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zítřejší
hlasování je důležité pro více než 90 milionů Evropanů žijících v horských oblastech.
Článek 174 Lisabonské smlouvy uznává význam horských regionů a specifických území.
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Tento článek je však nutno uplatňovat prostřednictvím zvláštní politiky. Musíme přejít od
slov k činům. Hory nejsou jen čistý vzduch, příroda a dovolené. Kromě toho existují
skutečné problémy, s nimiž se obyvatelé žijící v horských oblastech musí každý den
s velkými obtížemi vyrovnávat.

Chybějící infrastruktura ztěžuje přepravu osob a zboží a obtížnější je také přístup ke
službám vzhledem k dodatečným nákladům pro podniky a občany. Abychom zabránili
vylidňování horských regionů, musíme lidem, kteří tam žijí, zajistit slušné životní
podmínky, moderní služby a přiměřenou zdravotní péči, jako mají všichni ostatní evropští
občané.

Horské regiony také nabízejí velkou příležitost k výrobě čisté energie, úsporám energie a
kvalitnímu zemědělství, které je šetrné k životnímu prostředí. To všechno vyžaduje finanční
investice do rámcového programu, který se dotýká všech aspektů života na horách. Tuto
iniciativu podporují všechny politické skupiny a evropské organizace horských oblastí,
jako je Euromontana a Evropské sdružení volených zástupců horských oblastí (AEM). Plní
také přání, které vyjádřil osobně prezident Barroso.

Nyní je na Komisi, aby tento požadavek neprodleně provedla a zapojila regiony v souladu
se zásadou subsidiarity. Na závěr bych chtěl konkrétně navrhnout jmenování komisaře
pro horské oblasti a specifická území, který by tuto novou evropskou politiku účinně
koordinoval.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pane předsedající, přibližně 18 % z celkového počtu obyvatel
Evropské unie žije v horských regionech. Tyto regiony se vyznačují společným zaměřením
na zemědělství a lesnictví a samozřejmě také na turistiku. Zemědělci v horských oblastech
pracují velmi tvrdě a mají relativně nízký příjem. Nicméně významně přispívají k zachování
alpské oblasti, a tedy k udržitelnosti. Nesmíme dovolit, aby se z alpské oblasti stala vyprahlá
step; přesněji řečeno, chceme, aby i nadále byla dobře udržovanou, kulturní krajinou.
Pomoc Evropské unie musí zohledňovat místopisné a klimatické podmínky a také kulturní
zvláštnosti horských oblastí. Nemá smysl používat jednotnou šablonu od Gibraltaru až
po Nordkapp.

Co tedy potřebujeme? Potřebujeme platbu na plochu, platbu na chov zvířat, abychom
podpořili zemědělce v jejich úsilí o chov vhodných druhů i po roce 2013. Potřebujeme
zvýšit investiční dotace, které zohlední vyšší náklady, než jaké jsou v údolních oblastech,
a potřebujeme, aby potraviny vysoké kvality z alpské oblasti byly označeny, chráněny a
certifikovány.

Evropská unie se proto musí nyní vrátit zpět do hry a zajistit, aby zemědělci, a tím i celá
alpská oblast, měli po roce 2013 slušnou budoucnost.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) V první řadě bych chtěl poděkovat panu komisaři
za odpověď na naši otázku. Konec konců, účelem této otázky bylo znovu přezkoumat
politiku, kterou jsme předtím nastínili, a to nyní, kdy je smlouva už definitivně přijata.
Samozřejmě platí, že regionální politika ve všech svých podobách nás může přiblížit
k našim občanům a jejich skutečnému životu.

Za druhé, územní soudržnost skutečně vytváří onen nový rozměr a máme zprávy, které
to potvrzují. Územní soudržnost také souvisí s tím, jak bychom měli řešit naprosto rozdílné
situace v zemích, jako je Francie nebo Španělsko. Nejedná se pouze o přidělování stále
většího množství konkrétních finančních prostředků. Ne, tendence jasně směřuje k větší
soudržnosti a větší rovnováze mezi národními státy. Když se potom podíváme na nový

203Rozpravy v Evropském parlamentuCS21-09-2010



finanční rámec, tj. na nový rámec politiky po roce 2013, vidíme, co je zde tou hybnou
silou vpřed, a evropskou přidanou hodnotu.

V této souvislosti je dobré, že tento krok dnes činíme. S určitými rozpaky cítím povinnost
upozornit, že musíme dostat více finančních prostředků, ale možná je na to ještě příliš
brzy. Mohla by to být konkrétní politika, ale zajisté by mělo být možné dosáhnout toho
například také přerozdělováním příspěvků na úrovni členských států. Skupina Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů), jejímž jménem hovořím, bude rovněž požadovat
dílčí hlasování. Budeme muset počkat a uvidíme, co se potom stane, bez ohledu na to, zda
se vyslovíme pro náš vlastní finanční a právní rámec.

Na závěr mi dovolte, abych dodal, že pocházím z Nizozemska. Nemáme žádné hory ani
řídce osídlené oblasti, ale zato máme ostrovy. Dovolím si panu komisaři položit následující
otázku: nyní, když naše království prošlo změnami a ostrovy Saba, St. Eustatius a Bonaire
získaly v rámci Nizozemska úplnou autonomii, můžeme urychleně prohlásit tyto ostrovy
za odlehlé? Už dlouhou dobu se těšíme, že tak učiníme.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, chceme-li
dosáhnout územní soudržnosti, která je naším cílem a byla představena v nové smlouvě,
všechna území Evropské unie musí mít možnost využívat stejných práv a svobod.

Proto bychom měli být velmi hrdí na dohodu dosaženou v Parlamentu, která podporuje
přizpůsobení evropských politik konkrétním potřebám ostrovů, horských regionů a řídce
osídlených oblastí, tak aby tyto regiony mohly plně rozvinout svůj potenciál a soutěžit na
základě rovných příležitostí.

V tomto směru bych chtěla zdůraznit velmi důležitou věc. V současné době totiž některé
ostrovní oblasti nemají finanční prostředky na projekty přeshraniční spolupráce, a to
z jednoduchého důvodu, leží totiž ve vzdálenosti více než 150 km. Jedná se o nesmyslné
a nespravedlivé kritérium zvyšující jejich izolaci a my navrhujeme jeho zrušení.

Dámy a pánové, jak správně řekl pan Schulz, žiji na jednom evropském ostrově a vím
z vlastní zkušenosti, že život na ostrově je nákladný. Jako zákonodárci máme povinnost
tyto náklady zmírňovat. Pan komisař správně poukázal na to, že článek 174 smlouvy nám
k tomu dává příležitost.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, diskuse
o problémech řídce osídlených oblastí a odlehlých ostrovů v této sněmovně – zejména
s ohledem na můj poslanecký závazek horským oblastem – je prvním krokem k vytvoření
sítě pro zachování těchto regionů, v nichž evropští občané žijí ve zcela ojedinělých
podmínkách a často s nízkými příjmy. Jedná se o řídce osídlené oblasti s nízkou hustotou
obyvatelstva, kde se projevuje stárnutí obyvatelstva, protože mladí lidé odtud často
odcházejí a procento vysokoškolských absolventů je pod celostátním průměrem.

Těmito kritérii, zejména HDP, ale i jinými, se musí inspirovat evropská strategie na podporu
horských regionů, které mají méně služeb, problémy s infrastrukturou a které jsou zvlášť
ohrožené vzhledem ke krizi v zemědělství a ke změně klimatu. Hory jsou místem, kde lidé
žijí a které prozkoumávají, a dnes se musí stát také politickou laboratoří, neboť jsou
obrovským zdrojem pro získávání kulturních, čistých energií a rozvoj kvalitního
zemědělství a pro zajištění lepších životních podmínek obyvatel měst.
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Kromě Komise, členských států a místních orgánů nesou za řízení vlastního osudu v Evropě
21. století také místní komunity, a to prostřednictvím integrovaného přístupu a zejména
aktivní účastí na rozhodování.

Mluvím z vlastní zkušenosti, když říkám, že v horských regionech je lepší uspořádat 10
místních sportovních akcí než jeden světový pohár, a to by měla být pracovní metoda pro
všechny, měli bychom tedy zvýšit počet obecně rozšířených iniciativ a projevit větší
politickou tvořivost, počínaje vytvořením zvláštní delegace pro horské regiony a ostrovy
v rámci sboru komisařů.

Alyn Smith (Verts/ALE).   – Pane předsedající, jako místopředseda pracovní meziskupiny
pro ostrovy a horské a řídce osídlené oblasti vyjadřuji zájem.

Chtěl bych ocenit kolegy napříč sněmovnou, kteří se usilovně snažili prosadit toto téma
na program jednání, protože i když velice vítám, pane komisaři, vaši přítomnost zde a
vítám vaše prohlášení, veškerá činnost v souvislosti se skutečným stanovením tempa,
jakým se článek 174 provádí a užitečně využívá, probíhala v rámci tohoto parlamentu.
Máte velmi zapáleného partnera, pokud jde o to zajistit, aby článek 174 sloužil našim
občanům, neboť před nás staví úkol ukázat některým z nejrůznorodějších a nesourodých
komunit, které u nás v Evropské unii máme, skutečnou přidanou hodnotu EU.

Zdůrazňuji komunit, protože je důležité uvědomit si, že jsou to právě komunity, kterým
se snažíme pomoci. Zeměpisné údaje – ať se jedná o ostrov, o hory nebo o řídce osídlenou
oblast – opravdu nejsou důležité. Hovoříme o společném problému způsobeném v důsledku
různých geografických zvláštností. Právě zde musíme mít jistotu, že naše řazení do kategorií
opravdu vyhovuje – a v současnosti nevyhovuje. Pravidla, která používáme, nejsou pro
zvláštní charakteristiky komunit, o nichž mluvíme, vhodná a často vedou ke zkresleným
výsledkům. Právě zde jsme měli konkrétní problém s dokumentem GŘ pro regionální
politiku „Území se zvláštními zeměpisnými charakteristikami“. Doufám, že si kritiku v bodě
2 návrhu usnesení skupiny Zelených/ Evropské svobodné aliance vezmete k srdci, protože
to myslíme vážně. Potřebujeme lepší systém klasifikace, než je ten, který máme.

Nejde o to dávat více peněz chudým, znevýhodněným oblastem. Na všech našich ostrovech
ve Skotsku, v horských oblastech a na různých místech je více než dost dynamiky, zápalu
a nadšení, které jim pomohou, aby si svou situaci zlepšily samy. Nicméně musíme se ujistit
především o tom, že státní pomoc představuje pro jejich život něco navíc, nikoli nějakou
překážku, a pokud překážky odstraníme, můžeme společně usilovat o to, aby se jim žilo
lépe.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, Evropa bez
hospodářské, sociální a územní soudržnosti není unií. Horské regiony, ostrovy a řídce
osídlené oblasti mají své vlastní složité problémy, které je nutno překonat v zájmu Evropy
a jejích obyvatel. Musíme však jít nad rámec prohlášení o záměru, jinak se dočkáme
opačného účinku a posílíme nerovnosti.

Tyto regiony jsou obrovskými zásobárnami důležitých zdrojů. Biologická rozmanitost,
lesy, mokřady a krajina poskytují základní služby všem, trpí však vzniklými omezeními
regionálního hospodářství. Musíme dávat něco zpět. Lidem, kteří v těchto regionech žijí,
musíme všichni nabídnout solidaritu a podporu.

Chtěla bych předložit dva návrhy. První se týká jejich případného přínosu pro vědu a
rozvoj. Přírodní bohatství mnoha z těchto regionů z nich dělá skutečné laboratoře pod
širým nebem, ale nemají rovný přístup k financování výzkumu. Proč je tedy nevybavíme
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špičkovými výzkumnými středisky? Tím bychom zároveň vytvořili kvalitní pracovní místa
a oživili jejich hospodářství.

Můj druhý návrh se týká energie. Tyto regiony mohou a musí fungovat jako počáteční
projekty vykazující potenciál pro energetickou soběstačnost a udržitelnost, zejména
prostřednictvím mikrovýroby s využitím místních zdrojů. To by snížilo závislost, zvýšilo
rovnost a vytvořilo pracovní místa.

Nakonec bych chtěla upozornit na to, že používání hrubého domácího produktu jako
jediného nebo hlavního ukazatele pro přidělení finanční pomoci vede pouze k další
nespravedlnosti. Je proto nezbytné použít další údaje, zejména údaje odrážející sociální a
hospodářskou realitu těchto regionů.

Na tomto místě se musím zvlášť zmínit o obyvatelích Azorských ostrovů, Madeiry, horských
regionů a vylidněných vnitrozemských oblastí Portugalska. Svým úsilím značnou měrou
přispívají k rozvoji a kvalitě života všech Evropanů.

Tyto a všechny další regiony mají své vlastní souvislosti. Sociální, hospodářská a územní
soudržnost nesmí být považována za charitu. Právě tady rozhodujeme, zda si opravdu
přejeme skutečnou evropskou politiku přerozdělování. Ze všech těchto důvodů se
domnívám, že toto usnesení je důležitým krokem, ale pouze prvním z mnoha.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Pane předsedající, Finsko je velká země o rozloze rovnající se
zhruba velikosti Velké Británie, ale je nás jen 5,3 milionů. Myslím, že to je něco, co nesmírně
obohacuje náš život: pozemky se již nezastavují kdekoli. Svět a Evropa se přelidňují, ale
čistá voda a příroda jsou životní nutností. Od obyvatel v zapadlých krajích jsou vybírány
daně, takže každý má právo na základní služby. Řídce obydlené oblasti jsou stejně důležité
jako města, protože každý člověk a každý život má svou hodnotu.

Ve Finsku, v mojí zemi, je řídce osídlena oblast Laponska, východního Finska a centrální
části země, ale všechny přispívají na infrastrukturu země a jsou součástí Finska jako celku,
země, kde jsme se navíc zapojovali a zapojujeme do komerčně udržitelných činností. My
v Evropské unii, na kterou pohlížím spíše skepticky, musíme také umět pochopit, že tato
činnost musí být ekonomicky životaschopná. Kromě toho se tyto regiony musí také rozvíjet.

Také nesmíme dopustit, aby v důsledku právních předpisů Evropské unie docházelo ke
stále rychlejšímu vylidňování venkova. Právě s ohledem na to zastávám obzvlášť kritický
názor na blížící se vydání směrnice o poštovních službách. Ti pánové by udělali dobře,
kdyby se do těchto řídce osídlených oblastí vypravili a ověřili si, v kterou dobu chodí pošta.
Na takové věci chci upozornit, a pokud dosáhneme nějakého pokroku, možná bych
dokonce začal být trochu méně kritický.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
jako Rakušanka se v souvislosti s touto zprávou nejvíce obávám o postavení obyvatel
v horských oblastech. Jak již bylo konstatováno v prohlášení, zemědělství je v těchto
regionech klíčovým odvětvím hospodářství. Podle statistik ukončí každý den v Rakousku
13 zemědělců svou hospodářskou činnost. Ohroženy jsou především malé farmy. Celkově
je současný počet farem poloviční oproti roku 1950. Zemědělci hospodařící na horách
mají další nevýhodu v tom, že nemohou být ani zdaleka tak produktivní jako farmy
v údolích. Jejich produkty mohou na trhu jen stěží konkurovat kvůli vysokým nákladům
na dopravu souvisejících s jejich umístěním. Tradice zavazuje.
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Život zemědělců a jejich rodin vypovídá o společném životě a práci celých generací. V naší
současné společnosti je to cosi jedinečného a to musíme bezpodmínečně zachovat.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Pane předsedající, pane komisaři, územní rozmanitost
je pro Evropu přínosem. Povinností nás jako evropských institucí je zajistit v tomto směru
takové podmínky, aby tato rozmanitost byla ku prospěchu Evropě, její kultuře a
hospodářství.

Smlouva vyzývá Společenství, aby ve svých politikách zohlednilo území se specifickými
rysy, které s sebou nesou konkrétní výzvy v oblasti rozvoje, a to jak pokud jde o problémy,
které je třeba řešit, tak pokud jde o využití příležitostí. V této souvislosti mi dovolte, abych
se zmínila o třech záležitostech.

Za prvé, posouzení územních dopadů. Tato otázka byla součástí evropského programu
celá léta. Chtěla bych vyzvat Komisi, aby do procesu posouzení dopadů na evropské
iniciativy zahrnula územní rozměr. Posouzení územních dopadů by mohlo být výborným
horizontálním nástrojem k účinnému řešení konkrétních potřeb těchto území. Chtěla
bych proto důrazně podpořit myšlenku přiřazení nástroje pro posouzení dopadů určitému
území. Zde by mohlo pomoci využití modelu strategického posouzení vlivu na životní
prostředí.

Za druhé jste hovořil, pane komisaři, o meziútvarové skupině pro územní soudržnost.
Jsem přesvědčena, že v Komisi stále ještě existuje potenciál ke zvýšení povědomí v mnoha
důležitých oblastech politiky o problémech specifických území v oblasti rozvoje. Na základě
spolupráce GŘ Regio se všemi ostatními příslušnými službami by měla být určena územní
citlivost evropských politik. Domnívám se, že především dopravní a energetická politika
by měla být prověřena z hlediska území. Prověřování z hlediska území by se pak mělo stát
součástí osvědčených postupů v Evropské unii.

Za třetí bych chtěla vyzvat Komisi, aby si pečlivě prostudovala strategii EU 2020, a zejména
její stěžejní iniciativy, a stanovila pro území se specifickými rozvojovými rysy priority
zvláštní důležitosti.

Na závěr mi dovolte, abych využila této příležitosti a obecně konstatovala, že ze stěžejních
iniciativ strategie EU 2020 převedených na místní a regionální úroveň mohou mít evropští
občané jen prospěch.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, poprvé
v historii evropské integrace byl do Lisabonské smlouvy začleněn regionální rozměr a
územní soudržnost jako určující cíl Evropské unie.

Účastním se této rozpravy jako další europoslanec z ostrovní oblasti, a to z Kanárských
ostrovů, na které se vztahuje článek 174 Smlouvy, tam, kde odkazuje konkrétně na ostrovy,
a článek 349, neboť se jedná o nejodlehlejší region. Dělám to však s vědomím, že ostrovy
kromě územní roztříštěnosti způsobené tím, že tvoří vždy vnější hranici Evropské unie,
jsou zvlášť citlivé na strategie týkající se energetiky, dopravy a infrastruktury, a především
na strategie ohledně vnitřní a vnější bezpečnosti Evropské unie na ochranu před hrozbami,
zejména před nelegálním obchodováním.

Žádám proto o důraznou podporu tohoto usnesení, a především o jeho převedení do
konkrétních politik – které by ho měly naplnit obsahem a jež nemůžeme podrobně
projednávat – a zejména o to, aby bylo převedeno do finančního výhledu pro období
2014–2020. Musíme mít rozpočet, který odpovídá cílům a finančně podporuje náročný
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úkol zajistit Evropanům, kteří žijí na ostrovech Evropské unie, plná a rovná práva a
příležitosti, jako mají obyvatelé žijící na pevninských územích tohoto obrovského prostoru
evropské integrace.

George Lyon (ALDE).   – Pane předsedající, dovoluji si rovněž přivítat zprávu, o které
zde dnes máme jednat. Jako ostrovan žijící na západním pobřeží Skotska jsem si dobře
vědom problémů, kterým čelí mnoho našich odlehlých regionů a rovněž naše ostrovní
oblasti. Hlavním problémem, s nímž se ostrovy, a pochopitelně i naše horské regiony,
potýkají, jsou samozřejmě náklady na dopravu. Ztrácíme tím konkurenceschopnost, což
vede k nedostatku příležitostí, úbytku pracovních míst v těchto oblastech a nakonec
k odchodu našich mladých lidí.

Bod šest zprávy poukazuje na potřebu zvýšit konkurenceschopnost oblastí, což považuji
za základní úkol, který politiku regionální soudržnosti čeká v budoucnu při řešení problémů
ostrovanů a obyvatel žijících v horských oblastech.

Dovolte mi, abych, upozornil na konkrétní problém, který jsem chtěl projednat s Komisí,
a upozornit na něj pana komisaře. Před třemi lety přišla skotská vláda s užitečnou
iniciativou, která se pokusila snížit jízdné za trajekty na ostrovy, aby zjistila, zda to
příslušným ostrovům přinese nový impuls. Pilotní projekt probíhal tři roky a nyní dospěl
k závěru. Některé ostrovy získaly výhodu dotace, jiné nikoli. Očekávali jsme, že po
provedeném vyhodnocení se program rozšíří na všechny ostrovy ve Skotsku.

Bohužel skotská vláda se rozhodla vztáhnout program opět pouze na západní ostrovy a
ostatním se žádné výhody dostat nemá.

Pane komisaři, moji voliči v Argyllu to považují za velmi nefér a nespravedlivé; někteří
z nich jsou přesvědčeni, že jde o volební úplatek. Pokud vám a komisaři pro dopravu napíši,
zajímalo by mě, zda byste na jejich obavy reagovali a prověřili nespravedlivou situaci, v níž
se mnozí z mých ostrovních voličů ocitli.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, Alpy jsou jednou z nejhustěji zastavěných horských oblastí v Evropě. Obsahují
nejdůležitější vodní zdroje, ale vzhledem k jejich současné hospodářské situaci jsou
ohroženy globálním oteplováním.

Alpy by mohly hrát zásadní úlohu, pokud by se do roku 2050 staly uhlíkově neutrální,
jak to formulovali čtyři ministři životního prostředí z německy mluvících alpských zemí
letos v červnu. Mohly by se stát regionem vybraným pro získávání energie z obnovitelných
zdrojů a podílet se na dosažení cíle 20 % pro rok 2020.

(Řečnice se odmlčela)

Giancarlo Scottà (EFD).   – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, Lisabonská smlouva
věnuje zvláštní pozornost regionům závažně a trvale znevýhodněným. Z tohoto důvodu
podporuji iniciativu pana Provera týkající se zemědělské, environmentální a kulturní
obnovy těchto regionů. Vyzývám proto Komisi, aby se co nejdříve pustila do práce na
realizaci politiky pro horské regiony, která bude řešit problémy, klesající počet obyvatel a
odchod obyvatel z horských oblastí, spolu se zhoršováním životního prostředí, které to
přináší.

Je velmi důležité zajistit zemědělskou činnost, kvalitu života a kulturní dědictví těch, kteří
žijí ve znevýhodněných podmínkách, a je nezbytné, aby opatření přijatá Komisí, členskými
státy a místními orgány byla navzájem v souladu.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS208



Základní zásadou Evropské unie je zásada subsidiarity, tedy nástroj, který je klíčový pro
podporu rozvoje znevýhodněných regionů prostřednictvím trvalých a dobře cílených
opatření vyplývajících z regionálních návrhů. Jedná se o významnou výzvu a úkolem bude
udržet obyvatele v těchto regionech, či ještě lépe je motivovat k návratu.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, cíl územní soudržnosti,
který je nyní zakotven v Lisabonské smlouvě, vyjadřuje evropskou solidaritu a odhodlání
členských států a Evropské unie snížit současné rozdíly mezi různými regiony.

Vyhlásit cíle, kterých chceme dosáhnout, v textu smluv však nestačí. V Evropské unii existují
regiony, jež jsou trvale znevýhodněny, což značně omezuje jejich hospodářský a sociální
rozvoj. Je proto nutné zavést speciální programy, jejichž cílem je úplné a účinné překonání
nedostatečného rozvoje v těchto regionech, a to přizpůsobením modelu rozvoje jejich
možnostem a zdrojům, což přispěje k dosažení cílů strategie EU 2020.

Tato pobídka pro uvedené regiony by měla vycházet nejen ze zdrojů regionální politiky,
prostřednictvím nástrojů strukturálního přizpůsobení, jako je fond soudržnosti a čtyři
strukturální fondy, ale také ze změny v používání různých odvětvových politik, které mají
v jednotlivých regionech významný územní dopad, a mohou proto příznivě ovlivnit jejich
hospodářství.

Určitě bychom měli zachovat hrubý domácí produkt (HDP) jako hlavní ukazatel pro
stanovení nároku na evropskou pomoc těmto regionům. Nicméně s ohledem na jejich
přírodní znevýhodnění by měla být použita také jiná měřitelná kritéria, jako je například
míra nezaměstnanosti, hustota obyvatelstva nebo úroveň vzdělání, která budou věrněji
odrážet úroveň jejich rozvoje. To je jediný způsob, jak získat přesnější představu o složité
situaci nejvíce znevýhodněných regionů.

V tomto směru bychom měli připomenout případ nejvzdálenějších regionů, jejichž status
je uznán v nové smlouvě. Tvoří skupinu regionů EU, jež mají specifické charakteristiky a
také si zaslouží zvláštní zacházení. I když těmto nejvzdálenějším regionům jsou jejich
zvláštní vlastnosti společné, zároveň se od sebe liší úrovní rozvoje. Pro tyto regiony je třeba
kromě HDP použít také ukazatele, které v úplnější míře odrážejí jejich specifickou situaci,
a přispívají tak k přesnějšímu posouzení jejich úrovně rozvoje.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Pane předsedající, vítám tento návrh usnesení poukazující
na potřebu evropské strategie, která dokáže převést zásadu územní soudržnosti – získanou
spolu s Lisabonskou smlouvou – na příležitosti umožňující obyvatelům oblastí zatížených
různým trvalým přírodním znevýhodněním, aby se do tohoto evropského projektu zapojili.

Pocházím z regionu Azorské ostrovy, kde tato znevýhodnění přibývají a jsou stále
aktuálnější, stejně jako je tomu i v jiných oblastech označovaných jako nejvzdálenější
regiony Evropy, podle článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na základě sdělení Komise z roku 2008 nazvaného „Nejvzdálenější regiony: přínos pro
Evropu“ a na základě rozšířené diskuse, do níž se samy nejvzdálenější regiony aktivně
zapojily, očekáváme nyní naši vlastní podobu této strategie, která bude muset zohledňovat
nejen naše znevýhodnění, ale především náš potenciál.

Vyzývám proto Komisi k urychlenému předložení svých návrhů, abychom mohli určit
nejlepší strategii ještě před zahájením diskuse o novém finančním rámci, protože nejprve
musíme vymezit obsah našich politik, než přidělíme prostředky potřebné k jejich provádění,
jak se to stalo s politikami Evropské unie, které jsou nyní předmětem zkoumání.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Pane předsedající, jak již konstatovali mnozí kolegové,
článek 174 Smlouvy se týká územní soudržnosti, nového cíle Evropské unie. Evropská
unie musí proto věnovat větší pozornost hospodářským a sociálním potřebám obyvatel,
kteří žijí v horských regionech, na malých ostrovech a ve vzdálených oblastech. Pevně
věřím, že EU nyní v nejbližší době určitě zareaguje zavedením konkrétních opatření.

Na základě usnesení jsem doporučil, aby byl kladen větší důraz na významná hospodářská
odvětví, na kterých jsou tyto komunity silně závislé. Mám obavy především o rybáře, kteří
loví z malých plavidel poblíž našeho pobřeží a ostrovů. Pro okrajové oblasti, kde jiná
možnost zaměstnání neexistuje, mají tato malá plavidla mimořádný význam.

V Irsku má většina těchto plavidel délku menší než 15 m a loví ryby v množstvích, která
na rybí populace nemají žádný významný dopad. Musí však dodržovat předpisy nastavené
pro větší lodě, s nimiž se nemohou srovnávat.

Vyzývám Komisi, aby při přezkoumávání společné rybářské politiky tuto skutečnost uznala
a do nové politiky zahrnula pasáž týkající se těchto oblastí při pobřeží a ostrovů, které jsou
na rybách závislé.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Politika pro horské regiony, ostrovy a řídce osídlené oblasti
by měla být komplexní, integrovaná a vyvážená a měla by uznávat odlišnost oblastí a
odpovídající právo na specifický způsob rozvoje v rámci místních, regionálních či
vnitrostátních právních předpisů. Tato politika by měla uznávat znevýhodnění, která
pociťují obyvatelé, místní samosprávy a podnikatelé, a vymezit specializované činnosti
pro zachování tradičních způsobů zaměstnanosti, podporovat víceleté komplexní programy
zaměřené na zvýšení způsobilosti tradiční výroby, podporovat různorodost ekonomických
aktivit obyvatelstva rozšiřováním kapacit pro návštěvnost nebo turistiku jako doplněk
tradičních způsobů obživy, udržovat a zlepšovat dostupnost služeb a technické
infrastruktury, zavést opatření proti odchodu mladých lidí, zachovat si osobitost a kulturní
hodnoty charakteristické pro každou stejnorodou oblast, no a samozřejmě, v neposlední
řadě, také chránit biologickou a ekologickou rovnováhu.

Péče o tyto oblasti vyžaduje zvláštní přístup a mimořádně citlivé provádění vybraných
opatření. To je, dámy a pánové, cesta pro tyto specifické evropské oblasti.

Seán Kelly (PPE).   – Pane předsedající, během krize způsobené sopečným popelem mi
trvalo dva dny, než jsem se dostal domů, do své země, protože mezi Irskem a Anglií
neexistuje žádné pozemní spojení a žádný tunel. Zcela jasně jsem si uvědomil konkrétní
problémy obyvatel žijících na ostrovech bez spojení s pevninou. Totéž platí pro lidi žijící
v řídce osídlených horských a kopcovitých oblastech a na jiných znevýhodněných územích.
Vztahovalo by se to i na mou vlastní situaci na jihu Irska, podél západního pobřeží až do
Pat the Cope’s Donegal. Tyto oblasti nepochybně vyžadují veškerou pozornost.

Chtěl bych upozornit na tři věci. Za prvé, Nuno Teixeira zdůraznil, že podle bodu 3 mohou
členské státy přidělit finanční prostředky i na jiné účely než na HDP. To je něco, co bychom
u těchto regionů měli podporovat, protože jsou specifické.

Za druhé, tyto regiony jsou nejbohatší v celé Evropě z hlediska biologické rozmanitosti,
environmentální ochrany a poskytování veřejných statků. Tuto skutečnost je nutno velmi
silně zohlednit v nadcházejících jednáních o společné zemědělské politice.

Za třetí, podle článku 195 Lisabonské smlouvy má Evropská unie nyní některé pravomoci
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Tyto regiony nabízejí velký prostor pro rozvoj intenzivní

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS210



a udržitelné turistiky. Jsou to oblasti s nádhernou krajinou, s tradičním způsobem života
a velice přátelskými lidmi. Pokud se budeme snažit jim pomoci, zejména zde na úrovni
Evropské unie, nejenže jim pomáháme přežít, ale můžeme jim zároveň pomoci k tomu,
aby si pomohli sami. To nakonec považuji za tu nejlepší podporu, kterou jim můžeme
poskytnout.

Alan Kelly (S&D).   – Pane předsedající, upřímně řečeno, oblasti, o nichž dnes večer
hovoříme, hospodářsky a sociálně strádají již řadu generací a nyní se vzhledem k vlivům
moderní globalizace potýkají s ještě většími problémy.

Zastupuji oblast, která má mnoho ostrovů a největší pohoří v Irsku. Stejně jako předchozí
dva řečníci, mí kolegové z Irska, tyto oblasti znám, strádají již celé generace. Obyvatelstvo
se přesouvá do městských oblastí, je zde nedostatek ekonomických příležitostí pro mladé
lidi – ve výčtu problémů, s nimiž se potýkají, bychom tak mohli pokračovat celý den.

Dle mého názoru je načase připustit, že v rámci politiky soudržnosti se přes dosažení
mnoha úspěchů a velmi ušlechtilé úsilí nepodařilo v Evropské unii plně zajistit hospodářský
rozvoj, zejména pak v některých oblastech. Doufám, že EU na tento problém zareaguje a
že se podaří dosáhnout skutečné, konkrétní změny, a to řešením podstaty této nerovnosti,
a co je velmi důležité, přizpůsobováním se moderním potřebám, jako je například oblast
komunikací, a zejména širokopásmové připojení příští generace, což podle mého názoru
představuje obrovský úkol. Přístup ke komunikacím se stane další velkou výzvou; v tuto
chvíli to představuje obrovský problém.

Je načase, abychom těmto komunitám hodili v oblasti hospodářství záchranné lano. Chtěl
bych nám všem připomenout, že podle všech smluv je to naše povinnost.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Pane komisaři, dámy a pánové, horské
regiony se vyskytují ve většině členských států Evropské unie a hory tvoří nedílnou součást
zeměpisu Evropy. Například v Bulharsku je hustota zalidnění v horských oblastech téměř
stejná jako v oblastech rovinatých. Proto si velký počet ekologických, sociálních a územních
otázek týkajících se těchto regionů zasluhuje podrobné přezkoumání evropským
zákonodárcem.

Z hlediska životního prostředí, vzhledem k jejich bohatému ekosystému, rozmanitosti a
impozantní rozloze nabízejí hory v Evropě ideální podmínky pro rozvoj a zachování
výjimečné biologické rozmanitosti. Křehké horské ekosystémy jsou nicméně obzvlášť
citlivé a zranitelné vůči změnám v důsledku lidské činnosti.

Evropská unie se musí naučit co nejlépe a co nejzodpovědněji využívat hospodářské a
ekologické přednosti. Těchto cílů lze dosáhnout financováním a podporou ekologicky
účinných činností, jako je například vysokohorské zemědělství, tradiční chov zvířat
v alpských regionech a integrované hospodaření s lesními zdroji.

Kolegové poslanci, věřím, že tato opatření přinesou mnoho pozitivních výsledků, pokud
jde o územní a hospodářskou soudržnost Evropské unie.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje je
dosahováno využitím nejrůznějších územních výhod, které se nabízejí. Tato teorie je
jedním z hlavních bodů v zelené knize o územní soudržnosti. Zásada soudržnosti byla
posílena právními předpisy upravujícími čerpání ze strukturálních fondů v období
2007-2013, a je jedním z klíčových cílů Evropské unie zavedených Lisabonskou smlouvou.
Ustanovení článku 174 je třeba převést do konkrétních strategií rozvoje a konkrétních
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opatření zaměřených na překonání nevýhod a využití možností, které horské regiony,
ostrovy a řídce osídlené oblasti nabízejí. Toho by mohlo být dosaženo prostřednictvím
evropského politického rámce a mohlo by to přinést přidanou hodnotu využitím různých
místních aktiv.

Politiky výzkumu a vývoje by vedly k lepšímu využívání obrovského přírodního potenciálu
těchto regionů, s přímým dopadem například v oblasti udržitelné energie a cestovního
ruchu. To by nám umožnilo obrátit specifické geografické rysy ve výhodu.

Jedním z důležitých aspektů, na který se musíme zaměřit, jsou demografické změny.
Musíme podpořit konkrétní demografické politiky zaměřené na obyvatelstvo těchto
regionů, nabídnout jim různé možnosti podle konkrétních charakteristik oblasti. Ve
znevýhodněných horských oblastech v mé zemi s trvalým úbytkem obyvatel se očekávají
opatření, která zlepší jejich hospodářskou situaci, aby jejich obyvatelé měli motivaci
zůstávat v těchto osadách a podílet se na jejich rozvoji.

Zmíním se ještě o další velice důležité věci. Domnívám se, že jako hlavní kritérium pro
určení způsobilosti k pomoci prostřednictvím regionální politiky je nutno i nadále používat
HDP. Zavedení jiných ukazatelů by dlouhodobě zkomplikovalo a zničilo skutečný proces
rozvoje v těchto oblastech, a stejně tak politiku soudržnosti jako celek. Tyto ukazatele
mohou nicméně členské státy použít při přerozdělování finančních prostředků mezi
regiony, až do celkové výše přidělených prostředků, právě ve prospěch zmíněných oblastí.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Pane předsedající, pane komisaři, horské regiony, ostrovy
a odlehlé oblasti jsou pro Evropu zdrojem síly a bohatství. Evropská politika v těchto
oblastech by měla být zaměřena na posílení jejich pozitivních stránek a zmírnění jejich
negativních aspektů, tak, aby se evropští občané nikde necítili odtrženi od svých
spoluobčanů a aby lidé měli stejné příležitosti k dosažení prosperity všude v Evropě.

Hrubý domácí produkt oblasti tuto rozmanitost věrně neodráží. Existují zdánlivě bohaté
ostrovy a horské regiony, které nemají výrobní základnu a omezují se na odvětví služeb
na pokraji zhroucení, a které proto potřebují investice. Kromě toho průměry pro ostrovy
s různou úrovní růstu nezajistí automaticky spravedlnost pro všechny.

Další důležité činitele, jako je například pracovní trh a přístupnost oblasti, zvýšené náklady
na osobní a nákladní dopravu a potřebná infrastruktura a sítě, to jsou prvky, které je nutno
vzít v úvahu v rámci globálnějšího přístupu k regionům, jak z hlediska regionální politiky,
tak z hlediska výchozího bodu pro stanovení širších kritérií.

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Pane předsedající, pane komisaři, návrh usnesení správně
poukazuje na to, že horské regiony, ostrovy a řídce osídlené oblasti se potýkají s vážnými
problémy, a proto potřebují zvláštní programy regionálního rozvoje a podporu. Jako
ukazatele navrhuje HDP. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že musíme i nadále
používat HDP jako kritérium způsobilosti členského státu k podpoře prostřednictvím
regionální politiky, pokud jde o přidělování finančních prostředků EU. HDP je klíčovým
měřítkem rozvoje, pokroku a dopadu opatření v rámci regionálního rozvoje a je to ukazatel,
který může být spojován také s jinými měřítky.

Toto všechno nicméně neznamená, že můžeme pominout sociální a ekologické důsledky
hospodářských rozhodnutí, neboť růst může být užitečný pouze ve spojení se sociálním
rozvojem a zlepšením kvality života. Na úrovni členských států mohou rozhodovací orgány
v jednotlivých zemích při přerozdělování prostředků na rozvoj mezi regiony vzít v potaz
jiné ukazatele, jako je tomu při určování podpory členských států pro horské regiony,
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ostrovy a řídce osídlené oblasti. Chtěl bych však také Komisi upozornit na to, že na úrovni
EU musíme stále používat HDP jako základní indikátor způsobilosti k podpoře, aby byla
i nadále účinně využívána podpora méně rozvinutými členskými státy.

Derek Vaughan (S&D).   – Pane předsedající, pocházím z Walesu, který má hory, ostrovy,
řídce osídlené oblasti a ještě mnohem více. Proto vítám návrhy obsažené v návrhu usnesení.

Ve svém krátkém příspěvku jsem se chtěl soustředit na úlohu místní a regionální
samosprávy, neboť je jasné, že veškeré zaváděné strategie, projekty nebo programy budou
připraveny, prováděny, plněny a řízeny regionálními a místními orgány.

To je v pořádku, protože právě úroveň samosprávy je nejblíže dotčenému místu a nejblíže
občanům. Proto je rovněž správné, aby tyto orgány byly zapojeny ve všech fázích jakéhokoli
programu nebo iniciativy.

Rád bych proto věřil, že Komise bude mít toto na paměti a zavede mechanismy, které
zajistí plné zapojení místní a regionální samosprávy, a jsem přesvědčen o tom, že tyto
orgány pro změnu zase zajistí rozvoj našich komunit a regionů.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Pane komisaři Hahne, dámy a pánové, něco mi na této
rozpravě vadí. Když poslouchám některé příspěvky o horských regionech, ostrovech a
řídce osídlených oblastech, nabývám dojmu, že tato území stojí mimo vnitrostátní právo
a podléhají přímo Evropské unii. Tak tomu však není. Každá z těchto oblastí patří nějakému
svrchovanému státu. V souladu se zásadou subsidiarity zůstává provádění evropských
rozhodnutí a cílů i nadále záležitostí členských států.

Na evropské úrovni jsme vždy ve sděleních Komise věnovali pozornost právě těmto územím
– horským regionům, řídce osídleným oblastem, ostrovům – až do přijetí Lisabonské
smlouvy. Zde na půdě Parlamentu byla rovněž přijata mnohá rozhodnutí na podporu
těchto regionů. Když slyším, jak si tolik zde přítomných stěžuje, že tyto regiony jsou stále
ve špatném stavu, pak si tedy musím položit otázku, co udělaly členské státy s těmi
iniciativami, které jsme poskytli na evropské úrovni. Jak s nimi naložily samotné regiony?
Jak využily poskytnutou evropskou pomoc? Vyzývá se zde k nové strategii a mně je líto
úředníků z generálního ředitelství pro regionální politiku, kteří musí zahrnout velké
množství problémů, jimiž ostrovy, horské regiony a řídce osídlené oblasti trpí, do jediné
strategie. Zároveň existuje taková inflace strategií – strategie pro Dunaj, Baltské moře, pro
změnu klimatu a jiné – že brzy budeme potřebovat strategii pro tyto strategie, pokud si o
nich všech máme zachovat přehled.

Žerty stranou, dámy a pánové, ve skutečnosti jde o to – jak zde dnes již zaznělo, a já jsem
vděčný komisaři Hahnovi, že se o tom zmínil – že musíme bojovat, abychom si na evropské
úrovni zachovali politiku soudržnosti a regionální politiku i po roce 2013. Na to bychom
měli svou práci zaměřit a musíme o tom přesvědčit své kolegy. Horské regiony, ostrovy a
další oblasti, ty všechny by si našly své místo v pokračující politice soudržnosti a regionální
politice po roce 2013. Nemá smysl ztrácet čas jednotlivými návrhy usnesení na toto téma.

Patrice Tirolien (S&D)  . – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, tuto
dnešní rozpravu velmi vítám. Znovu se ukazuje, jak je nutné, aby Evropská unie docenila
a v co největší míře využila svoji regionální rozmanitost.

V této době, kdy jednáme o nových rámcových programech na období 2014-2020, je
důležité zdůraznit změny, které musí být pro konkrétní regiony přínosem. Svůj zájem
musíme soustředit na otázky návaznosti a územní soudržnosti.
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Rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí však vyžaduje více než jen
soubor odchylek. Musíme přijmout horizontální přístup. Musíme zavést nástroje, které
budou schopné zajistit součinnost ve všech oblastech činnosti Evropské unie, a tím zvýšit
jejich přidanou hodnotu.

Kromě toho se jako zástupce jedné odlehlé oblasti těším na novou strategii Evropské unie
pro nejvzdálenější regiony, kterou útvary Komise slíbily na začátek roku 2011.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, naše Evropa je symbolem
Společenství v jeho rozmanitosti, a to rozmanitosti vzdálenosti, kultur, přístupů a také
rozmanitosti našich území a regionů.

Ačkoliv je Evropská unie složena ze zcela různorodých celků, cíle územní, hospodářské a
sociální soudržnosti musí i nadále zůstat pilířem veškeré naší činnosti, a navíc Lisabonská
smlouva toto výslovně uznává. Právě v této souvislosti musíme proto věnovat zvláštní
pozornost horským regionům, ostrovům a řídce osídleným oblastem.

Byl jsem zvolen za velký jihovýchodní region, který zahrnuje také ostrovy – mám na mysli
Korsiku – také Savoy a departement Ain, kde je řada řídce osídlených oblastí, a vidím
z vlastní zkušenosti z terénu, že je naprosto nutné uvést Evropu s těmito regiony do souladu.

Aby tomu tak bylo, musíme nejprve zjistit, s jakými problémy se tyto regiony potýkají.
Mám na mysli například služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu.
Jak to zařídit tak, abychom zajistili všem našim občanům, ať jsou kdekoli, minimální úroveň
sociální ochrany?

Musíme rovnoměrně rozvíjet veškerý potenciál těchto regionů, aby dokázaly využívat
výhod jednotného trhu a hospodářského rozvoje. Kromě toho se velice snadno pozná, že
v současné době se politiky pro ostrovy nebo horské oblasti neuplatňují účinným způsobem.

Na jedné straně se skutečně nedaří zohledňovat specifické místní a regionální podmínky,
a na druhé straně je nebezpečné, že tyto zcela přehlížené regiony jsou ponechány svému
osudu, bez jakékoli pomoci v boji proti vylidňování, ohrožení životního prostředí či
zpomalení hospodářského růstu. Právě tam, s náležitým zřetelem k zásadě subsidiarity,
by Evropa mohla přinést přidanou hodnotu.

Považuji se za jednoho z těch, kdo jsou přesvědčeni, že Evropa si sama musí stanovit pro
tyto regiony konkrétní cíle. V první řadě přezkoumat různé politiky Evropské unie, které
mají na tyto regiony dopad s cílem zahrnout horizontální klauzuli, která umožní vzít tyto
specifické podmínky v úvahu. Jsem rovněž přesvědčen, že nad rámec regionální politiky
je nutno přezkoumat společnou rybářskou politiku s ochranou drobného a místního
rybolovu, zemědělskou politiku a politiku rozvoje venkova, s lépe zacílenou malovýrobou
a větší přímou podporou, a poté bychom stejný postup měli uplatnit na dopravu a
energetiku.

Na závěr bych rád uvedl, že tam, kde je vůle, nutně nemusí být cesta. Náročné cíle by se
neměly omezovat na líbivá slova. Ode dneška za několik měsíců budeme mít zásadní
příležitost, kterou musíme využít, a sice jednání o příštím finančním výhledu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Pane komisaři, Evropská unie musí využít svou
politiku soudržnosti a zaměřit pozornost na regiony znevýhodněné v důsledku přírodních
a demografických podmínek, jako jsou například regiony na severu kontinentu, řidčeji
osídlené oblasti nebo ostrovy a přeshraniční a horské regiony.
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Více než kterékoli jiné regiony v EU čelí tyto regiony specifickým výzvám, jež představuje
obtížný přístup, změna klimatu, regionální integrace a demografické změny. Navíc mají
celou řadu společných charakteristik, které vyžadují vytvoření a zavedení zvláštních
regionálních programů rozvoje, a rovněž přizpůsobení ukazatelů pro přidělování finančních
prostředků, neboť je nutno zohlednit konkrétní charakteristiky jednotlivých regionů.
Pozornost je samozřejmě třeba věnovat nízké hustotě obyvatelstva a přístupu k odborným
vzdělávacím programům, které následně umožňují obyvatelům přístup na trh práce a
ovlivňují míru nezaměstnanosti v těchto oblastech.

Obyvatelstvo v těchto oblastech by nemělo žít z programů pomoci v rámci vnitrostátních
veřejných programů. Tyto oblasti musí mít prostředky a schopnosti vhodné pro udržitelný
rozvoj a pro přístup ke službám obecného zájmu.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové,
Lisabonská smlouva nám poskytla nový právní základ, a zejména článek 174 od nás
vyžaduje podporu územní soudržnosti. Pro regionální politiku a pro komisaře pro
regionální politiku to konkrétně znamená, že se o tuto oblast politiky musí starat, stejně
jako o ty oblasti, které mají zvláštní místopisné charakteristiky, například horské regiony
a ostrovy. Pro tuto skupinu musíme proto vytvořit zvláštní politiku. Jak pan Zeller uvedl,
nemusí to vést jen k tomu, že budeme mít mnoho programů a budeme na ně dávat peníze,
ale spíše by do evropských programů měla být začleněna potřebná flexibilita. To se týká
ukazatelů, které mají být poskytnuty, ale především také politik, jež zvláště chceme
propagovat.

Není nicméně pouze na komisaři Hahnovi, aby v této oblasti prosadil přijatelnou politiku,
protože politiky pro horské regiony mají hrát roli ve všech oblastech evropské politiky. O
zemědělské politice již byla řeč. Také zde specifická situace horských regionů vyžaduje
pomoc nebo vyrovnání podmínek prostřednictvím zvláštních opatření. To hraje roli
v dopravní politice – já osobně pocházím ze země, která čelí výzvám a problémům zejména
v souvislosti s mezinárodní přepravou zboží. Také zde se snažíme do směrnice o
euroznámce začlenit potřebné výjimky. Poslanec z Finska se zmínil o směrnici o poštovních
službách. Kdyby ji četl pozorně, všiml by si, že jsme řešení těchto problémových oblastí
velmi dobře začlenili do poslední právní úpravy.

Jako zástupce regionů je komisař Hahn konkrétně odpovědný za to, aby se tyto zvláštní
charakteristiky odrazily ve všech oblastech politiky Evropské unie. Teprve pak budeme
schopni zajistit, aby našeho cíle územní soudržnosti, jak je stanoveno ve Smlouvě, bylo
skutečně dosaženo.

Rosa Estaràs Ferragut (PPE).   – (ES) Pane předsedající, v první řadě bych chtěla poděkovat
všem těm, kteří podepsali tento návrh usnesení, velmi vřele přivítaný skupinou Evropské
lidové strany (Křesťanských demokratů) a ve Španělsku, v zemi, kterou zastupujeme.

Máme právní rámec, kterým je článek 174 odst. 3 Lisabonské smlouvy. Máme také územní
soudržnost, která je novým pilířem stanoveným v této smlouvě, a máme tedy právní základ,
z něhož je možno vycházet a těmto regionům pomáhat, a to horským regionům, ostrovům
a řídce osídleným oblastem.

V případě horských regionů – jak již bylo řečeno – hovoříme asi o 90 milionech obyvatel;
pokud jde o ostrovy, na nich žije 21 milionů lidí ve 14 zemích a mnohem více milionů
žije v horských oblastech.
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Všechny tyto oblasti mají celou řadu velice podobných problémů v oblasti kultury, školství,
dopravy a životního prostředí. Konkrétně existuje jedna nevýhoda, která nás všechny
spojuje, a to v oblasti dopravy. Pocházím z Baleárských ostrovů, kde byly dodatečné náklady
na dopravu vypočteny na 20 %. To má nepochybně dopad na náš průmysl, zemědělství,
strategická odvětví, cestovní ruch a, stručně řečeno, na celý podnikatelský sektor, tedy na
celou strukturu hospodářství. Ovlivňuje to tedy naši konkurenceschopnost.

Pokud se tedy poté zaměříme na zdroje, jako je pitná voda nebo půda, která je omezena,
nebo suroviny, jako je energie nebo životní prostor v těchto oblastech, zjistíme, že to
nepochybně vede k jejich nedostatku a k nedostatečné rozmanitosti hospodářství.

Požadujeme proto, aby nový finanční výhled zohledňoval specifické vlastnosti těchto
oblastí a abychom přešli od slov k činům – jak zde rovněž již bylo řečeno – což by se mělo
odrazit v rozpočtech, a tedy ve větší územní soudržnosti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a
pánové, odlehlé oblasti Evropské unie, zejména nejvzdálenější regiony (včetně Azorských
ostrovů, regionu, který zde zastupuji), horské regiony, ostrovy a řídce osídlené oblasti trpí
přírodním a zeměpisným znevýhodněním, které se obtížně překonává a vyžaduje velké
společenské náklady.

Jako příklad bych mohla uvést obtížný přístup, vysoké náklady na poskytování základních
veřejných služeb, dodávky energie, atd.

Také bychom neměli zapomínat, že pouze 7 % občanů Evropské unie žije ve městech a že
14 milionů Evropanů žije na ostrovech.

Evropská unie založená a stojící na hodnotách, jako je solidarita a sociální spravedlnost,
má politickou a morální povinnost podporovat hospodářský a sociální rozvoj svých
vzdálených oblastí. To je ve skutečnosti hlavní důvod existence evropské politiky
soudržnosti, a to územní soudržnosti a hospodářského a sociálního sbližování.

Proto začlenění územní soudržnosti jako nového cíle Evropské unie pouze odráží její
přirozený proces vývoje a strategie hospodářského a sociálního sbližování jsou podmínkou
jejího růstu.

Evropská unie se pro tento přístup rozhodla již dávno a přineslo to velmi kladné výsledky
v mnoha regionech, neboť se od cíle 1 přesunula k cíli 2. Ve skutečnosti ještě před tím, než
tyto regiony dosáhnou cíle 2, dokonce i když úroveň rozvoje v těchto odlehlých oblastech
Evropy zůstává pod evropským průměrem a chybí jim přiměřená podpora, nenahraditelným
způsobem již přispívají k bohatství evropské rozmanitosti, každý svými vlastními zvláštními
vlastnostmi.

Tyto odlehlé oblasti Evropské unie mají povinnost v co nejvyšší míře využívat všechny
nástroje rozvoje, jež jsou jim k dispozici, a především se musí zaměřit na své vlastní
specifické přednosti. Je povinností Evropské unie zajistit účinné začlenění a soudržnost
všech svých oblastí, jinak její projekt na podporu růstu ztratí důvěryhodnost.

V této souvislosti musí Komise důkladně zvážit směry činnosti předložené v tomto návrhu
jako cenný příspěvek k úspěchu projektu evropské integrace, který všichni sdílíme.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Pane předsedající, pane komisaři, strukturální fondy jsou
základním finančním nástrojem EU v našem úsilí o dosažení cílů pro rok 2020. Obzvláště
důležité jsou v řídce osídlených severních regionech a ráda bych uvedla následující čtyři

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS216



poznámky. V první řadě tyto zvláštní oblasti budou jako první narážet na velké množství
problémů a budou jimi nejvíce postiženy. Vzhledem k tomu, že obyvatelé v produktivním
věku v mnoha případech odešli za prací, mnohé řídce osídlené oblasti budou jako první
čelit problému stárnutí obyvatelstva.

Nejlépe znám samozřejmě situaci ve Finsku a mohu vám říci, že ve východním a severním
Finsku brzy bude v některých oblastech více než polovina obyvatel v důchodu. Do roku
2020 bude poměr starších občanů k občanům v produktivním věku, tzv. míra závislosti,
nejkritičtější ve východním Finsku, v Itálii a ve východním Německu. Stupeň polarizace
mezi jednotlivými regiony se výrazně zvýší a počet oblastí, kde míra závislosti je více než
25 % nad průměrem EU, se do roku 2020 zvýší na 40. Proto je v regionální a strukturální
politice důležité vzít v úvahu demografická kritéria související se stárnutím obyvatel, a
nepřipustit, aby jediným významným faktorem byl HDP.

Za druhé tyto regiony již nesmí dále ztrácet své obyvatele v produktivním věku. Místo
toho je zapotřebí, abychom se zaměřili na konkurenceschopnost v těchto oblastech, vyvedli
je z hospodářské krize a aby samy už naplnily cíle EU 2020. Je třeba rozvíjet inovace a
odborné znalosti a dosáhnout větší konkurenceschopnosti. Je třeba dosáhnout více za
méně peněz. Kritérii výběru pro financování inovací by měly být skutečně dobré výsledky.
Důraz je třeba klást na témata, která nejvíce podporují konkurenceschopnost a
zaměstnanost v jednotlivých oblastech, a inovací je rovněž zapotřebí v oblasti sociální a
v oblasti služeb.

Za třetí potřebujeme regionální programy, které zahrnují opatření v rámci strukturálních
fondů a jejichž výsledky lze měřit a hodnotit. Administrativní zatížení, které vyplývá
z řídicích a kontrolních systémů v členských státech, musí být úměrné výši dostupných
finančních prostředků. Financování musí být podmíněno výsledky a spojeno se
strukturálními reformami v hospodářství a s odpovědnou hospodářskou politikou.

A konečně, moje čtvrtá poznámka se týká nutnosti přeshraniční spolupráce mezi regiony,
zejména tam, kde se jedná o projekty v souvislosti s obchodem, průmyslem a životním
prostředím. Dobrá příležitost se nabízí například v souvislosti s makroregiony Baltského
moře a Dunaje, což zde v rozpravě již zaznělo. Je třeba spolupracovat se sousedy EU, ale
například Baltské moře také potřebuje, aby se do regionální spolupráce zapojilo Rusko.
Jediný domorodý národ Evropy…...

(Předsedající řečnici přerušil)

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Pane předsedající, jako obyvatel Francouzského středohoří,
kraje Auvergne a Limousin bych vám chtěl, pane komisaři, poděkovat za to, co jste uvedl
ve svém sdělení. Děkuji všem politickým skupinám, které podepsaly usnesení a které navíc
umožnily vytvoření parlamentní meziskupiny pro hory a ostrovy. Děkuji našim partnerům
ze sdružení Euromontana a z Evropského sdružení volených zástupců z horských regionů.

Konečně máme v evropské smlouvě slovo „hora“, v článku 174. Musíme co nejvíce využít
naše přednosti, tedy zemědělství, lesy, cestovní ruch, průmyslová zařízení. Pane komisaři,
obzvláště bych chtěl zdůraznit zemědělství. Máme kvalitní výrobky, které jsou chutné a
prospěšné. Promluvte si o nich prosím s vaším kolegou, panem Cioloşem. Musíme zajistit
rovné příležitosti, pokud jde o veškerou infrastrukturu, dálnice, vysokorychlostní vlaky,
energie, vzdělávání, zdravotní péči a digitální technologie.

Pane předsedající, ve válkách jsme měli stejné povinnosti. My, obyvatelé hor, věříme rovněž
v rovná práva.
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Zigmantas Balčytis (S&D).   – Pane předsedající, harmonický rozvoj Evropské unie je
předpokladem pro její udržitelný hospodářský růst a sociální blahobyt. Zásada územní
soudržnosti zavazuje Evropskou unii k předložení konkrétních opatření, která mají pomoci
překonat existující znevýhodnění a využít potenciál těchto regionů.

Rámec evropské politiky by byl velmi užitečný a pro znevýhodněné regiony by znamenal
dlouhodobý přínos a zároveň by jim pomohl vytvořit a přizpůsobit jedinečné modely
rozvoje, které by zvýšily jejich konkurenceschopnost a umožnily jim zvládat problémy.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pane předsedající, udržení obyvatelstva v řídce
osídlených oblastech je ten nejlepší způsob, jak je zachránit. Strategie používá slovo rozvoj,
ale já bych chtěl zdůraznit tři zásady.

Za prvé, obchodní modely, které jsou v těchto oblastech motorem rozvoje, musí být
zaměřeny na ziskovost a vysokou kvalitu výroby a nové aktivity v souvislosti
s nízkouhlíkovým hospodářstvím jsou cestou, jak je podporovat.

Za druhé, sociální hospodářství je tím nejlepším přístupem pro zapojení tohoto obyvatelstva
do společných projektů týkajících se jeho životních podmínek.

Za třetí, lidé, kteří v těchto oblastech žijí, musí mít veřejné zdravotnictví, vzdělávání i
dopravní a telekomunikační infrastrukturu na srovnatelné úrovni s ostatní veřejností. Je
lepší investovat do těchto věcí než dotovat výrobu.

Toto chci pro Euskadii, pane komisaři, a bude to možné pouze tehdy, pokud bude Evropa
s těmito regiony a místními samosprávami počítat, pokud jasně stanoví účel finančních
prostředků, pokud vyhodnotí jejich dopad a pokud vezme v úvahu rozdílnou situaci
jednotlivých oblastí.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) O nutnosti dobrého vztahu mezi politikou
soudržnosti a společnou zemědělskou politikou se již zmínila řada mých kolegů. Také já
chci zdůraznit tuto skutečnost spolu s důležitou úlohou, kterou plní evropské fondy pro
rozvoj venkova v hospodářském a sociálním rozvoji horských regionů. V této chvíli
mluvíme o budoucnosti společné zemědělské politiky. Musíme mít na paměti, že tuto
reformu je nutno provést tak, aby se uvolnil potenciál, který horské regiony nabízejí
z hlediska svého rozvoje, a dokonce i svého podílu na hospodářském růstu.

Například rozmanitost místních produktů a turistické aktivity by mohly sloužit jako zdroj
bohatství mnohých regionů. Nicméně aby toto nastalo, příslušné regiony musí mít přístup
k veřejným službám, infrastruktuře a dopravě. Společná zemědělská politika by měla
prostřednictvím svého druhého pilíře i nadále zaručovat přístup k těmto službám a zároveň
podmínky ...

(Předsedající řečníka přerušil)

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, otázky, jako je
nezaměstnanost, rozvoj venkova, zemědělství, rybolov, doprava, podpora obnovitelných
zdrojů energie a ochrana životního prostředí, jsou pro naše ostrovy, horské regiony a řídce
osídlené oblasti zásadní.

Potřebujeme ucelenou a koordinovanou strategii, která by důsledně napomáhala jejich
rozvoji. Tyto oblasti mají obrovský potenciál pro hospodářský a sociální rozvoj, který
nemůžeme promarnit.
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Aby však toto bylo možné, musíme zároveň vyrovnat nevýhody vyplývající z jejich
specifické zeměpisné či demografické situace. V tomto směru je nezbytným opatřením
v rámci regionální politiky odstranění některých omezení účasti v programech přeshraniční
spolupráce, jako je například požadavek, aby vzdálenost mezi přeshraničními regiony
nepřesáhla 150 kilometrů, což brání větší spolupráci mezi ostrovními regiony a hraničícími
pobřežními regiony.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, hovoříme-li o
územní soudržnosti, musíme hovořit o ostrovech, horských regionech a také o
nejvzdálenějších oblastech. To znamená hovořit o jejich problémech a obtížích, o jejich
znevýhodnění v důsledku přírodních podmínek a o jejich strukturálních nevýhodách. To
však v podstatě také znamená hovořit o tom, jak můžeme odstranit překážky bránící jejich
rozvoji. To znamená hovořit o strategiích, které mají tyto nevýhody změnit v příležitosti.
Lepší propojení, odpovídající politika sousedství a stabilita politik a strukturálních fondů
jsou otázky, které musíme neprodleně řešit, na základě dvou hlavních výchozích
předpokladů, a to územní soudržnosti a zásady solidarity.

Jsou lidé, kteří ve strategie nevěří. Já jim však věřím a toto usnesení by mělo být důkazem
o závazku Parlamentu daného těmto regionům a jeho požadavku na Komisi, aby přijala
politická rozhodnutí zohledňující potřeby těchto zranitelných oblastí, jejichž problémy
v době hospodářské krize, jakou v současné době prožíváme, ještě ostřeji vystupují na
povrch.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Ačkoliv je půl jedenácté večer, stále zde ještě jednáme
o tomto zajímavém a důležitém tématu, neboť horské regiony přes svůj zřejmý potenciál
přírodních zdrojů a jedinečné fauny a flóry stojí neustále v pozadí a není jim věnována
dostatečná pozornost.

Tyto oblasti vyžadují zvláštní opatření a speciálně uzpůsobené rozvojové strategie, které
jim pomohou překonat trvalé znevýhodnění a přispějí k využití jejich přirozeného
potenciálu, dobudování silniční a železniční dopravy, je to pro ně otázka přežití a prosperity.
Z tohoto důvodu plně podporuji vytvoření zvláštního evropského integrovaného rámce
pro řešení otázky horských regionů v souladu se zásadou územní soudržnosti, která patří
k hlavním cílům Evropské unie, a zdůrazňuji však potřebu doplnit politický rámec o
konkrétní právní rozměr spojený s uvolněním...

(Předsedající řečníka přerušil)

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Konkurenceschopnost a prosperita závisí na schopnosti
občanů dané oblasti a schopnosti podniků, které jsou v ní usídleny, co nejlépe využívat
jejích zdrojů. Politika Evropské unie by měla takovou činnost podporovat a klást důraz
především na snižování rozdílů v úrovni rozvoje mezi jednotlivými regiony, které mají
specifické přírodní a zeměpisné podmínky. Podpora harmonického rozvoje má posilovat
hospodářskou, sociální a územní soudržnost Evropské unie.

Úsilí je třeba zaměřit na rozvíjení silných stránek a hledání možných oblastí konkurenční
výhody horských regionů a ostrovů. Jedná se o jakési zvláštní budování mostů mezi
ekologickou stabilitou, výkonností hospodářství a sociální soudržností s cílem zajistit
v těchto problematických regionech příležitosti k rozvoji pro všechny. Evropská unie je
po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost povinna taková řešení hledat.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Pane předsedající, chtěl bych se k tomuto poděkování
připojit a také bych rád poděkoval pánům poslancům a paním poslankyním. Vyslechli
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jsme 47 projevů – počítal jsem je –, což svědčí nejen o životaschopnosti Parlamentu, ale
také o závažnosti tohoto tématu. Zvláště mě těší, že pouze jediné z těchto 47 vystoupení
bylo negativní, a týkalo se toho, zda má smysl, abychom vůbec nějakou politiku soudržnosti
měli. To by nám mělo dodat jistotu, že se jedná o velmi důležitou oblast politiky, která je
schopna oslovit občany Evropy a Evropu zviditelnit, dokonce – a to především – i
v regionech, které jsou tématem dnešních diskusí a rozpravy. Vzhledem k tomu, že to zde
dosud nezaznělo, bych chtěl zdůraznit, že v tomto novém období máme nyní možnost
použít upravený systém spolufinancování a vytvořit tak rovnováhu v rámci regionů.
S ohledem na to, co řekl pan Zeller a jiní, jsme vytvořili příležitost reagovat na místní
úrovni – a do značné míry v souladu se zásadou subsidiarity – na zvláštní potřeby a vycházet
při tom ze znalostí těch, kdo za ně zodpovídají. Máme také řadu nejrůznějších možností
v oblasti státních dotací – například v oblasti politiky hospodářské soutěže – a měli bychom
tyto příležitosti využívat v zájmu občanů.

Mnoho z těchto projevů se týkalo otázky ukazatelů, což je něco, s čím se v diskusi o
regionální politice setkáváme často. Souhlasím s panem Deutschem a dalšími, kteří se
domnívají, že jako hlavní ukazatel je nutno stále používat hrubý domácí produkt. Nicméně
plně chápu potřebu a přání používat doplňkové ukazatele. Již existují různé projekty,
například v rámci programu ESPON. Jedním z těchto projektů je projekt EUROISLANDS,
který se týká stanovení doplňujících ukazatelů, které jsou především a speciálně navrženy
tak, aby nám umožnily vytvářet lepší politiky v těchto regionech, společně s těmi, kdo
nesou hlavní odpovědnost. Neměly by být a nemohou být v první řadě používány pro
vypracování nových finančních ukazatelů, ale mají nám umožnit přesněji přizpůsobit naše
politiky v těchto regionech potřebám obyvatel.

Chtěl bych obzvláště poděkovat těm řečníkům, kteří poukázali na skrytý potenciál regionů
a na to, co lze ještě provést například v oblasti výzkumu a vývoje. Máme některé regiony
s výjimečnou polohou, kde se provádí specifická výzkumná činnost. Mám na mysli
například Kanárské ostrovy a jejich observatoře, neboť výzkum, který zde probíhá, by
nebylo možno provádět nikde jinde – nikde jinde totiž nejsou právě tyto zeměpisné,
topografické a klimatické podmínky. Tyto faktory musíme lépe využívat, a to i v odvětví
obnovitelných zdrojů energie. Také bych se připojil k těm, kdo výslovně poukazovali na
přístup k internetu. To je opravdu něco, čemu musíme v budoucnu věnovat zvláštní
pozornost, protože je nutno přiznat, že zde stále ještě existuje velký nevyužitý potenciál.

Ještě jednou vám děkuji za všechny příspěvky do rozpravy. Regionální politika má před
sebou velký úkol, a sice nejen vyrovnávat rozdíly v regionech, ale také uspokojit potřeby
osmi z 10 lidí, kteří chtějí, jak víme, mít pracovní perspektivu v regionu, kde se narodili a
kde, obecně řečeno, zestárnou. Z tohoto důvodu bychom měli a musíme provádět politiku,
která právě tyto potřeby zohledňuje, a také to děláme. Naše politika vychází z lidí a jejich
potřeb a doufáme, že toho tímto způsobem dosáhneme. Je to úkol, který nikdy nekončí,
který neustále potřebuje nové impulsy. V tomto smyslu dnešní rozprava, a především tato
zpráva, významně přispěla k vytvoření základu pro naše rozhodování. Mohu vás ujistit,
že intenzivní práce na těchto otázkách není pro nás v Komisi jen pouhou povinností a
odpovědností, ale také radostí.

(Potlesk)
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PŘEDSEDAJÍCÍ Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Místopředsedkyně

Předsedající.   Obdržela jsem šest návrhů usnesení předložených v souladu s článkem
110 odst. 2 jednacího řádu (2) .

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra, ve středu 22. září, v 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    písemně. – (FR) Toto usnesení, které bude zítra
předloženo k hlasování v Parlamentu, napomáhá tomu, aby se institucionální subjekty
stávaly citlivější k obtížím, s nimiž jsou tyto regiony konfrontovány, a já jsem tomu ráda.
Zaměřím se na tři důležité aspekty této zprávy, z nichž pramení moje největší obavy a
které samy o sobě opravňují můj podpis. Jelikož pocházím z horské oblasti, z Pyrenejí,
citlivě vnímám problémy, s nimiž se podobná území potýkají. Hory vzhledem ke svým
zeměpisným a demografickým omezením vyžadují „zvláštní programy regionálního
rozvoje“ a já doufám, že politika soudržnosti po roce 2013 to bude zohledňovat. Můj
politický boj se soustředí na obranu a propagaci evropských seskupení pro územní
spolupráci. Doufám, že úspěch evropského seskupení pro územní spolupráci v mém
regionu, tedy nemocnice v Puigcerdá, může sloužit jako povzbuzení pro další evropské
projekty tohoto typu. A konečně, významným návrhem je zrušení kritéria 150 km pro
ostrovy, které požadovala řada místních zainteresovaných subjektů. Skutečností je, že
některé ostrovy stále ještě nemohou využívat přeshraniční programy vzhledem ke své
odlehlosti. Trpí proto ještě výraznější izolací a to musíme napravit.

Edward Scicluna (S&D),    písemně. – Jsem rád, že Parlament a Komise jednají o otázce
horských regionů a ostrovů. Jako maltskému poslanci zastupujícímu dva ostrovy, Maltu
a Gozo, z nichž každý má méně než 500 000 obyvatel, je mi toto téma nutně velmi blízké.
Není pochyb, že ostrovy a malé regiony si zaslouží, aby s nimi na úrovni EU bylo zacházeno
v souladu s jejich specifickými potřebami. Existují například výrazné hospodářské rozdíly
mezi ostrovem Gozo a zbývající částí Malty: Národní statistický úřad Malty uvádí, že na
ostrově Gozo činí HDP na jednoho obyvatele méně než 75 % HDP Malty. V takových
případech by Komise měla uznat a připustit i jiné specifické aspekty regionální politiky
EU, než je financování, které se v případě ostrova Gozo mimochodem dosud ani
neuskutečnilo. Horské regiony, ostrovy a řídce osídlené oblasti v EU mají samozřejmě
společné rysy, které je odlišují od jiných regionů. Často je trápí špatné dopravní spojení,
což vede k nedostatku pracovních příležitostí a špatné dostupnosti. Statisticky jsou s větší
pravděpodobností také chudší než ostatní části jejich členského státu. Nemůžeme si dovolit
je přehlížet.

15. Začlenění letecké činnosti do systému obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů v rámci Společenství (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení, kterou Komisi
pokládají Peter Liese a Mathieu Grosch jménem skupiny PPE, Saïd El Khadraoui, Kathleen
Van Bremptová a Matthias Groote jménem skupiny S&D, Chris Davies a Holger Krahmer

(2) Viz zápis.
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jménem skupiny ALDE, Martin Callanan jménem skupiny ECR a Satu Hassiová jménem
skupiny Verts/ALE, o leteckých činnostech v systému obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů v rámci Společenství (O-0127/2010 – B7-0463/2010).

Peter Liese,    autor. – (DE) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, v roce 2008
– po intenzivních jednáních – jsme se rozhodli začlenit letectví do systému obchodování
s emisemi. Byl jsem v té době zpravodajem a jsou zde rovněž přítomni někteří stínoví
zpravodajové. Nedělali jsme to proto, abychom působili nepříjemnosti leteckému průmyslu
nebo třetím zemím, nýbrž proto, že máme závažný problém. Došlo k prudkému nárůstu
skleníkových plynů a emise skleníkových plynů z letecké dopravy se od roku 1990
zdvojnásobily. V roce 1997 pověřilo světové společenství Mezinárodní organizaci pro
civilní letectví (ICAO) v rámci Kjótského protokolu úkolem množství těchto skleníkových
plynů snížit. S politováním musím říci, že ICAO k dnešnímu dni nevykázala žádné konkrétní
výsledky.

Považovali jsme za důležité, aby byly do vytvářených právních předpisů zahrnuty všechny
letecké společnosti, které vzlétají nebo přistávají v Evropě. Ať už se jedná o evropské,
americké nebo čínské letecké společnosti, je třeba je do předpisů zahrnout všechny. Je to
důležité pro klima a samozřejmě je to důležité také z hlediska spravedlivé hospodářské
soutěže. To všechno bylo schváleno na základě spolurozhodování a Parlament přistoupil
ve srovnání se svými původními návrhy na velké kompromisy. Je proto důležité sdělit to
třetím zemím. Kompromisy nelze snadno měnit, protože byly dohodnuty v rámci postupu
spolurozhodování.

Přirozeně již tehdy se proti tomu zvedl odpor ze strany třetích zemí a nyní to zřetelně
zaznívá těsně před zasedáním valného shromáždění ICAO, které začíná příští týden. Jsem
přesvědčen, že z právního hlediska je to spolehlivě ošetřeno, jako zpravodaj jsem se
opakovaně snažil zajistit, aby právní základ byl v pořádku. Jako všechno je to však také
politická otázka. Potřebujeme proto politickou podporu pro naše přední vyjednavače při
ICAO, pro komisaře Kallase a pro belgické předsednictví.

Myslím, že zvlášť nejistý je postoj Spojených států. Minulý týden jsem se sešel s přední
americkou vyjednavačkou a zeptal jsem se jí, zda si je skutečně vědoma toho, že pokud se
Spojeným státům podaří přimět ICAO, aby povolila systém založený na vzájemném
uznávání, bude to mít dopad i na právní předpisy týkající se klimatu, které schválila
Sněmovna reprezentantů a jimž svou podporu trvale vyjadřuje prezident Obama. Tím by
se Waxman-Markeyho návrh zákona stal nelegálním. Američané na to neměli žádnou
odpověď, takže to může být cesta, jak je v jejich počínání zastavit. Prezident Obama by
neměl o ochraně klimatu jen mluvit, měl by skutečně něco udělat.

Matthias Groote,    autor. – (DE) Paní předsedající, pane komisaři, sešli jsme se zde dnes
v tuto pozdní hodinu krátce před půlnocí, abychom diskutovali na téma změny klimatu.
Je to téma, které poněkud ustoupilo do pozadí. Měli jsme finanční a hospodářskou krizi
– ve skutečnosti v ní stále ještě jsme – ale přesto je toto téma důležité. Proto se také moji
kolegové ptali, jaký postoj hodlá Komise zaujmout na nadcházejících jednáních ICAO.

Jak právě nastínil pan Liese, zde v Parlamentu jsme dlouho zápasili o dosažení kompromisu
v otázce začlenění letecké dopravy do systému obchodování s emisemi. Vedli jsme ožehavá
jednání s Radou. Domnívám se, že je to také třeba dát najevo vnějšímu světu – tedy
v mezinárodním měřítku. Pokud jde o ICAO a pokud jde o snižování emisí CO2 z letecké
dopravy, můj dojem je, že dosud tomu byla věnována spousta času, ale s minimálními
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výsledky. Musíme proto obhajovat náš návrh na mezinárodní úrovni stejným způsobem,
jako byl obhajován zde v Parlamentu, kde byl velkou většinou přijat.

Evropský systém vstoupí v platnost v roce 2012 a do něj jsme zahrnuli třetí země. To
znamená, že pokud letadlo vzlétne ve Washingtonu a přistane v Evropské unii, pak bude
spadat do systému obchodování s emisemi Evropské unie.

Změna klimatu je celosvětový problém, a proto je nutné řešit ho celosvětově. Myslíme-li
to vážně, pak musíme vytvořit fiskální nástroje. Zavedli jsme daň na malá vozidla, jako
jsou osobní automobily a nákladní vozy. Bohužel nejsme schopni vytvořit v Evropě jednotné
daňové sazby. Nedělám si proto žádné iluze, že existuje možnost zavést nějakou
mezinárodní daň z emisí CO2. Druhým nejlepším řešením namísto toho je proto
obchodování s emisemi, v ideálním případě v celosvětovém měřítku, s pravidly pro třetí
země. Tyto předpisy týkající se třetích zemí musí zuby nehty bránit také Evropská komise
a Rada, která v tuto pozdní hodinu není bohužel přítomna.

Spojené státy jsou mezinárodním hráčem. Obamova vláda si v oblasti právních předpisů
hned na začátku vytkla vysoké cíle. K dnešnímu dni však žádné konkrétní kroky
nenásledovaly. Nyní je řada na soudu Spojených států, aby právní předpisy týkající se
změny klimatu uvedl do života a harmonizoval a přesně doladil v mezinárodním rámci.
To je velmi důležité.

Konference OSN o klimatu v Kodani skončila, jak všichni víme, fiaskem. Nebyla korunována
úspěchem. Obávám se, že ICAO a příloha 16 dohody ICAO, která upravuje opatření
v oblasti životního prostředí, bude také fiaskem. Proto moje otázka na Komisi zní, pokud
tentokrát nedojde k žádné dohodě v otázce začlenění letecké dopravy do systému
obchodování s emisemi, je Komise skutečně ochotna dál pokračovat v jednání na úrovni
ICAO? Existuje v tomto případě nějaký plán B? Jak na to bude Evropská komise a také Rada
reagovat?

Holger Krahmer,    autor. – (DE) Paní předsedající, s politováním musím konstatovat, že
zde diskutujeme o neúspěšné strategii. Dokonce i v době, kdy jsme tuto směrnici přijímali,
bylo možno slyšet některé varovné hlasy, zda zahrnutí třetích zemí do obchodování
s emisemi bez jakýchkoli konzultací bylo skutečně promyšlené. Ani dnes mezinárodní
situaci nebereme na vědomí. Máme představu, že musíme pouze zatnout zuby a všechno
se vyřeší v Kodani, na dalších konferencích a v rámci ICAO. Tak jednoduché to však není.
Nicméně máme jednu směrnici EU, kterou je nutno provést. Byl bych rád, kdyby mi Komise
sdělila, jak to hodlá udělat. Mám k tomu čtyři konkrétní otázky a netrpělivě čekám odpovědi.

Za prvé, jaké kroky plánuje Komise přijmout, pokud se třetí země či letecké společnosti
třetích zemí odmítnou do systému obchodování s emisemi EU zapojit? Za druhé, jaká
opatření jsou plánována, aby se letecké společnosti do obchodování s emisemi zapojily?
Za třetí, je správné, že Komise zkoumá nebo plánuje odnětí leteckých práv těm leteckým
společnostem nebo třetím zemím, které se odmítají do systému obchodování s emisními
povolenkami EU zapojit? Za čtvrté, pokud budou takové zákazy létání zavedeny, jak budou
podle Komise dotčené třetí země reagovat?

Rád bych vám připomněl, že Evropský soudní dvůr přijal žaloby třetích zemí, které
jednoduše odmítají, aby byly zahrnuty do unijního systému obchodování s emisními
povolenkami. Je nejvyšší čas, abychom se důkladně zamysleli nade dnem zúčtování, který
nastane v roce 2012. Chci vědět, co se pak bude dít? Co budeme dělat potom?
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Diskutovat o tom, jaký postoj zaujmeme na ICAO, není pro mě v této chvíli prvořadé.
ICAO není v podstatě nic jiného než shromáždění vlád světa, které jednají z pozic úplně
stejně obrovsky rozdílných zájmů, jako jsme to zažili v Kodani, a mám podezření, že stejné
to bude i v Cancúnu.

Moje otázka na Komisi tedy zní: jak se dostaneme ven z tohoto dilematu? Pokoušíme se
zavést zákon, který již existuje, ale který ve skutečnosti zavést nelze.

Satu Hassi,    autorka. – (FI) Paní předsedající, dámy a pánové, emise z letecké dopravy
rostly rychleji než v kterémkoli jiném velkém odvětví podnikání. Pan Liese již uvedl, že za
posledních 20 let se zdvojnásobily. Pokud by společnost jako celek snížila emise
skleníkových plynů, tak jak by měla, ale emise z letecké dopravy by nadále rostly současným
tempem, pak za 20 až 30 let by letecká doprava dosáhla objemu celé kvóty emisí
povolených pro Evropu. Pro nic jiného by již nezbyl vůbec žádný prostor.

Na jednání v Kjótu byla ICAO pověřena, aby vytvořila mezinárodní systém pro omezení
emisí z letecké dopravy. Neudělala to, naopak došla k závěru, že letecký provoz má právo
na „volnou jízdu“. Právě z tohoto důvodu se EU rozhodla zavést svůj vlastní systém
obchodování s emisemi z letecké dopravy. Naším skutečným cílem je samozřejmě
celosvětový systém, ale už samotný evropský systém obchodování s emisemi z letecké
dopravy bude také mít celosvětový dopad. Lety z Evropy a přílety do Evropy se velkou
měrou podílejí na celkových světových emisích z letecké dopravy.

Nesmíme nyní podlehnout tlaku Spojených států amerických. Naopak tento tlak musíme
jednoznačně odsoudit. Většina z nás nepochybně pociťuje velké sympatie k prezidentu
Obamovi. Chápeme, že má potíže s tím, aby právní předpisy v oblasti klimatu prošly
americkým Kongresem, ale nemůžeme přijmout situaci, kdy se americká vláda snaží
zablokovat opatření EU v oblasti změny klimatu. Rozhodně nemůžeme Spojeným státům
dovolit, aby vetovaly naše vlastní kroky směřující k omezení emisí z letecké dopravy.

Jediný mandát, který Komise a předsednictví mají, je dodržování směrnice, na které jsme
se společně dohodli. Podobný problém se týká rovněž emisí z mezinárodní lodní dopravy
a připomněla bych Komisi to, na čem jsme se shodli v souvislosti s našimi vlastními
právními předpisy v oblasti klimatu.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Paní předsedající, chtěl bych poděkovat – také za
svou kolegyni paní Hedegaardovou, která náš postoj k této věci již jasně vyložila – za velmi
případnou otázku. Paní Hedegaardová zde dnes bohužel nemůže být přítomna, protože
je v současné době služebně v New Yorku v souvislosti s probíhajícím jednáním o klimatu.

Jak je vám známo, shromáždění ICAO se bude konat od 28. září do 8. října a ochrana
klimatu je v podstatě jednou z hlavních priorit na pořadu jednání. Rada ICAO se sešla
minulý týden, aby připravila usnesení o letecké dopravě a ochraně klimatu, ale s politováním
musím konstatovat, že tento úkol nesplnila.

Jednostranný závazek na snížení emisí CO2 o 20 % ve srovnání s rokem 1990, který EU
dobrovolně přijala, zahrnuje také emise z letecké dopravy. Tyto emise nebyly dosud
zahrnuty do žádných jiných celosvětových cílů na snížení a to chceme změnit. Množství
emisí z letecké dopravy se od roku 1990 téměř zdvojnásobilo a s největší pravděpodobností
bude i nadále stoupat. Podle aktuálního předpokladu vzroste jejich množství v roce 2020
oproti roku 2005 o 70 %. Předpokládá se, že do roku 2050 vzroste množství těchto emisí
asi o 400 % až 500 % ve srovnání s rokem 2005.

21-09-2010Rozpravy v Evropském parlamentuCS224



Opatření Evropské unie zaměřená na boj proti dopadům letecké dopravy na klima se stala
ústředním tématem od roku 2008, kdy se Evropský parlament a Rada rozhodly začlenit
emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisemi s účinností od roku 2012. To
ovlivňuje všechny lety do EU a mimo EU. Letecké společnosti po celém světě se na to již
začaly připravovat. Všechny musí přispívat k ochraně klimatu v evropském systému
obchodování s emisemi, pokud jejich domovské země neuznávají srovnatelné systémy
pro snížení emisí z mezinárodní letecké dopravy.

Postoj EU na nadcházejících jednáních ICAO potvrdila začátkem září Rada takto: ICAO
musí přijmout cíl snížit do roku 2020 množství skleníkových plynů z mezinárodní letecké
dopravy o 10 % ve srovnání s úrovní v roce 2005 a musí vytvořit společný rámec na
podporu tržních opatření ke snížení emisí z letecké dopravy. EU je ochotna na
dvoustranném základě vyjmout lety z třetích zemí ze systému obchodování s emisemi,
pokud dotyčné země přijmou odpovídající opatření na ochranu klimatu v oblasti letecké
dopravy.

Jak víte, náš postoj k otázce emisí z letecké dopravy se neshoduje s postojem Spojených
států a dalších členů ICAO. Požadavek Spojených států na vzájemnou dohodu – tj. vzájemné
uznávání opatření na ochranu klimatu – přímo míří k tomu, aby zabránil provedení
evropských opatření. Nemůžeme však připustit, aby naši partneři podkopávali právní
předpisy EU, zejména jsme-li přesvědčeni, že toto opatření, které bude zahrnovat třetinu
světových emisí z letecké dopravy, zásadním způsobem přispěje k boji proti změně klimatu.
Nemůžeme souhlasit s tím, aby ti, kteří toho pro boj proti změně klimatu chtějí dělat více,
museli získávat povolení od těch, kteří toho chtějí dělat méně. Není možné vetovat právní
předpisy jiných států na ochranu klimatu.

Zároveň však nemůžeme připustit, aby skutečná opatření na ochranu klimatu vytvářela
konkurenční nevýhodu. Pokud bychom měli uplatňovat pravidla Evropské unie pouze na
evropské letecké společnosti, jednalo by se v tom případě o diskriminaci na základě státní
příslušnosti. To by také poškodilo boj proti změně klimatu a ekonomicky by to nedávalo
smysl.

Vzájemná dohoda je pouze způsob, jak zastřít pokračující nečinnost v boji proti emisím
z letecké dopravy a změně klimatu. Postoj Evropské unie v nadcházejících jednáních musí
být a bude pevný. Nemůžeme přijmout žádný výsledek, který by byl v rozporu s právními
předpisy EU přijatými Radou a Evropským parlamentem. Naopak, pokud máme
v dlouhodobém horizontu trvale snížit emise z letecké dopravy, pak potřebujeme
postupovat vpřed společně a sledovat cíl celosvětového snížení emisí.

Saïd El Khadraoui,    jménem skupiny S&D. – (NL) Paní předsedající, pane komisaři, nejprve
bych vám chtěl poděkovat za jasnou odpověď a velmi srozumitelně vyjádřené názory.
Jako Parlament musíme vyslat velice jasný signál a tento signál je signálem podpory pro
Komisi.

Ať si nyní myslíme, že směrnice zašla příliš daleko, nebo že nešla dostatečně daleko, že
přišla příliš pozdě nebo poněkud předčasně, skutečností je, že většina této sněmovny,
společně s Radou a Komisí, přijala to, co má nyní sílu zákona a co musí nabýt účinnosti.
Jako Komise máte za úkol zajistit, aby tato právní úprava byla jednoznačně provedena.
Pokud jde o srozumitelnost, neopomíjí tento právní předpis nic potřebného. Je na něj
v široké míře odkazováno a ještě jednou zde zopakuji, že počínaje 1. lednem 2012 se tato
směrnice bude vztahovat na všechny lety z letišť, která se nacházejí na území některého
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členského státu, nebo na taková letiště směřují. Bude proto také zahrnovat lety ze třetích
zemí, ať už tam nebo nazpátek.

Tento poslední bod je důležité zdůraznit, protože některé letecké společnosti to
zpochybňují. Není možné, aby třetí země byly povinny platit pouze za polovinu svých
letů, a to buď jen za let tam, nebo za let nazpátek. To by narušovalo hospodářskou soutěž
mezi evropskými leteckými společnostmi na jedné straně a jinými leteckými společnostmi
na straně druhé. Toto samozřejmě nemůže být správný výklad.

Třetím zemím, které mají s touto právní úpravou problémy, by mělo být zopakováno, že
by se na jejich letecké společnosti ustanovení této směrnice nevztahovala, pokud by dotčené
země zavedly svá vlastní opatření na snížení emisí CO2 v tomto odvětví. Jinými slovy, není
naším záměrem zajistit si případné zisky – naopak. Pokud by nás v tom, co děláme, všichni
napodobovali, určitě bychom na tom méně vydělali, ale rozhodně bychom dosáhli svých
cílů v oblasti životního prostředí, a to je podstatou této právní úpravy.

Naši američtí přátelé a jiní, kteří se snaží prostřednictvím právních prostředků nebo
nejrůznějším manévrováním v rámci ICAO, Mezinárodní organizace pro civilní letectví,
zabránit tomu, co je naprosto nezbytné, by proto udělali lépe, kdyby vypracovali
konstruktivní návrhy, abychom mohli dosáhnout celosvětové dohody, která by na jedné
straně nastolila rovné podmínky pro všechny, což si všichni přejeme, a na druhé straně by
přinesla udržitelnější leteckou dopravu.

Kromě toho, pokud jde o Spojené státy, měl bych dodat, že v druhé dohodě o civilním
letectví mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která byla dokončena loni na jaře a
v současné době je ve fázi schvalování, Spojené státy nepřímo uznávají, že by měla existovat
možnost vytvořit tržní nástroje týkající se emisí. Zejména článek 15 této dohody uvádí,
že smíšený výbor může vydávat doporučení, jak vyloučit případné překrývání a
nesrovnalosti a vyhnout se jakémukoli zdvojování opatření a nákladů.

Není proto pochyb o tom, že dohoda, kterou vyjednaly dva letecké bloky, připraví cestu
pro vzájemné uznávání tohoto systému obchodování s emisemi. Chtěl bych vás nyní opět
vyzvat, abyste trvali na svém, vyjadřovali se velmi jednoznačně a dali najevo, že není cesty
zpět.

Michael Cramer,    jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Pane komisaři, velmi vám děkuji za
jasná prohlášení. Doufám, že při jednáních to dokážete prosadit. Konec konců, jedním
z důvodů, proč Kodaň skončila takovým fiaskem a katastrofou, bylo to, že Evropská unie
neměla žádné cíle. Bylo to jako jedna dětská hra, v níž ten, kdo se první pohne, prohrává.
A právě k tomu skutečně došlo a my to musíme změnit. Postoj Evropské unie musí být
proto zcela jasný.

Shrneme-li to, systém obchodování s emisemi byl zaveden a většina leteckých společností
jej akceptovala jako způsob, jak se vyhnout dani z leteckého petroleje. Víme však také, že
evropští daňoví poplatníci vracejí každoročně leteckým společnostem na prominuté dani
z přidané hodnoty a na dani z leteckého petroleje 30 miliard EUR. To znamená, že pokud
se letecké společnosti a ostatní země nebudou chtít zapojit do obchodování s emisemi,
pak budeme muset daň z leteckého petroleje zavést. To by bylo mnohem nákladnější a
právě o to tu v celé věci skutečně jde.

Nicméně víme, že letecká doprava je velmi nebezpečná a emise v ovzduší jsou třikrát až
čtyřikrát škodlivější. Navzdory tomu ji evropští daňoví poplatníci vehementně podporují.
Za přístup do vzdušného prostoru nejsou žádné poplatky, platí se pouze za lety přes Sibiř.
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Proč žádné nejsou? Železnice musí platit za přístup na tratě. Ceny lístků, práva cestujících
na náhrady – na železnici dostanete své peníze nebo jejich část zpátky za pouhou hodinu.
U letů je to až po třech hodinách. Navíc jsme nezapomněli, že při obchodování s emisemi
dostávají letecké společnosti 85 % certifikátů bez poplatku. Železnice nedostávají nic –
musí si každý jednotlivý kupovat. Tyto nespravedlivé rámcové podmínky je nutno změnit,
jinak můžeme zapomenout na své cíle v oblasti klimatu. To nikdo nechce.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Světové hospodářství je stále závislejší na letecké
dopravě. Ze statistických údajů Evropské agentury pro životní prostředí vyplývá, že v roce
2005 bylo 20 % všech emisí oxidu uhličitého způsobeno leteckou dopravou.

Výzkum nových motorů a nových paliv nepochybně umožní tyto emise snížit. Podle
nedávné studie je norma energetické účinnosti pro motor letounu A380 3 litry paliva na
100 km a cestujícího, což je ideální pro srovnání s normou pro moderní auta s dieselovým
motorem.

Evropská unie vyjednává rámcové dohody s třetími zeměmi o některých aspektech leteckých
služeb, aby otevřela trh se službami letecké dopravy. Například byla nedávno podepsána
dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou. Domnívám se, že tyto dohody musí obsahovat
výslovná ustanovení o snížení dopadu letecké dopravy na životní prostředí.

Čl. 25a odst. 1 směrnice 2008/101/ES stanoví, že pokud některá třetí země přijme opatření
na snížení dopadu letů z této země na území Společenství, Komise zváží dostupné možnosti,
jak zajistit optimální součinnost mezi systémem Společenství a opatřeními dané země.
Žádám Komisi, aby nám uvedla příklady takové úspěšné součinnosti.

Obdobně čl. 25a odst. 2 směrnice 2008/101/ES uvádí, že Společenství a jeho členské státy
budou i nadále usilovat o dohodu o celosvětových opatřeních na snížení emisí skleníkových
plynů z letecké dopravy. Komise by měla zvážit, zda s ohledem na jakoukoli takovou
dohodu není nutné tuto směrnici změnit. Pane komisaři, zvažuje Komise provedení změn?

Keith Taylor (Verts/ALE).   – Paní předsedající, chtěl bych rovněž podpořit tuto otázku
k ústnímu zodpovězení, neboť považuji za zcela nepřijatelné, že se Spojené státy, Kanada
a Mexiko snaží zpochybnit zahrnutí letecké dopravy do systému EU pro obchodování
s emisemi. V každém případě mnoho lidí se domnívá, že od roku 2012 budou podmínky
pro letectví ve srovnání s tím, čeho jsme měli a mohli dosáhnout, mírné.

Například v tomto odvětví budou i nadále povoleny uhlíkové kredity z jiných průmyslových
odvětví a horní limit pro emise z letecké dopravy není zdaleka tak přísný jako v jiných
odvětvích. Zahrnutí letecké dopravy do tohoto systému je přinejmenším krok správným
směrem a ukončuje legislativní vakuum, kterého si letectví užívalo velmi dlouho, a to
v takové míře, že je nejrychleji rostoucím zdrojem uhlíkových emisí. Zásada „znečišťovatel
platí“ určitě nikdy nebyla více zasloužená než v tomto případě.

Na závěr bych chtěl říci, že nesmíme připustit, aby třetí země ohrožovaly zavedená
rozhodnutí EU. Vyzývám Komisi a Radu, aby jasně vyjádřily, že řádně přijatou právní
úpravu EU hodlají na nadcházejících jednáních ICAO plně respektovat.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Evropská unie je odhodlána přeměnit své hospodářství
tak, aby byla účinněji využívána energie a snížilo se množství emisí skleníkových plynů.
Zahrnutí leteckého odvětví do systému obchodování EU s povolenkami na emise
skleníkových plynů je důležitým krokem vpřed směrem ke snížení negativního dopadu
letadel na změnu klimatu. Je zvláště důležité, aby tato směrnice byla uplatňována nejen
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na letecké společnosti Evropské unie, ale také na ty společnosti, které jsou registrovány
v třetích zemích a provozují lety na letiště v EU. To pomůže zabránit narušení hospodářské
soutěže a zvýšit ekologickou účinnost. Takové základní závazky EU, jako je boj proti změně
klimatu, nepochybně vyžadují, aby EU postupovala koordinovaně a jednotně. Dohoda
s leteckými společnostmi třetích zemí musí podporovat optimální součinnost mezi
systémem EU a opatřeními používanými těmito zeměmi, aby byla zajištěna řádná
hospodářská soutěž a sníženo množství znečišťujících látek. Bylo by proto užitečné, aby
Komise plnila nejen úlohu koordinátora, ale aby také zajistila soulad opatření použitých
třetími zeměmi s požadavky této směrnice.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, to, co jsem zde dnes večer vyslechl, je dosti
ohromující a poněkud skličující, nárůst emisí z letecké dopravy během posledních několika
let a pravděpodobnost, že to bude pokračovat, a to zejména souběžně s rozvojem zemí,
jako je Brazílie, Indie, Čína a Rusko, a s nárůstem střední třídy, což vede k častějšímu
cestování a obchodování a všemu, co s tím souvisí, a dokonce i v souvislosti s našimi
vlastními politikami, jako je iniciativa Mládež v pohybu, svoboda práce, rozvoj cestovního
ruchu a stárnutí obyvatelstva atd.

Chci se zeptat zvláště na to, jaké máme na evropské úrovni plány na snížení emisí na
základě výzkumu a inovací, jako jsme to udělali nebo se o to snažíme s elektromobilem,
energeticky úspornými budovami a tak dále? Tyto plány jsou odpovědí na problém, který
v dlouhodobém horizontu máme.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Začlenění letecké dopravy do systému obchodování
EU s povolenkami na emise skleníkových plynů je velkým krokem vpřed v boji proti změně
klimatu, protože tyto změny probíhají na celosvětové úrovni a k této úrovni se musí
vztahovat i stávající právní předpisy. Uplatňování směrnice v její současné podobě od roku
2012 tento úkol usnadní.

Požadavek předložený některými třetími zeměmi Mezinárodní organizaci pro civilní
letectví, aby účast v systému byla pouze dobrovolná, jen přispívá k zpomalení pokroku
v této oblasti. Schválení tohoto požadavku bude mít za následek nejen snížení
konkurenceschopnosti evropských leteckých společností, ale bude zároveň brzdit boj se
změnou klimatu. Bude to rovněž představovat překážku, která bude mařit snahu EU o
dosažení celosvětové shody v rámci odvětví letecké dopravy s cílem snížit emise
skleníkových plynů z tohoto odvětví.

Vyzývám Komisi a Radu, aby do jednání s třetími zeměmi o povinném zařazení leteckých
společností z těchto zemí do systému obchodování s emisemi zapojily Evropský parlament.
To také zabrání oslabení pokroku dosaženého vytvořením jednotného evropského nebe,
které sníží počet leteckých tras a přispěje tak ke snížení spotřeby paliva.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Souhlasím s tím, že snižování emisí musí pokračovat, takže
pokud máme pravidla, která k jejich snižování mohou přispět, snažme se tato pravidla
uvést do života.

Pokud naši přátelé ze Spojených států nechtějí naše řešení přijmout, je třeba vést s nimi
trpělivý věcný dialog a tvořivým způsobem hledat východiska, která přinesou požadovaný
cíl. Zahrnutí letectví do systému obchodování s emisními kvótami skutečně není pro
leteckou dopravu taková zátěž, aby se s tím nedokázala smířit a aby se nedokázala dále
rozvíjet. Je potřeba si uvědomit, že na různá omezení v souvislosti s potřebou snižovat
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emise musí reagovat také jiné druhy dopravy, proto očekáváme, že i letecká doprava ponese
spravedlivý díl odpovědnosti za snižování emisí.

Johannes Hahn,    člen Komise. – (DE) Paní předsedající, dámy a pánové, rozprava ukázala,
že Evropský parlament podporuje jasný postoj EU v průběhu jednání v rámci ICAO. Jsem
tomu rád – ačkoliv, mám-li být upřímný, nic jiného bych ani neočekával. Budu o vaší
podpoře a také o různých aspektech, které byly zmíněny v rozpravě, informovat paní
Hedegaardovou a pana Kallase, neboť konec konců právě jejich útvary budou Komisi na
shromáždění ICAO zastupovat.

Pokud mohu na položené otázky reagovat okamžitě, odpověděl bych následovně. Komise
bude samozřejmě uplatňovat právní předpisy EU přijaté Parlamentem a Radou. Právní
předpisy EU se vztahují na všechny provozovatele bez diskriminace na základě státní
příslušnosti, což znamená, že subjekty z třetích zemí – jinými slovy, včetně Spojených
států – mohou také požádat o bezplatné certifikáty. Směrnice, kterou přijal Parlament a
Rada, stanoví zákazy letů jako poslední možnost, pokud provozovatelé nebudou dodržovat
právní předpisy. V tomto případě by Komise přirozeně podpořila členské státy, aby tyto
zákazy odpovídajícím způsobem zavedly. Jsme také přesvědčeni, že Evropský soudní dvůr
naše právní předpisy potvrdí; zkoumali jsme totiž právní aspekty směrnice velmi podrobně.

Dovolte mi, abych na závěr znovu jasně zdůraznil, že Komise nepřijme žádný výsledek,
který by narušoval právní předpisy EU o začlenění letecké dopravy do systému obchodování
EU s emisemi, tak jak je podpořil Evropský parlament v roce 2008 převážnou většinou
640 hlasů. Je to naše povinnost a podle toho budeme jednat.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

Písemná prohlášení (článek 149)

András Gyürk (PPE)   , písemně. – (HU) Mezinárodní organizace pro civilní letectví vytvořila
konfliktní situaci. ICAO se důrazně staví proti snaze EU rozšířit své předpisy týkající se
obchodování s emisemi na lety mimoevropských leteckých společností. Začlenění letecké
dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami (ETS) je správný krok za
předpokladu, že to neovlivní pouze letecké společnosti EU. Evropská unie proto musí
důsledně uplatňovat zásadu zeměpisné neutrality. Předpisy v oblasti životního prostředí
na ochranu evropského nebe musí platit i pro lety z třetích zemí. Pokud by byly přísné
normy uplatňovány pouze na evropské společnosti, poskytovalo by to leteckým dopravcům
z třetích zemí neoprávněnou konkurenční výhodu. Nezanedbatelné konkurenční
znevýhodnění by vedlo k zániku tisíců pracovních míst v odvětví letecké dopravy.
Nemůžeme pominout ani důsledky pro životní prostředí. S jednostrannou právní úpravou
bychom museli i nadále spoléhat na dobrovolné závazky průmyslu, což dosud nevedlo
k žádoucím výsledkům. Hojně nabízené závazky na zlepšení účinnosti paliv zjevně nemají
valnou cenu, pokud mezitím letecký provoz několikanásobně vzroste. ICAO odhaduje,
že do roku 2050 se spotřeba paliva zvýší čtyřikrát, což je výmluvné číslo. Evropská unie
proto musí přijmout rázná opatření a zajistit, aby směrnice ETS byly závazné pro všechny
lety křižující evropské nebe. Pokud se tak nestane, EU ztratí šanci jít příkladem a pobízet
další oblasti, aby v rámci leteckého průmyslu přijaly přísná opatření na ochranu klimatu.

16. Užívání ochranných známek Společenství na vnitřním trhu (rozprava)

Předsedající.   – Dalším bodem je prohlášení Komise o užívání ochranných známek
Společenství na vnitřním trhu.
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Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, v moderním
obchodě mají ochranné známky skutečný význam. Umožňují zjistit původ produktů a
služeb, zaručují stálou úroveň kvality a jsou nositeli image podniku. Přístup k ochranné
známce Společenství je otázkou rozvoje našich podniků a boje proti padělání.

Jste znepokojeni rozhodnutími, která přijaly některé vnitrostátní úřady pro ochranné
známky. Tato rozhodnutí by mohla omezit užívání ochranné známky Společenství, neboť
se odvolávají na požadavek, podle něhož by užívání ochranné známky Společenství pouze
v jednom členském státě neznamenalo její řádné užívání. Chtěl bych poděkovat těm
poslancům, kteří Komisi na tuto věc upozornili, velmi bedlivě ji sledujeme.

Velkou zásluhou ochranné známky Společenství je ve skutečnosti to, že nabízí všem
podnikům, včetně malých a středně velkých, účinný prostředek na ochranu jejich
ochranných známek na evropské úrovni. A pravidlo, že veškeré skutečné užívání ochranné
známky Společenství jejím majitelem je dostatečné, bez ohledu na to, kde v Evropské unii
se používá, považují její uživatelé za jednu z jejích základních výhod. Toto pravidlo je
v souladu s jednotným charakterem ochranné známky Společenství. Je rovněž v souladu
se samotným principem jednotného trhu. Jakékoli nové omezení při užívání ochranné
známky Společenství by proto mohlo mít závažné důsledky pro boj proti padělání, který
bude jedním z konkrétních témat – a na to znovu upozorňuji Evropský parlament – návrhu
zákona o jednotném trhu a závazku Komise vypracovat akční plán zaměřený proti pirátství
a padělání.

Jaké jsou to důsledky? Za prvé, zavedení nového požadavku, který by mohl zbrzdit boj
proti porušování ochranné známky. Ochranná známka Společenství je účinná zbraň v boji
proti padělání, jak jsem právě řekl, protože poskytuje spolehlivou ochranu v celé Evropské
unii a na všech jejích vnějších hranicích. Je nezbytná při zabavování padělaného zboží –
které se v současné době dováží v obrovském množství z třetích zemí – na základě celních
předpisů Společenství na vnějších hranicích naší Unie.

Kromě toho by zavedení takového požadavku mohlo znesnadnit přístup k ochranné
známce Společenství pro malé a střední podniky a pro začínající podniky. Tyto společnosti
často působí na vnitrostátní úrovni a začínají vyvážet a rozšiřovat svou činnost i za hranice
až poté, co jejich podnik začne prosperovat. Další růst by tedy pro tyto podniky mohl být
obtížnější, pokud by nedokázaly získat a užívat ochrannou známku Společenství, ještě
než začnou své podnikání rozšiřovat. To by také bylo v rozporu s řadou našich politik
oprávněně zaměřených na podporu rozvoje malých a středních podniků, které představují,
jak bych vám rád připomněl, 95 % všech evropských podniků.

Dámy a pánové, proto vám chci potvrdit nebo vás ujistit, že moje útvary budou velmi
pozorně sledovat, jakým směrem se tento vývoj v členských státech ubírá. V této fázi jsme
přesvědčeni, že vnitrostátní soudy nebudou prosazovat tato rozhodnutí, která podle našeho
názoru nejsou v souladu s jednotným charakterem ochranné známky Společenství a
s principy jednotného trhu, jak jsem již řekl.

Małgorzata Handzlik,    jménem skupiny PPE. – (PL) Velmi mě těší, že i přes pozdní hodinu
máme dnes možnost vyslechnout si prohlášení Komise o užívání ochranných známek
Společenství na vnitřním trhu. S touto myšlenkou přišla právě moje politická skupina,
skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů). Jak dobře víte, pane komisaři,
tato otázka je zvláště důležitá pro členy Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a
Výboru pro právní záležitosti.
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Skupina PPE byla vždy přesvědčena, že koncepce odstraňování bariér mezi členskými státy
stála na počátku vytváření vnitřního trhu a naším cílem je bojovat za odstraňování dalších
takových překážek. Tato myšlenka stála rovněž v pozadí zavedení ochranné známky
Společenství. Výhodou tohoto systému je mimo jiné záruka jednotné ochrany podniků
na území celé Evropské unie. Zeměpisné rozdíly by v tomto směru neměly hrát velkou
roli. Vždyť podniky působí v rámci jednotného evropského trhu. Proto se znepokojením
sledujeme rozhodnutí některých vnitrostátních úřadů pro ochranu duševního vlastnictví.

Vítám proto vaše prohlášení, pane komisaři, že podle názoru Komise jsou tato rozhodnutí
v rozporu se zásadami, na nichž je založen společný trh. Moje politická skupina bude
sledovat další vývoj situace a podporovat opatření, která vycházejí z přístupu Unie a slouží
zájmům podniků. Na závěr bych se chtěla pana komisaře zeptat, jaké jsou možnosti
v případě, že soudní pravomoci členských států nebudou v souladu s přístupem
zastoupeným Komisí. Domníváte se, že může být nezbytné v zájmu vyjasnění situace
přezkoumat nařízení Rady o společné ochranné známce a směrnici o harmonizaci právních
předpisů členských států o ochranných známkách?

Marc Tarabella,    jménem skupiny S&D. – (FR) Paní předsedající, pane komisaři, ochranná
známka Společenství zavedená již před 16 lety nám umožnila účinně bojovat proti padělání
zboží a poskytovat spotřebitelům záruku kvalitního výrobku na celém území Evropské
unie.

Ochrana obchodní značky je ve všech zemích Evropské unie stejná, ať se jedná o ochranu
samotné ochranné známky, požadovaných výrobků a služeb nebo majitele. A co víc, je to
skutečné řešení pro jednotný trh, je levné a vhodné zejména pro malé a střední podniky,
jak jste již uvedl, pane komisaři.

Je to tedy skutečný krok vpřed, neboť v rámci jednotného trhu může pouze ochranná
známka Společenství zaručit opravdu širokou ochranu. Jednoduchá administrativa a
příznivá cena kromě toho dělají z ochranné známky Společenství ideální nástroj rozšířené
ochrany v Evropě. Stejně důležitý je tento nástroj pro orgány dozoru nad trhy a cly.

Dne 14. září Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že označení tvořené tvarem výrobku
nezbytné k získání technického výsledku není možno zapsat jako ochrannou známku
Společenství. To byla jeho reakce na žádost společnosti Lego, která požádala o zápis
ochranné známky Společenství pro svůj stavebnicový dílek. Soud tedy zamítl její odvolání
a dal tak najevo, že užívání ochranné známky Společenství musí být pod přísnou kontrolou.

Toto rozhodnutí Soudního dvora vrhá světlo na nové výzvy, s nimiž se musí vypořádat
nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Nebylo by rozumné, aby Evropská
komise toto nařízení aktualizovala vzhledem k vývoji nových technologií, a zejména
vzhledem k rozvoji internetu a globalizaci? Nikdy nelze dostatečně zdůraznit, že hlavním
cílem tohoto nařízení je především zaručit spotřebitelům kvalitu výrobku a úplné, jasné
a srozumitelné informace na území celé Evropské unie.

Cecilia Wikström,    jménem skupiny ALDE. – (SV) Paní předsedající, pane komisaři, jsem
ráda, že dnes večer můžeme vést tuto důležitou rozpravu, i přes pozdní hodinu. Jednou
z největších výhod Evropské unie je to, že nám poskytla a nadále poskytuje obrovské
příležitosti, jak snížit prahy a otevřít obchod mezi jednotlivými zeměmi Evropy. To vytváří
prosperitu a růst, který náš kontinent tak zoufale potřebuje, zejména v období po
hospodářské krizi.
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Evropa nebude v 21. století silnější díky iniciativám nás politiků. Musíme si ve větší míře
popravdě přiznat, že růst vytvářejí společnosti a podnikatelé. Evropu mohou posílit pouze
podnikatelé, a to pokud budou mít dobré podmínky k zakládání firem, které mohou růst,
zaměstnávat lidi a vytvářet zisk. Tento náš systém ochranné známky Společenství je velice
účinný způsob, jak bořit obchodní překážky a vytvářet růst. Je klíčové, aby mohly především
malé a střední podniky, které musí být schopny růst a rozvíjet se, využívat ochranu značky
na území celé Evropské unie, a to bez obtíží a byrokracie.

Proto jsem s velkým znepokojením obdržela informaci, že se členské státy, pokud to tak
mohu říci, zcela v rozporu se svými povinnostmi pokoušejí zavést požadavek, aby ochranná
známka Společenství byla přidělována pouze tehdy, je-li používána v několika zemích.
K tomu, aby byla známka chráněna na celém území EU, by samozřejmě mělo stačit, aby
byla užívána v jednom členském státě.

Postup těchto členských států představuje vážnou hrozbu pro systém ochranné známky
Společenství a já doufám, pane komisaři, že s těmi členskými státy, které se toto nové
kritérium snaží zavést a ohrožují možnost účinné ochrany této známky v celé Evropské
unii, budete jednat.

Malcolm Harbour,    jménem skupiny ECR. – Paní předsedající, jménem své skupiny a také
jako předseda Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů chci opravdu velmi poděkovat
panu komisaři za to, že dal zcela jasně najevo, že chování dvou dotčených úřadů pro
ochranné známky – v zemích Beneluxu a v Maďarsku – je naprosto nepřijatelné.

Toto velice zdůrazňuji, protože jde o zjevný útok na základní principy vnitřního trhu. Jsem
rád, že všichni kolegové zde vyjádřili podporu rozhodnutí, která pan komisař učiní. Řekl
bych, především z praktického pohledu, že je to pozoruhodná shoda okolností, že oba
tyto úřady pro ochranné známky působí v zemi současného a nastávajícího předsednictví.

První věcí, kterou můj výbor hodlá udělat – a já se o to postarám –, je to, že až ministr pro
vnitřní trh (a od ledna vlastně maďarský ministr) přijde do mého výboru, určitě
nezapomeneme tuto otázku položit a požádáme je, aby šli rovnou do svých úřadů pro
ochranné známky a řekli, že toto je nepřijatelné.

Proč je to nepřijatelné? Protože je to zásadní útok na základní princip vnitřního trhu, tj.
že by nemělo docházet k jakékoli diskriminaci firem, ať působí v rámci jediného jednotného
trhu kdekoli. V tomto případě je to ještě horší, protože tento návrh – nebo navrhovaná
opatření, pokud by měla získat podporu – vlastně diskriminuje malé podniky ve srovnání
s podniky velkými. Právě malých podniků se to dotkne nejvíce, protože si mohou
zaregistrovat novou ochrannou známku na nějaký produkt v celé Evropské unii –
s využitím, mimochodem, úžasné revoluce na vnitřním trhu a velmi hospodárného způsobu
ochrany svého duševního vlastnictví. Může jim trvat i více než pět let, než dostanou tento
produkt na trh – a co zjistí? Pokud přijdou na maďarský trh, zjistí, že maďarský úřad pro
ochranné známky převedl jejich ochrannou známku na někoho jiného. To je naprosto
nepřijatelné.

Nechápu, jak to, že po celé té době, kdy funguje Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (úřad
pro ochranné známky), najednou zjišťujeme, co tyto dva úřady pro ochranné známky
dělají. Možná je to proto, že náklady na registraci evropské ochranné známky klesly,
protože oni to tak efektivně řídí.

Tyto dva úřady, které se snaží podpořit námitky vůči tomu, aby si lidé mohli zaregistrovat
ochranné známky, budou samozřejmě požadovat, aby se dotčené společnosti zaregistrovaly
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v rámci jejich vlastních jurisdikcí. Jde o nepokrytý zištný zájem těchto organizací. To
nemůžeme strpět. Je to v podstatě v rozporu se zásadami Evropské unie a mimochodem
to také oslabuje – jak komisař správně říká – hlavní prioritu této Komise, což je inovace,
uvádění nových výrobků na trh a lepší fungování vnitřního trhu.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS). Velmi vítám, že Komise bude do roku modernizovat
nařízení o ochranné známce Společenství tak, že zjednoduší a zlevní registraci ochranných
známek, tj. ochranu pro obchodování, názvy společností, názvy jejich výrobků apod. Jde
i o další nástroj na potírání padělků.

Osobně si cením, že se Komise zavázala do nařízení zapracovat i návrh na vytvoření
evropské ochrany pro certifikační známky, o nějž usiluji už pár let. Dnes je totiž možné
certifikační známky kvality a bezpečnosti výrobků beztrestně zneužívat. Např. ve třetích
zemích obchodníci lepí naši CE značku na zboží pro národní trh, které naše standardy
samozřejmě vůbec nesplňuje.

Ochrana certifikačních známek je žádoucí. Spotřebitelům zaručíme úroveň výrobků a
podnikatelům nejen ochranu proti nekalé hospodářské soutěži, ale otevřeme i možnost
rozšiřovat své standardy prostřednictvím licencí dalším podnikatelům. A tato ochrana je
možná bez dalších nákladů a institucí, protože je možné jen rozšířit registrační pravomoci
Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante na certifikační známky.

Seán Kelly (PPE).   – Paní předsedající, konstatuji, že v tom, co bylo řečeno, se celkem
jednomyslně shodneme. Je zřejmé, že vývoj ochranných známek Společenství je přirozeným
pokračováním vývoje vnitřního trhu a nabízí velký prostor pro rozvoj obchodu pro malé
a střední podniky, pomáhá zastavit padělání a pirátství atd. Je tedy těžké pochopit, jak
proti tomu může mít někdo námitky. Především je nutno zaměřit veškerý politický tlak a
případné sankce na členské státy, které to neberou za své, a přivést je v tomto smyslu
k rozumu.

Z širšího pohledu bych také řekl, že ochranné známky Společenství a podobné iniciativy
pomáhají přibližovat Evropskou unii občanům a zvyšují její důležitost pro rozvoj podnikání
v rámci Evropské unie.

Závěrem bych jen rád dodal, že se také těším na zavedení celoevropského patentu, a čím
dříve k tomu dojde, tím lépe.

Michel Barnier,    člen Komise. – (FR) Paní předsedající, jak řekla paní Wikströmová, je
dosti pozdě na to, abychom jednali o tomto aktuálním tématu, ale já si nicméně myslím,
stejně jako všichni, kdo vystoupili, že je to důležité téma.

Předseda pan Harbour nám připomněl, do jaké míry je evropská ochranná známka důkazem
totožnosti a zdrojem ochrany pro podniky. Také chránila inovace.

Domnívám se proto, jak právě řekl pan Kelly, že musíme jít ještě dál, směrem k dalším
formám ochrany, a z toho důvodu, pane Kelly, budeme – my a belgické předsednictví –
jednat s rozhodností, aby byl projekt evropského patentu konečně doveden do konce.

Proto říkám panu Harbourovi, že ze všech těch důvodů, na které on a jiní poukázali, Komise
nepřipustí, aby jeden z klíčových prvků vnitřního trhu začal selhávat. Kromě toho, jak jste
rovněž řekl, pane Harboure, kdybychom dopustili tento rozklad vycházející z těchto jakoby
ochranářských svodů v té či oné zemi, prvními oběťmi by byly malé a střední podniky.
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Jsme proto odhodláni ze všech těch důvodů, o nichž jste se zmínil, říci těmto pokušením
„ne“. Z tohoto pohledu bych chtěl poděkovat paní Handzlikové a její skupině za to, že
projevily ostražitost a vyjádřily ji tímto dotazem.

Paní Wikströmová a pan Tarabella nám připomněli, co znamená ochranná známka
Společenství pro podniky a nakolik je v souladu s jednotným trhem. Chtěl bych potvrdit,
jak si pan Tarabella přeje, že v rámci tohoto přezkoumávání cíle směřujeme k modernizaci
stávajícího systému.

Na základě rozhodnutí ve věci Lego, o němž jste se, pane Tarabello, zmínil, je jasné, že
nařízení o ochranné známce Společenství je nutno aktualizovat. Zabýváme se při tom
záležitostí, o které jste sám hovořil, a sice že při tomto přezkoumávání, při této aktualizaci,
je třeba vzít v úvahu důsledky moderních technických prostředků a samozřejmě internetu.
A v tomto duchu budeme toto nařízení aktualizovat a přezkoumávat.

Chtěl bych také poděkovat paní Roithové, že se zmínila o hospodářské soutěži, stejně jako
já; o soutěži, která by se ještě přiostřila, pokud bychom měli opět směřovat k fragmentaci
ochranných známek. Musíme projevit odolnost, musíme být schopni omezit vstup výrobků
nebo mu zabránit. Za tím účelem bude za několik týdnů předložen akční plán namířený
proti padělání a pirátství, který bude zahrnovat i školení pracovníků z různých členských
států na našich vnějších hranicích a posílení technických prostředků, které máme k dispozici
pro boj s padělky.

Také se domnívám, že je nutné vynaložit dvoustranné úsilí, zejména pokud jde o země,
odkud toto padělané zboží pochází. Akční plán, který vám navrhnu, bude proto obsahovat
více pozitivních opatření zaměřených na spolupráci s některými třetími zeměmi a na
pomoc těmto zemím, aby mohly přijmout své vlastní politiky v oblasti ochranných známek
a v oblasti boje proti padělání.

Na závěr mi paní Handzliková položila důležitou otázku. Co by se stalo, kdyby vnitrostátní
soudy potvrdily postoj svých vnitrostátních úřadů pro ochranné známky? V době, kdy o
tom mluvíme, tak daleko ještě nejsme. Musíme nejprve počkat a nepředjímat výsledek
případů, které vnitrostátní soudy řeší. Navíc, jak jsem vám řekl, jsem přesvědčen o tom,
že tyto soudy samy situaci napraví. Možnost řízení pro porušení práva, o níž právě byla
zmínka, bude vzata v úvahu, ale pouze s ohledem na výsledky podaných odvolání.

To jsou odpovědi, paní předsedající, na tuto závažnou otázku, která je v rámci vnitřního
trhu jednou z klíčových, a rád bych to řekl v této chvíli, kdy spolu s vámi a s Radou
připravujeme nový impuls pro vnitřní trh, jeho posílení a specifický přístup více zohledňující
malé a střední podniky a naše občany.

V tuto chvíli určitě v souvislosti s otázkou ochranné známky Společenství nepřipustíme
rozklad.

Předsedající.   – Rozprava je ukončena.

17. Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

18. Ukončení zasedání

(Zasedání bylo ukončeno ve 23:40)
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