
UTOROK 19. OKTÓBRA 2010

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.05 hod.)

2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

3. Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

4. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov
právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu

5. Nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet
Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť –
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2010: Oddiel II — Európska rada a Rada; Oddiel III
— Komisia; Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť – Zmena a doplnenie
Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok
zamestnávania ostatných zamestnancov týchto Spoločenstiev (rozprava)

Predseda.   – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

– správa pani Gräßleovej a pána Rivelliniho v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES,
Euratom) č. 1605/2002 o nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu
činnosť (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

– správa pána Rapkaya v mene Výboru pre právne veci o zmene a doplnení Služobného
poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných
zamestnancov týchto Spoločenstiev (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 –
2010/0171(COD)) (A7-0288/2010) a

–správa pánov Gualtieriho a Surjána v mene Výboru pre rozpočet o pozícii Rady k návrhu
opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2010 na rozpočtový rok 2010, Oddiel II —
Európska rada a Rada, Oddiel III — Komisia, Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu
činnosť (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

Kolegovia, chcel by som poukázať na to, že niekoľkí naši vážení hostia z Komisie a Rady
sú momentálne uväznení v dopravnej zápche, ale sú už na ceste a mali by tu byť o niekoľko
minút.

Chystáme sa uzavrieť poslednú fázu fascinujúceho legislatívneho a medziinštitucionálneho
dobrodružstva: štvorstranného rozhovoru o zriadení ambicióznej, účinnej, zodpovednej
a strategickej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Dnes budeme diskutovať o legislatívnych textoch súvisiacich so služobným poriadkom,
s nariadením o rozpočtových pravidlách a opravným rozpočtom. Zajtra budeme o týchto
textoch hlasovať. Sú úspešným výsledkom mesačných intenzívnych rokovaní medzi
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európskymi inštitúciami spolupracujúcimi na dosiahnutí spoločného cieľa, ktorým je
zaistenie toho, aby sa na širšej svetovej scéne vypočul a rešpektoval hlas Európskej únie.
V Európskom parlamente sme sa našich zodpovedností zhostili veľmi seriózne. Prijali sme
stanovisko, že podobne ako v iných oblastiach aj vo vonkajšej činnosti musia prevládať
záujmy a metódy Spoločenstva.

Tešíme sa na túto dnešnú záverečnú rozpravu. A tešíme sa ešte viac na spustenie ESVČ
1. decembra 2010, len rok po tom, čo do platnosti vstúpila Lisabonská zmluva.

Ingeborg Gräßle,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predseda, pán Chastel, pani barónka
Ashtonová, pán Šefčovič, pán komisár Lewandowski, dámy a páni, za seba môžem povedať,
že sa už neviem dočkať, kedy táto služba začne fungovať, a dúfam, že dosiahne
medzinárodný úspech, čo je aj účel, na ktorý bola zriadená.

Inštitúcie dokázali, že dokážu riešiť úlohy. Parlament bol súčasťou riešenia. Prijali sme
rýchle rozhodnutia, niektoré možno až prirýchlo. Táto služba je nepreskúmaným územím
– terra incognita – a predstavuje koniec niektorých predošlých základov rozpočtových
právnych predpisov a služobného poriadku. Z dlhodobého hľadiska nám to prinesie veľké
úlohy. Pre mňa ako členku Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu hybridný
charakter tejto služby stále zostáva obavou, a to nielen z pohľadu jej účinnosti, ale
jednoducho aj z pohľadu našich možností jej monitorovania. Tieto problémy sa pokúša
riešiť spoločná správa pána Rivelliniho a pani Gräßleovej. Pokúsili sme sa nájsť najlepšie
možné riešenie pre službu, pre Parlament a pre daňových poplatníkov. Vysvetlili sme
procesy a určili zodpovednosti. Posilnili sme vplyv Parlamentu vo vzťahu k úlohám v oblasti
zahraničnej politiky, zvýšili sme transparentnosť prostredníctvom jasných povinností
vykazovania a zvýšili sme zodpovednosť. Veľvyslancom EÚ sme objasnili, že pri ochrane
finančných záujmov Európskej únie budú zohrávať kľúčovú úlohu, a je veľmi dôležité,
aby to pre nich jasne vyplývalo aj z ich služby. Zabezpečili sme synergiu prostredníctvom
spoločného využívania účtovného systému a internému audítorovi Komisie sme udelili
právomoci na monitorovanie riadenia financií, ktoré služba potrebuje na účinné
vykonávanie svojej práce. Európsky rozvojový fond a jeho začlenenie do rozpočtu, ako aj
absolutórium pre Radu sú stále v programe.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí umožnili dosiahnutie tohto výsledku:
pomocným a tieňovým spravodajcom, ktorí spoločne podpísali tento kompromis. Takisto
by som rada vyjadrila svoje úprimné poďakovanie partnerom z belgického predsedníctva,
ktorí sa zúčastnili na rokovaniach. Vykonali dobrú prácu.

Zostáva dôležitá domáca úloha, ktorú musí urobiť služba. Vo výhľade nie sú žiadne prínosy
v rámci účinnosti v dôsledku zlúčenia. Služba predpokladá úspory vo výške 10 %, čo nie
je veľa, ale pokiaľ ide o riadiace pozície, splnenie tohto cieľa je stále ďaleko. Všetci si šepkajú
o tzv. mexickej armáde. Aká môže byť profesionalita služby, ak ani presne nevie, aké sú
jej úlohy? Zatiaľ sa ešte nevyužili príležitosti na detailnejšie definovanie úloh a je veľmi
dôležité čím skôr sa k tomu vrátiť. Veľký význam by sa mal prikladať zlúčeniu
zamestnancov. Preferenčné zaobchádzanie, ktoré až doteraz využívali diplomati z členských
štátov, u nás vyvoláva obavy. Ak sa niektoré pozície budú inzerovať niekoľkokrát a znovu
sa vytiahne stará koloniálna mapa sveta, budeme sa musieť o tejto službe veľmi vážne
porozprávať. Mali by sme zaistiť kritickú podporu služby a pozorný dohľad nad ňou zo
strany Výboru pre kontrolu rozpočtu. Želám jej úspech, ktorý pre Európu vo svete
potrebujeme.
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Crescenzio Rivellini,    spravodajca. – (IT) Vážený pán predseda, pani barónka Ashtonová,
dámy a páni, domnievam sa, že na nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), alebo konkrétnejšie na základných
zásadách a normách upravujúcich rozpočet Únie na túto novú diplomatickú službu sa
vykonala vynikajúca práca. Súčasťou ESVČ vytvorenej na základe Lisabonskej zmluvy
budú zamestnanci Rady, Komisie a národných diplomatických služieb, ktorí budú
zastupovať Európsku úniu vo všetkých otázkach zahraničnej politiky.

Služba vo svojej pôvodnej štruktúre však bola stále vystavená určitým nebezpečenstvám,
ktoré vyplývali z jej komplexnej, decentralizovanej štruktúry, s následkami po celom svete.
Bola tu najmä nejasná zodpovednosť finančných subjektov, ktoré mali riadiť rozpočty vo
výške miliónov eur, čo by pravdepodobne viedlo k nárastu podvodov a korupcie na úkor
rozpočtu Únie.

Aj keď Lisabonská zmluva vo veľkej miere posilňuje právomoci Parlamentu a identifikuje
ho ako jedinú inštitúciu zastupujúcu občanov Európy, rozpravu o novej ESVČ si najprv
privlastnili Komisia a Rada, ktoré urobili maximum pre to, aby bola jej štruktúra tvorená
podľa medzivládnych zásad a nie podľa metódy Spoločenstva. Po dlhých konzultáciách
s belgickým predsedníctvom a Európskou komisiou sa dosiahla dohoda, ktorá zmenila
pôvodné dohovory a posilnila úlohu Parlamentu, aby sa mohol úplne oprávnene zapojiť
priamo do európskej rozpravy.

Základom sú nasledujúce body. Komisia predloží pracovný dokument, ktorý bude prílohou
k návrhu rozpočtu, s komplexným predstavením okrem iného všetkých administratívnych
a prevádzkových výdavkov súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie vrátane spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.
V článku 1 sa uvádzajú inštitúcie Európskej únie. K výročným správam o činnosti, ktoré
vypracúvajú generálni riaditelia Komisie, sa majú pripojiť zoznamy zodpovedností. Vedúci
predstavitelia delegácií sa majú zúčastňovať rokovaní príslušných parlamentných výborov
spoločne s generálnymi riaditeľmi. ESVČ bude mať spoločného audítora a účtovníka
s Európskou komisiou, pričom toto opatrenie sa bude revidovať v roku 2013. Členské
štáty sa musia zaviazať v plnej miere podporovať Úniu pri presadzovaní zodpovednosti
dočasného personálu pracujúceho pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Dodatočne musíme prediskutovať aj niektoré dôležité témy, ktoré sa budú preberať počas
trojročnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Patria medzi ne napríklad
absolutórium pre inštitúcie a začlenenie Európskeho sociálneho fondu do všeobecného
rozpočtu. Výsledok rokovaní je dobrý najmä pre Parlament, pretože jeho centrálny význam
sa výrazne posilnil. To, že nariadenie uvádza všetky inštitúcie – čo znamená, že
absolutórium pre ostatné inštitúcie je len otázkou času –, je vynikajúci výsledok. Rovnako
vynikajúce je aj to, že zabezpečuje jedného audítora a účtovníka, ktorí budú spoloční pre
obe inštitúcie. Som vďačný všetkým za prácu, ktorá sa vykonala.

Bernhard Rapkay,    spravodajca. – (DE) Vážený pán predseda, dámy a páni, a keď hovorím
„dámy a páni“, myslím aj vás, pani barónka Ashtonová, pán Šefčovič, váš tím
a predsedníctvo Rady, pretože sa nám napokon podarilo dosiahnuť kolegiálnu spoluprácu,
bez ktorej by sme určite nedosiahli takýto výsledok.

Tento výsledok ma teší, aspoň pokiaľ ide o časť, za ktorú som bol zodpovedný a kde som
mal možnosť ovplyvniť celkový stav. Chcel by som však povedať, že to nie je až také
prekvapujúce, lebo túto otázku riešime už nejaký čas. Pán predseda, bol to váš veľmi
rozumný nápad zvolávať pravidelne všetkých spravodajcov v záujme výmeny nápadov
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ihneď od úvodnej fázy, od čias správ pánov Broka, Verhofstadta a Gualtieriho. Výsledkom
toho bolo, že zodpovední ľudia si jasne uvedomili, čo bude treba neskôr urobiť. A tým,
ktorí túto prácu mali neskôr urobiť, bolo jasné, čo sa už urobilo v rámci prípravných prác.
Preto šlo hlavne o uplatnenie organizačných aspektov, ktoré sa dohodli medzi Parlamentom
a Radou v súvislosti so zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, v konkrétnych
oblastiach kompetencií, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok, v rámci tohto služobného
poriadku. Keď hovorím organizačné, myslím tým, že organizácia je politika a politika je
organizácia. To sme, samozrejme, opakovane zisťovali počas podrobných rokovaní, pretože
už v tom čase bolo jasné, že jedna osoba môže niečo vykladať istým spôsobom a ďalší to
môžu vykladať inak. Domnievam sa však, že duch spolupráce viedol k tomu, že sme našli
veľmi rozumné riešenia týchto otázok.

Čo sme teda naozaj museli urobiť v oblasti úpravy politiky a čo sme museli stanoviť v rámci
služobného poriadku? V prvom rade sme museli začleniť rovnaké zaobchádzanie s tromi
zložkami personálu. Chcem spomenúť tento bod, pretože, ako viete, zmluva uvádza, že
zamestnanci ESVČ budú zložení z úradníkov Komisie, Rady a z diplomatických služieb
členských štátov. Najmä posledný z týchto prvkov predstavoval určitý problém, pretože
to bolo niečo nové. Museli sme vyriešiť takmer antagonistický rozpor medzi prístupom
Spoločenstva a medzivládnym prístupom. Netreba ani hovoriť, že Rada a členské štáty
viac presadzujú medzivládny prístup, zatiaľ čo my uprednostňujeme prístup Spoločenstva.
Myslím si, že môžem povedať, že sme potom spoločne našli riešenie tejto otázky. V tomto
zmysle môžeme byť veľmi spokojní.

Museli sme zohľadňovať rodovú rovnosť a rovnováhu v zmysle geografického pôvodu
a v tom musíme aj pokračovať. Chceme mať službu, ktorá bude moderná, a to aj s ohľadom
na otázku rodovej rovnosti. Teší ma, pani barónka Ashtonová, že okrem toho, čo sme
začlenili do služobného poriadku ako povinné body, ste nás ubezpečili, že vydáte ďalšie
osobné vyhlásenie, ktoré bude súčasťou celého balíka. Už to predstavuje značný pokrok,
pokiaľ ide o hľadisko rodovej rovnosti aj druhé hľadisko geografickej rovnováhy.

Potrebujeme rovnaké práva a rovnaké povinnosti, a to zahŕňa lojalitu všetkých troch
zložiek voči inštitúcii vysokého predstaviteľa, ktorú v súčasnosti predstavuje pani barónka
Ashtonová. V tomto smere sme museli trochu viac popracovať na práve veta diplomatických
služieb v súvislosti s možným predĺžením zmlúv personálu pochádzajúceho
z diplomatických služieb. Aj to sme však vyriešili.

Je tu jedna otázka, ktorá by sa nemala podceňovať. Zhodli sme sa na tom, že táto otázka
sa nemôže riešiť v služobnom poriadku. Ide o to, že nová európska diplomatická služba
potrebuje aj istú samostatnú identitu. Všetci jej zamestnanci musia pracovať smerom
k rovnakému cieľu, a preto sú mimoriadne dôležité aj spoločná forma odbornej prípravy
a ďalšia odborná príprava. Tento bod bol osobitne dôležitý pre niektorých kolegov počas
rokovaní a ja to chápem. A ako som práve povedal, nepodarilo sa nám to dosiahnuť. Bolo
zrejmé, že takéto niečo nie je možné systematicky začleniť do služobného poriadku. Ale
aj v tejto súvislosti musím znovu poďakovať pani vysokej predstaviteľke, pretože som
dostal informácie, že chce k tomu niečo povedať, že to považuje za významnú povinnosť
a potrebu a že v tomto smere vydá ďalšie vyhlásenie o prísľube, ktoré, aj keď nebude
súčasťou služobného poriadku, nás a tých, ktorí to vzhľadom na budúcu prácu spoločnej
služby pre vonkajšiu činnosť považujú za osobitne dôležité, znovu o tom ubezpečí.

Vzhľadom na to všetko sme vykonali veľmi dobrú prácu a služba je teraz pripravená na
spoľahlivý štart 1. decembra.
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Roberto Gualtieri,    spravodajca. – (IT) Vážený pán predseda, pani barónka Ashtonová,
páni komisári, dámy a páni, Parlament schvaľuje vytvorenie nového oddielu rozpočtu pre
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a poskytnutie dodatočných financií pre jej
zamestnancov. Táto pozícia je výsledkom vôle Parlamentu zabezpečiť zriadenie ESVČ,
pretože Európa ju naliehavo potrebuje. Neznamená to však, samozrejme, že sa vzdá svojej
úlohy rozpočtového orgánu v rozprave o charaktere útvaru, ktorý bude zabezpečovať
krízové riadenie alebo riešiť priority personálnej politiky, ako to dokazuje rezerva, ktorú
sme vytvorili v rozpočte na rok 2011.

Nariadenia, ktoré prijmeme, posilnia výsledky madridskej dohody a v niektorých prípadoch
zachádzajú ešte ďalej, za čo by som chcel poďakovať pánovi Rapkayovi, pani Gräßleovej
a pánovi Rivellinimu. Musím poďakovať aj pani barónke Ashtonovej a pánovi
Christophersenovi za ich vôľu a otvorenosť v našich diskusiách.

Služobný poriadok zabezpečí, že zamestnanci ESVČ budú mať rovnaké práva a povinnosti
bez ohľadu na svoj pôvod, a vyžaduje, aby vysoký predstaviteľ zaručil geografickú a rodovú
rovnováhu. Tieto opatrenia budú záväzné a Parlament zaistí, že sa budú dodržiavať. Zároveň
sa vyhýbajú používaniu kvót, ktorých zavedenie by bolo nielen nespravodlivé, ale aj
nesprávne. Nariadenie o rozpočtových pravidlách zaisťuje spoľahlivý systém kontroly
a zabezpečuje úzke prepojenie ESVČ s Komisiou.

Vítam úspech, ktorý sme dosiahli pri vytvorení konkrétnych rozpočtových položiek pre
hlavné úlohy v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, čo predstavuje obrovský
skok vpred s ohľadom na možnosti Parlamentu vykonávať kontrolu spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky.

Po zajtrajšom hlasovaní teda budeme mať ESVČ, ktorá je silnejšia, bude konať viac v duchu
Spoločenstva a bude podliehať väčšej parlamentnej kontrole. Pri tejto kontrole budeme
prísni a nároční, ale zároveň ju budeme robiť zodpovedne a konštruktívne, pretože sme
odhodlaní pomôcť vysokej predstaviteľke v tejto obrovskej úlohe, ktorá spočíva
v zabezpečení skutočnej zahraničnej politiky pre Európu slúžiacej jej hodnotám a jej
záujmom.

László Surján,    spravodajca. – (HU) Vážený pán predseda, teší ma, že sa táto rozprava
koná za prítomnosti zástupcov Rady a komisárov. Keď sme plánovali rozpočet na rok
2010, otvorili sme otázku týkajúcu sa prostriedkov na vonkajšiu diplomatickú službu.
Odpoveď bola, že v tomto smere nejestvuje žiadna potreba prostriedkov, pretože sa to dá
vyriešiť presunom rozpočtových prostriedkov. Ako členovia Výboru pre rozpočet sme
však tomu skutočne neverili. Pravda je niekde medzi. Naozaj bolo možné vyriešiť veľa
nákladov presunom rozpočtových prostriedkov, ale po pridaní dvoch zmien a doplnení
sú tu náklady navyše vo výške približne 44 miliónov EUR. Tieto náklady navyše predstavujú
približne pokrytie výdavkov za jeden štvrťrok, pričom vidíme, že zriadenie služby je stále
na úrovni 10 %. Je zrejmé, že financie, ktoré, dúfam, zajtra budú odhlasované, pokryjú
obdobie o niečo dlhšie, než na aké sa zvyčajne používajú. To prinesie alebo by mohlo
priniesť určité úlohy, napríklad zmenu a doplnenie sumy. Podľa nás to však teraz nemá
zmysel robiť. Je oveľa dôležitejšie, aby sa táto služba čím skôr vytvorila a aby začala
dosahovať určitý pokrok, pretože medzi významné odkazy Lisabonskej zmluvy patrí to,
že by nás vo svete malo byť vidieť.

No počas odkladania opatrení, ktoré mrhajú časom, formulujeme očakávania, ako to už
robili predošlí spravodajcovia. Myslíme si, že geografická rovnováha je veľmi dôležitá
v rámci zriadenia tejto služby aj v záujme zabezpečenia stimulov pre celý systém, no
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nezačlenili sme žiadne záväzné poskytnutie rezerv. Okrem toho by sme chceli aj záruku,
že sa dostupné financie použijú proporcionálne z časového hľadiska a hospodárne, keďže
teraz čelíme vo všetkých oblastiach obmedzeniam.

A napokon by sme si priali veľmi jasnú spoluprácu so službami pre vonkajšiu činnosť
členských štátov a vzájomnú pomoc od nich, pretože ak sa tieto prvky zavedú, umožní to
vykonávať určité úlohy v krajinách, kde nejaký členský štát nie je zastúpený, ale je tam
zastúpená európska služba. Pre dané členské štáty to bude zároveň nákladovo efektívne
a je zrejmé, že to zlepší atmosféru spolupráce. Vážený pán predseda, dúfam, že Parlament
podporí toto prerozdelenie rozpočtových prostriedkov svojím hlasovaním.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Vážený pán predseda, chcel by som len nakrátko
prerušiť túto rozpravu a informovať vás a kolegov poslancov o tom, že minulú noc traja
teroristi vtrhli do budovy čečenského parlamentu, pričom zabili niekoľko príslušníkov
bezpečnostných zložiek a zajali rukojemníkov. Zabití boli aj teroristi. Parlament by mal
tento teroristický čin celkom jednoznačne odsúdiť, pretože terorizmus nemožno nikdy
ospravedlniť. Vyjadrujeme sústrasť rodinám.

Chcel som to len stručne spomenúť najmä preto, že tento týždeň budeme znovu hovoriť
o severnom Kaukaze. Ospravedlňujem sa za prerušenie.

Predseda.   – Chcem poďakovať nášmu kolegovi poslancovi pánovi Fleckensteinovi za
túto informáciu. Samozrejme, že v duchu toho, čo ste povedali, odsudzujeme všetky
teroristické činy. Tento prípad je pre nás mimoriadne otvoreným teroristickým činom,
pretože bol vykonaný proti parlamentu. V plnej miere sa zhodujeme s vašimi slovami
a súcitíme s rodinami a priateľmi obetí a s tými, ktorí trpia. V tejto veci vydám oficiálne
vyhlásenie. Až doteraz som o tom nebol informovaný, ale zakrátko vydám oficiálne
vyhlásenie. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Fleckenstein, za to, že ste na túto skutočnosť
upozornili.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Vážený pán predseda, chcem poďakovať pánovi
Fleckensteinovi za to, že nás na túto dôležitú tému upozornil. Aj Komisia, samozrejme,
odsudzuje všetky teroristické činy a som si istý, že bude primerane konať.

Ak mi dovolíte vrátiť sa k našej rozprave, rád by som začal poďakovaním pánovi
spravodajcovi Rapkayovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal na predložení tohto návrhu
tomuto váženému Parlamentu. Oceňujem vynikajúcu spoluprácu na tomto komplexnom
dokumente, ktorú sme dosiahli v posledných mesiacoch a týždňoch. Moje poďakovanie
patrí aj tieňovým spravodajcom, Výboru pre právne veci a Výboru pre zahraničné veci,
ktorí usilovne a konštruktívne pracovali počas celého procesu. V neposlednom rade chcem
vyjadriť svoju vďaku pani Ashtonovej, jej tímu a útvarom Komisie za ich mimoriadne
usilovnú prácu, ktorá, ako dúfam, vo veľmi krátkom čase povedie k vytvoreniu ESVČ.

Tohtotýždňová práca uzavrie komplexnú činnosť na vymedzení zákonných a rozpočtových
základov ESVČ. Sú postavené na základnom kameni tohto procesu – na rozhodnutí
o vytvorení ESVČ – a sú s ním v plnej miere v súlade. Mal som tú výsadu zúčastniť sa na
rozhovore o vytvorení ESVČ a mal som tú česť zastupovať Komisiu počas slávneho
štvorstranného rozhovoru v Madride. Som priamym svedkom toho, ako významne prispeli
zástupcovia Európskeho parlamentu pán Brok, pán Verhofstadt a pán Gualtieri k úspešnému
zavŕšeniu našej veľmi intenzívnej rozpravy o tejto téme. Myslím si, že vstup, ktorý priniesli
do našej rozpravy, skutočne prispel k tomu, že ESVČ bude naozaj účinnou a efektívnou
európskou diplomatickou službou.
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To isté sa dá povedať o práci vášho spravodajcu pána Rapkaya. Zmeny a doplnenia
služobného poriadku sa síce zdajú čisto administratívne, ale nie je to tak. Sú základom pre
to, aby služba bola zriadená a spustená a aby naozaj slúžila európskym záujmom. Komisia
zastáva názor, že kompromisný balík predložený vaším spravodajcom pánom Rapkayom
je veľmi dobrým výsledkom, ktorý možno v plnej miere podporiť. Pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy podľa môjho názoru viedli k skutočnému zlepšeniu celého textu.

Dovoľte mi zdôrazniť len niekoľko základných prvkov návrhu. Ako viete, v úvodnej fáze
bude ESVČ tvorená tromi zložkami spomínanými v zmluve, konkrétne Komisiou,
Generálnym sekretariátom Rady a národnými diplomatmi. Príslušné útvary Rady a Komisie
sa presunú do ESVČ, pričom sa kompletne zaručia existujúce práva zamestnancov
pracujúcich v rámci týchto útvarov. Národní diplomati sa budú môcť uchádzať o zverejnené
pracovné miesta. S radosťou môžem povedať, že od 1. júla 2013 sa o pozície v ESVČ budú
môcť rovnocenne uchádzať aj úradníci z iných inštitúcií vrátane Európskeho parlamentu.

Stáli úradníci a národní diplomati budú mať rovnaké práva a povinnosti v ESVČ a uplatňovať
sa budú potrebné ustanovenia služobného poriadku, ktoré zaistia ich nezávislosť a lojálnosť
voči Európskej únii. Národní diplomati budú mať zmluvy, ktoré môžu byť uzatvorené
maximálne na desať rokov. Členské štáty navyše zabezpečia pre národných diplomatov
záruku okamžitého zaradenia do funkcie po ich službe v Európskej službe pre vonkajšiu
činnosť.

Kompromis obsahuje aj ustanovenia, ktoré vyjadrujú silný záväzok voči dosiahnutiu
geografickej a rodovej rovnováhy v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Situácia bude
revidovaná v roku 2013 v rámci správy vysokého predstaviteľa, ktorá bude predložená
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Viem, že niektorí tu v Parlamente by si boli želali dôraznejšie ustanovenia v týchto návrhoch,
zatiaľ čo iní silno namietali. Som presvedčený o tom, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
v podobe, v akej vám teraz boli predložené, prestavujú vyvážené riešenie. Rokovania
o tomto dokumente neboli vždy jednoduché. Prípravný proces bol celkom zložitý, pretože
vyžadoval konzultácie so zástupcom našich zamestnancov, ale usilovná práca a intenzívne
rokovania sa vyplatili a tento Parlament dosiahol veľmi dobrý výsledok rokovaní.

Preto dúfam, že Európsky parlament zajtra schváli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Dovoľte mi na záver vyjadriť pevný záväzok Komisie voči zaisteniu bezproblémového
vytvorenia ESVČ a jej pripravenosť poskytnúť všetku potrebnú podporu a pomoc tejto
novej európskej službe. Dúfam, že zajtrajšok sa bude vyznačovať historickým hlasovaním
tohto Parlamentu, ktoré povedie k zriadeniu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážený pán predseda, to, o čom teraz diskutujeme,
je povzbudivým začiatkom celodenných rozpráv súvisiacich s rozpočtom. Spustenie služby
pre vonkajšiu činnosť si vyžadovalo zmeny a doplnenia v nariadení o rozpočtových
pravidlách, ale po prvýkrát sa to deje v rámci bežného legislatívneho postupu. Práve preto
bude Parlament zajtra meniť a dopĺňať nariadenie Rady.

Som veľmi rád, že sa nám počas minulotýždňového trojstranného rozhovoru podarilo
dosiahnuť dohodu. Je to dôkaz, že dokážeme postupovať v zmysle Lisabonskej zmluvy.
Vďaka tomu sme mohli vytvoriť spoľahlivý a včasný základ Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť. Nechcem veľmi zachádzať do detailov, ale umožňuje nám to vytvoriť samostatný
oddiel v rozpočte, zaisťuje sa tak optimálna zodpovednosť vedúcich predstaviteľov delegácií
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a umožňuje to, aby na oddiel rozpočtu pre službu pre vonkajšiu činnosť mohli dohliadať
účtovník a interný audítor Komisie. To je predmetom kontroly.

Rád by som poďakoval spravodajcom pani Gräßleovej a pánovi Rivellinimu za ich
konštruktívny a kooperatívny prístup.

Pokiaľ ide o opravný rozpočet č. 6, dúfam, že obe zložky rozpočtového orgánu sú teraz
v pozícii, keď môžu schváliť opravný rozpočet bez pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
To je zároveň podmienkou, aby služba pre vonkajšiu činnosť mohla začať čoskoro fungovať.

Dôvodom vytvorenia prvej skupiny nových pracovných pozícií v triede AD je riešiť
okamžité dodatočné úlohy, ale do roku 2013 plánujeme dodržať náš záväzok, aby jednu
tretinu zamestnancov v triede AD tvorili zamestnanci z diplomatických služieb členských
štátov.

Vyzývam preto Parlament, aby podporil opravný rozpočet, ktorý už Rada schválila. Chcem
znovu vyjadriť poďakovanie spravodajcom pánovi Surjánovi a pánovi Gualtierimu.

Catherine Ashton,    vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predseda, vyjadrím sa len stručne. V prvom
rade chcem naozaj veľmi pekne poďakovať spravodajcom pani Gräßleovej, pánovi
Rapkayovi a pánovi Gualtierimu za ohromujúcu prácu, ktorú vykonali priamo oni, ako
aj mnohí poslanci tohto Parlamentu, na tom, aby sme sa dostali do situácie, v akej sme
dnes ráno.

Viem, že chvíľami boli rokovania veľmi náročné a vy ste rokovali veľmi dôsledne.
Domnievam sa, že výsledok, ktorý máme pred sebou, je dobrý a skutočne predstavuje
realizáciu Lisabonskej zmluvy, kde Parlament zohráva podstatnú a dôležitú úlohu do
budúcnosti.

Bola to spoločná a kooperatívna činnosť a som vám všetkým mimoriadne vďačná za prácu,
ktorá sa vykonala. A čo je ešte dôležitejšie, domnievam sa, že sme stanovili základy služby
spôsobom, ktorý zabezpečí riadne zapájanie sa Parlamentu do činností v budúcnosti,
pričom ja som už vyjadrila svoje záväzky voči transparentnosti a prístupu, ktorý chcem
prijať pri práci s Parlamentom.

Okrem toho som sa jasne vyjadrila, že táto služba musí vyjadrovať šírku a hĺbku Európskej
únie. Je to služba, na ktorú budú, dúfam, hrdí každý poslanec tohto Parlamentu, každý
členský štát a každý člen Komisie. Chcela by som, aby sa Európa prejavila v našich
zamestnancoch, vo veľvyslancoch, ktorých vymenujeme, a v ľuďoch, ktorí budú jadrom
služby. Budete mať veľa príležitostí, aby ste zaistili plnenie tohto záväzku, najmä v rámci
revízie v roku 2013.

Viem tiež o tom, že poslanci sa zaujímali o zaistenie riadnych zariadení a možností odbornej
prípravy. Máme na to právny základ a chcem znovu ubezpečiť tento Parlament, že zaistíme,
aby sa tí, ktorí prídu z rozdielnych tradícií, z rozdielnych zázemí, spojili a vytvorili skutočne
európsku službu, ktorá bude vyjadrovať všetko, čo sa spomínalo v procese zriadenia až
do tejto chvíle.

Chcela by som sa poďakovať najmä pani Lichtenbergerovej a pánovi Saryuszovi-Wolskému
za prácu, ktorú vykonali v oblasti odbornej prípravy. Viem, že musíme hovoriť ešte
o mnohých ďalších veciach, a teším sa na tieto rozhovory s vami a ďalšími v priebehu
nadchádzajúcich týždňov a mesiacov, ale máte môj plný prísľub, že odborná príprava
bude súčasťou prístupu k budovaniu tejto služby. Hovorím to v súvislosti s hospodárskou

19-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK8



situáciou a atmosférou, v akej táto služba vzniká, a dávam vám svoj prísľub, že to bude
nákladovo efektívna služba.

Na záver poviem, že táto služba nám umožní napĺňať naše ciele a ambície na svete. To, čo
robíme v zahraničnej politike, v obchode a rozvoji a v rámci boja proti terorizmu,
ovplyvňuje každého občana Európskej únie. Je to predovšetkým služba pre nich a ja stojím
pred zástupcami občanov Európy, aby som vyjadrila svoj záväzok, že táto služba naplní
vaše ambície.

Olivier Chastel,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predseda, pani barónka
Ashtonová, páni komisári, vážení poslanci, v mene Rady mi dovoľte poďakovať
parlamentným spravodajcom, ktorí vynaložili veľké úsilie na prácu na rôznych
dokumentoch potrebných na realizáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ide o pani
Gräßleovú a pána Rivelliniho za nariadenie o rozpočtových pravidlách, pána Rapkaya za
služobný poriadok a pána Gualtieriho a pána Surjána za návrh opravného rozpočtu na
rok 2010.

Po politickej dohode v Madride a po tom, čo Európsky parlament 8. júla vydal svoje
stanovisko, Rada pre všeobecné záležitosti, ako viete, prijala 26. júla rozhodnutie, ktorým
sa stanovila organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ak však má
byť táto služba riadne zriadená, musíme prijať tri nástroje, ktoré som práve spomínal.

Práca na týchto rôznych dokumentoch bola intenzívna pre Parlament aj Komisiu, pre
vysokú predstaviteľku aj Radu a každý sa usiloval o dosiahnutie dohody v najkratšom
možnom čase v rámci lehôt, ktoré boli stanovené.

Teraz, po hlasovaní Parlamentu počas tohto zasadnutia, môžeme všetci oslavovať
a potľapkať sa po pleciach za to, že sme prácu úspešne vykonali vďaka dohodám, ktoré sa
dosiahli o týchto rôznych dokumentoch. V pondelok 25. októbra Rada pre všeobecné
záležitosti môže prijať tieto nástroje na politickej úrovni. Európska služba pre vonkajšiu
činnosť môže teda podľa plánu začať fungovať 1. decembra.

Pani barónka Ashtonová, páni komisári a spravodajcovia dnes dopoludnia už v podstate
všetko zopakovali. Za seba sa dotknem len historickej povahy tejto udalosti, ktorá rok po
vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti predstavuje stelesnenie jednej z jej najvýznamnejších
inovácií. Zriadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa výrazne posilní súdržnosť
aj viditeľnosť vonkajšej činnosti Únie.

Je zrejmé, že práca sa tým ešte nekončí. Je to len začiatok a úloha je rovnaká ako naše
očakávania, ale som si istý, že sa môžeme spoliehať na vysokú predstaviteľku pani barónku
Ashtonovú, že sa jej zhostí s energiou a odhodlaním. V každom prípade jej želám veľa
úspechov v tomto poslaní.

Pán predseda, na záver by som chcel znovu poďakovať Európskemu parlamentu za jeho
odhodlanosť a jeho konštruktívny prístup, ktorý bol v tejto veci rozhodujúci.

PREDSEDÁ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Jacek Saryusz-Wolski,    spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. –
Vážený pán predsedajúci, náš výbor, Výbor pre zahraničné veci, sa vyjadril prevažnou
väčšinou za silnú ESVČ.
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„Silná“ tu znamená to, že bude podliehať demokratickej a parlamentnej kontrole
a preskúmaniu. „Silná“ tu znamená communautaire – teda zastupujúca spoločenstvo
27 členských štátov, rešpektujúca geografické hľadisko a rozmanitosť Únie dneška, a nie
včerajška. Pred pol rokom sa o geografickej rovnováhe nehovorilo. Dnes sa o nej hovorí
a bude sa hovoriť aj ďalej, pričom na to bude poukazovať odsek 7 nášho uznesenia
a článok 6 ods. 6. Bude na to dozerať aj dvesto poslancov EP z nových členských štátov tu
v rokovacej sále. Oproti úvodnému návrhu sa kládol oveľa väčší dôraz na geografickú
rovnováhu, aj keď to nestačilo. Aritmetika nie je vždy správna a zákony a zemepis nemožno
prehlasovať. Domnievame sa, že všetci muži a ženy sú si rovní a nie že niektorí sú si rovnejší.
To sa týka aj zahraničnej služby Únie.

Pani Ashtonová, očakávame vaše kroky na nápravu existujúcej diskriminácie nových
členských štátov v rámci nastávajúcej ESVČ.

Göran Färm,    spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. – (SV) Ako
pre spravodajcu Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko bola vo vzťahu
k nariadeniu o rozpočtových pravidlách mojím východiskovým bodom madridská dohoda,
ale aj to, že v niektorých oblastiach sú potrebné podrobnejšie informácie. Ide o otázku
vytvorenia otvorenosti a transparentnosti v rozpočte tým, že budú rozpočtové prostriedky
konkrétnejšie, najmä pokiaľ ide o politicky dôležité otázky, ktoré kladú veľké nároky na
rozpočet.

Musíme zachovať právo na informácie o celkových nákladoch vrátane podielu členských
štátov. Musíme zachovať uspokojivú kontrolu využívania delegovaných právomocí, aby
sme mali prehľad o celej tejto komplexnej organizácii.

To sa netýka len vplyvu Parlamentu, ale ide predovšetkým o právo občanov na kontrolu
tejto dôležitej novej služby, ktorú bude teraz Únia zabezpečovať.

A to sa nám skutočne podarilo. Chcelo to nejaký čas a museli sme tvrdo bojovať, aby sme
to dosiahli, ale domnievam sa, že môžeme povedať, že sme tým položili dobrý základ,
ktorý umožní novej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť posilniť úlohu EÚ vo svete,
a to všetko pod kompletnou a spoľahlivou kontrolou zo strany Parlamentu a občanov.
A to je dôležité.

Filip Kaczmarek,    spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. – (PL) Stanovisko
Výboru pre rozvoj k služobnému poriadku bolo prijaté jednohlasne. Výbor pre rozvoj
podporuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v návrhu správy Výboru pre
právne veci a najmä tie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých zámerom je zaistiť,
aby boli nábory zamestnancov v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť založené na
objektívnych a transparentných postupoch stanovených v služobnom poriadku
a v podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev. Návrh Komisie
navyše zlepšujú aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené hlavným spravodajcom
pánom Rapkayom, ktoré zavádzajú ustanovenia týkajúce sa zamestnancov Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť a ktoré boli zahrnuté do politickej dohody. Týkajú sa hlavne
rodovej rovnosti a geografickej rovnováhy medzi zamestnancami, ako aj rovnováhy medzi
zamestnancami z inštitúcií Európskej únie a tými, ktorí prichádzajú z národných
diplomatických zborov. Dúfam, že nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť ocení
automatický charakter rozvojovej spolupráce a že s touto otázkou nebude zaobchádzať
ako s „cukrom“ – nástrojom na vedenie zahraničnej politiky. To bol najdôležitejší cieľ
práce Výboru pre rozvoj.
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Véronique De Keyser,    spravodajkyňa Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. – (FR)
Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, aj naša skupina si podobne ako mnohí
ďalší želá určitú rovnováhu v rámci zamestnancov služby pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ
ide o geografický pôvod, rod a rovnováhu medzi veľkými a malými krajinami.

Sú to však zase dookola len medzivládne výpravy a kvóty, pričom v konečnom dôsledku
by mali rozhodovať len schopnosti samotných uchádzačov. Uvedomujeme si, že súčasné
kritériá zamestnávania ani výber personálu nepodporujú žiadanú rovnosť a, ako ste
povedali, nedá sa to dosiahnuť len tak. Ale aj keď potenciálna nerovnováha niektorých
ľudí znepokojuje – a musím priznať, že dokonca aj medzi nami –, vieme tiež, že vyvoláva
riziko, že ju využijú tí, ktorí vás chcú oslabiť, pani barónka Ashtonová, a nie podporiť vás
v úlohách, ktoré sú pred nami, a my vieme, že takí sa nájdu.

Práve preto vám naša skupina otvorene hovorí, že vás podporuje a v plnej miere vám
dôveruje, pani barónka Ashtonová. Musíme vám poskytnúť prostriedky na to, aby ste
uspeli. Je najvyšší čas na spustenie služby pre vonkajšiu činnosť, ale pravda je aj to, že ak
sa k nám o dva roky vrátite s veľkým problémom rozporov medzi vašimi zamestnancami,
vyvolá to malý problém v absolutóriu. A podľa mňa sa zhodneme, že tomu sa treba vyhnúť
za každú cenu. Veľa šťastia!

Kader Arif,    spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. – (FR)
Vážený pán predsedajúci, pán komisár, konečne sa tu stretávame po mnohých mesiacoch
práce a snažíme sa položiť základy budúcej služby pre vonkajšiu činnosť Európskej únie,
ale podobne ako kolegovia poslanci predo mnou aj ja chcem poďakovať spravodajcom
za kvalitu ich práce.

Keďže naším spoločným cieľom je mať skutočnú európsku diplomatickú službu, ktorá
nebude len rozšírením diplomatických služieb 27 členských štátov, kľúčový význam majú
nariadenie o rozpočtových pravidlách a služobný poriadok, o ktorých budeme dnes
diskutovať a zajtra hlasovať. Musia nám poskytnúť prostriedky, ktoré nám pomôžu riešiť
dvojitú úlohu: vystupovať jednotne na medzinárodnej scéne, ale zároveň zaručiť jednotnosť
vo všetkých vonkajších politikách Únie.

Obchodná politika ako taká nepatrí do kompetencií vysokej predstaviteľky, ale ako bývalý
komisár pre obchod nepochybujem, že dokáže zabezpečiť dialóg, ktorý je potrebný na
zaistenie toho, že obchodná politika, ako je definovaná v zmluve, bude dodržiavať ciele
Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, najmä ciele udržateľného rozvoja, odstránenia
chudoby a ochrany ľudských práv.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že naša spoločná politická vôľa sa bude merať
prostredníctvom vyčlenených rozpočtových prostriedkov. A od toho závisí naša schopnosť
prejaviť politickú silu na medzinárodnej scéne.

Nadezhda Neynsky,    spravodajkyňa Výboru pre rozpočet požiadaného o stanovisko. – (BG) Aj
ja by som chcela zablahoželať pani Gräßleovej, pánovi Rivellinimu a pánovi Rapkayovi
k obrovskej úlohe, ktorú dokončili.

Povedzme si veľmi jasne, že zriadenie európskej diplomatickej služby je zložitý politický
proces, ktorý musí odrážať rovnováhu záujmov a zastúpenia členských štátov a zároveň
poskytovať príležitosť, aby mohla služba fungovať účinne a premenila Európu na kľúčového
hráča na medzinárodnej scéne.
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Zároveň chcem vyjadriť ľútosť, že návrh geografickej rovnováhy, ktorý získal väčšinovú
podporu vo Výbore pre zahraničné veci a vo Výbore pre rozpočet a ktorý je zároveň, a na
to chcem poukázať, v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 8. júla 2010, sa v správe
pána Rapkaya nespomína dostatočne.

Preto sa obraciam na vás, pani Ashtonová, ako na osobu, ktorá pravdepodobne najviac
získa z motivácie a energie celej Európskej únie. Dokonca sa odvážim veriť, že nájdete
spôsob, ako zaistiť, aby sa táto geografická rovnováha primerane prejavila vo vašej službe.
Veľa šťastia!

Edit Herczog,    spravodajkyňa Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. – (HU)
V mene Výboru pre kontrolu rozpočtu vítam zriadenie nového orgánu, ktorý patrí medzi
najdôležitejšie praktické uplatnenia Lisabonskej zmluvy. Je zrejmé, že tento nový orgán
potrebuje rozpočet. Minimálne rovnako dôležité je však definovať a dodržiavať rozpočtové
zásady a finančné pravidlá v záujme rozpočtovej a finančnej zodpovednosti. V uplynulých
rokoch o tom náš výbor viedol rozpravu s Generálnym riaditeľstvom pre vonkajšie vzťahy.
Preto by som na túto vec rada položila osobitný dôraz. Je veľmi dôležité vytvoriť primerané
organizačné a prevádzkové nariadenia. Je dôležité pamätať na to, že treba zabrániť
zdvojovaniu úloh, funkcií a prostriedkov a že v záujme zaistenia efektívnosti výdavkov
treba zvažovať všetky možnosti. Transparentná a jednoduchá organizačná štruktúra
a riadenie prostriedkov sú zárukou toho, že nová organizácia bude fungovať účinne.

Predstavitelia služby budú z troch oblastí: z inštitúcií EÚ, členských štátov a z radov
odborníkov v prijímajúcej krajine. Je mimoriadne dôležité, aby tento orgán tvorený členmi
z inštitúcií EÚ a zamestnancami členských štátov mal v tomto smere úplnú rovnosť. Preto
sa domnievame, že dôležitý je odborný výcvik a že je veľmi dôležité, aby sa zásady a postupy
výberu zakladali na jednotných procesoch a požiadavkách. Výbor pre rozpočet to bude
každoročne kontrolovať.

Zigmantas Balčytis,    spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko. –
(LT) Chcem poďakovať všetkým kolegom spravodajcom, ktorých profesionalita nám
pomerne rýchlo umožnila dosiahnuť politickú dohodu medzi inštitúciami Európskej únie
a položiť silné základy na zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vôbec
nepochybujem o tom, že efektívnosť práce ESVČ bude stále stúpať a že táto služba prispeje
k vytvoreniu európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na vysokej úrovni
a k posilneniu úlohy Európskej únie na svetovej scéne. Fungovanie ESVČ musí byť v súlade
so zásadami efektívneho a účinného finančného riadenia. Tento rok sme na ESVČ pridelili
ďalších 9,5 milióna EUR, no skutočné náklady bude možné vyhodnotiť až po prvom roku
fungovania, keď bude Európskemu parlamentu predložená správa o všetkých výdavkoch
súvisiacich s činnosťou ESVČ. Aj Európsky parlament má zodpovednú úlohu pri fungovaní
ESVČ, a to pri zaisťovaní účinného používania peňazí tejto služby a pri zabezpečovaní
toho, že peniaze daňových poplatníkov Európskej únie prinášajú skutočnú pridanú hodnotu
pre politiku Spoločenstva a jej ľudí.

Tadeusz Zwiefka,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Som si istý, že nikto tu
v Parlamente nemá ani najmenšie pochybnosti o dôležitej úlohe, ktorú bude Európska
služba pre vonkajšiu činnosť zohrávať v rámci činnosti Únie. Naša práca sa niekoľko
posledných mesiacov sústreďovala na to, aby sme pre službu zaistili správny právny základ
a vhodné nástroje, ktoré zabezpečia efektívnosť jej budúcej činnosti. Pracovali sme pod
časovým tlakom a rokovania boli často náročné. Dosiahli sme dohodu s Radou a Komisiou
o mnohých otázkach a dúfam, že tieto dohodnuté kompromisy prinesú priaznivý konečný
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výsledok. Výbor pre právne veci mal za úlohu navrhnúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k služobnému poriadku, ktoré budú zodpovedať potrebám novej služby a ktoré tiež zaručia,
že táto služba bude nezávislá a že jej činnosť bude dosahovať vysoké štandardy. Myslím
si, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré včera večer prijal Výbor pre právne veci na
svojom rokovaní, takého záruky poskytujú, aj keď osobne ich nepovažujem za úplne
uspokojivé, najmä v jednej veci. Domnievam sa, že otázka geografickej rovnováhy, ktorá
sa tak často zdôrazňuje, sa dala vyriešiť oveľa lepšie. Samozrejme, naozaj vítam vyhlásenia
vysokej predstaviteľky, že bude venovať osobitnú pozornosť zaisteniu účasti občanov zo
všetkých členských štátov na službe, a vítam aj ustanovenie, že v roku 2013 bude predložená
správa, v ktorej vysoká predstaviteľka poskytne informácie o práci tejto služby.

Diplomacia Únie by mala byť európska a pravda je taká, že občianstvo jej personálu by
nemalo zohrávať mimoriadnu úlohu. To, odkiaľ pochádzame a aké sú naše korene, však
formuje náš pohľad na svet, čo má významný vplyv na to, ako vnímame svet okolo seba.
Niektoré členské štáty v Únii sú naozaj ešte stále nedostatočne zastúpené vo všetkých
inštitúciách. Ak má byť Európa zjednotená v rozmanitosti, musí dostať šancu, aby sa táto
rozmanitosť mohla správne zachovávať a vyjadrovať. A práve o tomto boli v skutočnosti
naše rozhovory o geografickej rovnováhe a nie o zaručení pevných kvót pre členské štáty,
ako si niektorí mylne myslia a ako to chápu. Ďakujem spravodajcom za dobrú spoluprácu
a pani Ashtonovej želám, aby sa jej podarilo v práci dobre využiť naše úsilie.

Hannes Swoboda,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade
by som chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie spravodajcom za vynikajúcu prácu,
ktorú vykonali, a za kompromisy, ktoré sa dosiahli. Prirodzene, že zatiaľ nie sú všetci
spokojní, a chápem tiež obavy, najmä tie, ktoré sa týkajú geografickej rovnováhy. Môžem
však pána Saryusza-Wolského uistiť, že my všetci – a nielen noví poslanci tohto Parlamentu
– musíme zaistiť dosiahnutie lepšej geografickej rovnováhy a že všetci – nielen ženy –
musíme zaistiť dosiahnutie rozumnej rodovej rovnováhy. To je potrebné a prísľuby beriem
vážne. Určite budeme naliehať na to, aby sa tieto veci realizovali.

Ide tu predovšetkým o zabezpečenie spoločnej služby najvyššej kvality pre Európsku úniu.
V tomto nevidím žiadne rozpory. Práve naopak, všetko sa musí obmedziť na spoločnú
činnosť, pretože teraz je čas konať, je tiež čas ukázať náš záväzok voči Európskej únii
fungujúcej na medzinárodnej úrovni. Vysoká predstaviteľka už prevzala vedúcu úlohu vo
vzťahu k Iránu a je veľmi dôležité, aby sme tu dosiahli dobré výsledky. Pokiaľ ide o Blízky
východ, dôležité je nielen poskytovať finančné prostriedky, ale aj zapojiť sa a mali by sme
to urobiť v záujme aktuálnej situácie a nielen kvôli prestíži. Vo vzťahu k Rusku musíme
zaistiť dosiahnutie pragmatického vzťahu založeného na hodnotách najmä v záujme našich
spoločných susedov. So Spojenými štátmi musíme rokovať ako rovnocenní partneri. Keď
sú niekde problémy, musíme ich riešiť otvorene, aby sme mohli stáť spoločne so Spojenými
štátmi v boji proti terorizmu a pri ďalšom formovaní globalizácie. Čína je novovznikajúcou
mocnosťou a tomu nechceme brániť, máme však námietky k istej podobe nacionalizácie,
ktorá vedie k formovaniu určitého stupňa agresivity najmä v ázijskej časti regiónu. Chceme,
aby sa Čína viac zapájala do medzinárodného spoločenstva vrátane medzinárodných
inštitúcií.

Aj pre vysokú predstaviteľku to určite patrí medzi najdôležitejšie otázky, ktorými sa musí
zaoberať. Musí najmä zabezpečiť, aby sme aj v týchto nových medzinárodných
multilaterálnych inštitúciách dosiahli primeranú novú reguláciu a nové rozdelenie vplyvu
a právomocí, kde Európska únia nebude obmedzovaná, ale kde sa prijme skutočnosť, že
existujú aj noví globálni aktéri. Všetko toto sú obrovské úlohy pre diplomatickú službu
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a úlohy, pri ktorých vysoká predstaviteľka potrebuje našu úplnú podporu. Belgické
predsedníctvo, konkrétne vy, pán Chastel, ste práve prisľúbili, že vysokú predstaviteľku
tiež náležite podporíte. Tento prísľub, ako aj slová gratulácie sú dobré, ale dúfam, že aj
ministri zahraničných vecí si uvedomujú, že nemá žiaden zmysel stavať sa jeden proti
druhému, ale že je len jediná možnosť, a to aby ministri zahraničných vecí, vysoká
predstaviteľka aj my v Parlamente sme boli schopní spoločne a silne zastupovať Európu
vo vonkajšom svete.

Cecilia Wikström,    v mene skupiny ALDE. – (SV) V prvom rade chcem vyjadriť svoje
poďakovanie za vynikajúci charakter spolupráce počas našej práce na tejto veľmi dôležitej
téme.

Pani barónka Ashtonová má teraz pred sebou skutočne neľahkú úlohu zriadenia našej
spoločnej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. No Parlament spoločne s Radou
a Komisiou postavili základy pre účinnú reprezentatívnu organizáciu, ktorá bude skutočne
schopná zastupovať Európu a európske hodnoty a záujmy po celom svete.

Sila EÚ spočíva v rozmanitosti. Európska únia je tvorená ľuďmi s rôznym zázemím,
vedomosťami a skúsenosťami. Vytvorením služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude
využívať služby mužov a žien zo všetkých našich členských štátov, zároveň využívame
najväčšiu silu a zdroje Európy. Zároveň však nemožno vôbec pochybovať o tom, že pokiaľ
ide o menovania na pozície v novej službe pre vonkajšiu činnosť, rozhodovať budú
schopnosti a kvalifikácia.

Európsky parlament má krásne motto: zjednotení v rozmanitosti. Tieto slová so sebou
nesú povinnosti a majú hlboký význam. Dúfam, že pod vedením pani barónky Ashtonovej
sa služba pre vonkajšiu činnosť rozvinie na skutočnú európsku službu, ktorá bude
zastupovať občanov zo všetkých našich členských štátov a ženy rovnako ako mužov.
Ľudia, ktorí budú pracovať v našej spoločnej službe pre vonkajšiu činnosť, musia byť
jednoznačne vyškolení tak, aby zastupovali Úniu ako celok. Pani barónke Ashtonovej
úprimne želám úspech v tejto dôležitej práci.

Franziska Katharina Brantner,    v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci,
chcela by som zablahoželať všetkým zaangažovaným osobám k tomu, ako sa nám podarilo
pracovať na tejto úlohe, a k tomu, kde dnes sme. Zachovali sme metódu Spoločenstva
a priority rozvoja. Rozšírili sme demokratickú kontrolu, najmä pre položky SZBP. Položili
sme základy pre inkluzívnu službu, ktorá je založená na rovnosti a esprit de corps. Pani
Ashtonová, ďakujem, že ste vo svojich aktívnych opatreniach spomenuli opatrenia v oblasti
odborného výcviku vo vzťahu k rodovej rovnosti a geografickej rovnováhe. Chcela by som
poďakovať všetkým v tomto Parlamente, pani Ashtonovej a predsedníctvu.

Vytvorili sme však modernú službu, ktorá bude viac než len 28. národnou diplomatickou
službou? Aká je pridaná hodnota Európskej služby pre vonkajšiu činnosť?

Myslím si, že všetko je ešte otvorené. Táto služba si bude v prvom rade vyžadovať účinnú
koordináciu rôznych politických oblastí. A ja stále očakávam vytvorenie štruktúr, pomocou
ktorých sa to dosiahne.

Po druhé, musíme rozšíriť krízové riadenie a predchádzanie konfliktom. Takúto pridanú
hodnotu by mohla zabezpečiť Európska únia. Bude to závisieť od zavedenia vhodnej
štruktúry a od toho, ako využijeme nové pozície a pozície vytvorené v rámci synergie
s Radou a Komisiou. Potrebujeme teda viac zastupujúcich veľvyslancov? Alebo to nebude
vaša úloha, pani Ashtonová, poslať SMS správu? Žijeme v 21. storočí. Úloha bývalých
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diplomatov patrí do 19. storočia. Nemali by sme viesť rozpravu o tom, či skutočne
potrebujeme týchto ľudí a načo ich potrebujeme?

Dúfam, že váš plán stavu zamestnancov a vaše priority v oblasti zamestnávania budú
vyjadrovať prisľúbené priority a zabezpečia, že služba bude naozaj prinášať pridanú
hodnotu, niečo, čo nemá a nemôže urobiť každá národná diplomatická služba. My vidíme
dve priority: predchádzanie konfliktom a civilné krízové riadenie. Napríklad vytvorenie
sprostredkovateľskej jednotky.

Pokiaľ ide o ľudské práva, chceme, aby táto služba bola dôrazná v oblasti ľudských práv
s možnosťami na najvyššej úrovni. Rodová rovnosť sa nekončí prioritami v oblasti
zamestnávania. Týka sa aj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a prikladania veľkého
významu misiám a mandátom. V tomto smere považujem za dobrý nápad mať prehľad
o existujúcich misiách SBOP, ktoré sa skončili, a zabezpečiť ich revíziu, aby sme sa pre
budúcnosť vašej služby, pani Ashtonová, poučili z minulosti. Myslím si, že nás to všetkých
posunie vpred.

Želám všetkým veľa šťastia a som pripravená opäť konštruktívne spolupracovať aj
v budúcnosti.

Zbigniew Ziobro,    v mene skupiny ECR. – (PL) Únia je združením 27 štátov a táto
skutočnosť by sa mala odrážať v štruktúre inštitúcie, ktorá má navonok zastupovať
Európsku úniu. Vo vzťahu k formovaniu novej služby nesmieme vyvolať dojem, že niektoré
štáty nie sú dostatočne uznávané. Táto služba by mala odzrkadľovať kultúrne bohatstvo
a rôzne národné tradície v Európe, a to aj v oblasti diplomacie. Práve preto skupina
poslancov EP, v ktorej som aj ja, pripravila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý
zabezpečuje zavedenie faktora geografickej rovnováhy. Tento faktor spočíva v tom, že
keď sa zistí, že uchádzači vybraní v konkurze majú rovnaké schopnosti, rozhodujúcim
faktorom pri vymenovaní by malo byť geografické kritérium. Nejde teda o pevné riešenie,
ktoré by vyžadovalo geografické kritériá tohto typu pri nábore zamestnancov pre túto
budúcu službu, ale o pružné a doplnkové opatrenie. Prijatie tohto ustanovenia by obmedzilo
aktuálne nepomerné zastúpenie a v priebehu času by nám umožnilo zaistiť väčšiu
reprezentatívnosť. Chcem zdôrazniť, že toto riešenie zachováva ústredný význam kritéria
schopností, čo je veľmi dôležité pre tvorcov týchto opatrení.

Willy Meyer,    v mene skupiny GUE/NGL. – (ES) Vážený pán predsedajúci, keďže dnes ide
o prvý prejav v mene našej skupiny, Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice
– Nordickej zelenej ľavice, dovoľte mi v prvom rade povedať, že podporujeme francúzskych
pracujúcich, ktorí vyhlásili generálny štrajk proti protisociálnym opatreniam prezidenta
Sarkozyho.

Ako spomínal pán predseda vo svojom úvodnom prejave, práve blokády boli dôvodom,
prečo sem zástupcovia Rady dorazili neskoro. Blokády sú početné a ide o generálny štrajk,
od ktorého v našej skupine očakávame celkový úspech a to, že umožní nápravu týchto
protisociálnych politík v celej Európe.

Chcem vyjadriť poďakovanie kolegom za vykonanú prácu, ale zároveň s poľutovaním
oznámiť, že naša skupina sa zajtra zdrží hlasovania. Nebudeme hlasovať proti, ale
nemôžeme hlasovať za, pretože sa, žiaľ, domnievame, že sa nedosiahlo to, čo sme plánovali.
Plánovali sme komplexnú kontrolu služby pre vonkajšiu činnosť zo strany tohto
Parlamentu. Keďže to nebolo témou, nebolo, samozrejme, možné zmeniť štruktúru, o ktorej
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nie sme presvedčení, štruktúru, ktorá preberá zodpovednosti za bezpečnostnú a vonkajšiu
politiku.

V národných parlamentoch – aspoň v tom našom – sme viedli veľmi dôležitý demokratický
boj v oblasti bezpečnosti s cieľom získať úplnú kontrolu, aby každé vyslanie jednotiek do
zahraničia podliehalo komplexnej parlamentnej kontrole.

Sme teda veľmi ďaleko od takejto kontroly a z tohto dôvodu zajtra nebudeme hlasovať
za. V každom prípade chcem však svoj prejav ukončiť poďakovaním za vykonanú prácu.

Fiorello Provera,    v mene skupiny EFD. – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pri
definovaní štruktúry novej diplomatickej služby nesmieme opakovať chyby z minulosti,
ale mali by sme sa usilovať navrhnúť moderný, nízkonákladový a predovšetkým efektívny
orgán. Nástroj, ktorý má slúžiť európskej politike, a zdôrazňujem slovo európskej, nesmie
vyberať svojich zamestnancov na základe ich geografického pôvodu alebo pohlavia, ale
na základe ich kvality.

Súhlasím s tým, že v štruktúre novej služby by mali byť zastúpené členské štáty a že by bol
vhodný veľký podiel žien. Nič z toho však nesmie mať prednosť pred kritériami schopností
a profesionálnej výnimočnosti. Namiesto toho musíme zaistiť výhradne rovnocenný
prístup k týmto pozíciám pre všetkých bez diskriminácie.

Pokiaľ ide o odborný výcvik, existujú miesta, ako napríklad Európsky univerzitný inštitút
vo Florencii, ktoré majú skúsenosti s poskytovaním vynikajúcich školení. Preto si myslím,
že vytvorenie úplne novej európskej diplomatickej akadémie by bolo neprimerané
a nákladné.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aby bolo
možné účinnejšie zastupovať záujmy európskych štátov na medzinárodnej scéne, musia
sa zahraničnopolitické kroky najskôr prediskutovať a potom jednotne podať vonkajšiemu
svetu. Pomocou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa teraz pokúšame dostať nástroje
zahraničnej politiky Únie do jedného súvislejšieho rámca. Spájajú sa prostriedky, ktoré už
máme, a k nim sa do kompletného obrazu pridávajú aj nové.

Ako sa uvádza v správe našich kolegov poslancov, vzhľadom na neobvyklý charakter tejto
štruktúry treba uplatniť ambiciózne ustanovenia v oblasti transparentnosti a rozpočtovej
a finančnej zodpovednosti. Potrebujeme podrobný prehľad úloh a personálu zamestnaného
v ESVČ.

Ak sa má rozpočtová zvrchovanosť Európskeho parlamentu vzťahovať aj na ESVČ, služba
sa musí začleniť do štruktúry Komisie a Európsky parlament ako rozpočtový orgán musí
dostať všetky informácie, ktoré mu umožnia účinne kontrolovať účty. V našom programe
aj ďalej zostáva otázka udelenia absolutória Rade.

ESVČ môže niesť svoj názov len vtedy, keď v nej budú spravodlivo zastúpené všetky členské
štáty. Na druhej strane však, samozrejme, musí mať prednosť kvalifikácia uchádzačov. To
ma vedie k otázke podielu zastúpených žien. Na môj vkus je tento podiel príliš malý
a vyzývam, aby sa na tieto pozície našli kvalifikované ženy. Lebo také ženy naozaj existujú.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, pán komisár,
dámy a páni. O Frankovi Sinatrovi sa hovorilo ako o „hlase“. Čím by však bol bez veľkej
kapely? Vy, pani barónka Ashtonová, ste teraz hlasom Európy a v službe pre vonkajšiu
činnosť získavate skvelý orchester. Dúfam, že tento orchester použijete, aby ste hlas Európy
dostali do popredia a aby ste chránili naše záujmy. Keďže prvou prioritou Európy je chrániť
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mier v Európe, ďalšou veľkou úlohou vzhľadom na medzinárodné problémy – počnúc
energetickou bezpečnosťou až po boj proti terorizmu, globalizáciu a ďalšie témy – je
dozerať na záujmy Európy vo svete. Vy a táto služba budete mať v tomto smere osobitnú
úlohu. Pokrok, ktorý dosiahneme v záujme našich občanov, bude teda veľmi silne závisieť
od vašej práce a od práce vášho orchestra.

Počas tohto procesu sa nám podarilo rozšíriť spoluprácu Parlamentu, jeho možnosti
kontroly a právo na informácie, a to aj v oblasti rozpočtu. Podarilo sa nám ochrániť
charakter Spoločenstva v rámci jeho politík a zároveň zaistiť, že vyše 60 % zamestnancov
musia tvoriť úradníci Spoločenstva. Som si istý, že v porovnaní s Radou sa nám podarilo
zaviesť lepšiu geografickú rovnováhu a rodovú rovnosť. Vlády to neurobili. My sme urobili
ich prácu za nich. Ak je teraz tento fakt právne záväzný a v roku 2013 sa navyše musí
vykonať revízia, ide o výborný úspech tohto Parlamentu – dobrý kompromis, ktorý sme
dosiahli medzi inštitúciami.

Na tento nástroj musíme dozerať aj my. Budeme to robiť s potrebnou pružnosťou, no
zároveň vyvinieme tlak, aby sme zaistili, že vy, pani barónka Ashtonová, úspešne vykonáte
svoju úlohu. V tomto vás budeme podporovať, no zároveň si môžete byť istá aj našou
kritikou, ak nebudeme súhlasiť. Domnievam sa totiž, že v tejto otázke môžeme vystupovať
spoločne len vtedy, ak budú mať naši občania budúcnosť.

Adrian Severin (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, bez prezieravej predstavy o tom,
ako sa majú presadzovať naše spoločné záujmy mimo hraníc Únie na globálnej úrovni,
nebude existovať úspešne zjednotená Európa.

A bez ambicióznej, zodpovednej a účinnej služby pre vonkajšiu činnosť nesúcej sa v duchu
Spoločenstva takáto predstava nevydrží. Takáto služba nebude fungovať efektívne bez
zamestnancov prijatých na základe ich schopností.

Domnievam sa, že s týmito zásadami súhlasí väčšina z nás. Problém je však v detailoch.
A práve tieto detaily premenili správu, ktorá mala byť odborná, na zdroj vášnivej politickej
rozpravy, pri ktorej hrozí riziko, že nás zásadne rozdelí.

Nejestvuje žiadna dilema medzi metódou Spoločenstva a medzivládnym postupom, medzi
kvalitami a kvótami, medzi starými a novými členskými štátmi. Víťazstvo metódy
Spoločenstva však vyžaduje, aby mal každý občan a každý členský štát pocit, že sa s ním
zaobchádza spravodlivo na základe jeho schopností.

Víťazstvo kritéria schopností sa musí otestovať pomocou rovnováhy výsledkov výberu,
pretože sa domnievam, že Boh rozdelil klady a zápory rovnomerne medzi mužov a ženy,
starých a mladých, malých a veľkých, slabých a mocných, tých zo Západu aj tých z Východu
a podobne.

Skutočnosť je však taká, že niektorí v Únii – najmä z radov nových členov, aj keď nielen
oni – sa cítia diskriminovaní. Aj keby toto vnímanie bolo chybné, mali by sme sa k nemu
postaviť s rešpektom a starostlivosťou, pretože naša jednota má prvoradý význam.

Nespochybňujú sa kritériá, ale nedostatočné záruky, že sa budú správne uplatňovať,
a nedostatočné nápravné opatrenia, ktoré sa majú použiť pri zrejmej nerovnováhe.

Môžem len dúfať, že vysoká predstaviteľka napraví nerovnováhu v procese, ktorý zjavne
spôsobil toto vnímanie. A rovnako dúfam, že budúca európska diplomatická akadémia
alebo podobná inštitúcia nám pomôže vytvoriť zbor európskych diplomatov, ktorí budú
kompetentní a lojálni voči nášmu spoločnému záujmu a voči európskym inštitúciám.
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Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave, ktorá
sa zameriava predovšetkým na organizáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
a dohľad nad ňou, nesmieme strácať zo zreteľa všeobecný záujem tejto služby, ktorý je
napokon veľmi veľký. Táto služba sa môže ukázať ako jeden z najväčších krokov smerom
k skutočne úplne kvalifikovanej európskej zahraničnej politike.

Dokonca aj v našej krajine, ktorá sa, obávam sa, čoraz viac zatvára do seba, sa nedá
prehliadnuť presun úloh na túto novú ESVČ v novej koaličnej dohode. Treba síce priznať,
že zatiaľ sa to týka len konzulárnych úloh, ale som presvedčený, že čoskoro si zodpovední
uvedomia, že aj diplomatické úlohy by sa najlepšie riešili na európskej úrovni.

Pán predsedajúci, dnes sa zameriavame predovšetkým na finančnú a organizačnú stránku
ESVČ, čo je dôležitý aspekt. Táto služba totiž bude schopná naplno fungovať až po zavedení
dostatočnej transparentnosti a finančnej zodpovednosti. Preto ma teší, že sa medzi
inštitúciami dosiahla dohoda, ktorá umožní službu naozaj spustiť. Bolo tu riziko, keď
Parlament predložil veľmi podrobné požiadavky. Proti niektorým sme my v Skupine
Aliancie liberálov a demokratov za Európu do istej miery namietali.

Aj tak však chcem zablahoželať spravodajcom. Dosiahol sa dobrý balík, ktorý naša skupina
v plnej miere podporí. No predovšetkým dúfam, že po zajtrajšom hlasovaní tento balík
umožní veľmi rýchle spustenie služby a začatie jej fungovania.

Charles Tannock (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, zriadenie hybridnej sui generis ESVČ
sa vyznačuje rozsiahlou rozpravou, ale vysoká predstaviteľka pani Ashtonová si zaslúži
uznanie za dosiahnutie konsenzu o spôsobe napredovania v čase, keď je pozornosť
európskych vedúcich predstaviteľov nasmerovaná na krízu eurozóny. Britskí konzervatívci
boli proti vytvoreniu tejto služby v obave, že by sa tým narušila výsada Británie uplatňovať
nezávislú zahraničnú politiku. Teraz, keď je táto služba politickou realitou, zapojíme sa
konštruktívne do jej fungovania, aby sme zaistili presadzovanie a ochranu britských
záujmov.

Jedným zo spôsobov je lobizmus, aby britskí úradníci EÚ a britskí diplomati z ministerstva
zahraničia obsadili pozície v rámci služby, pretože Spojené kráľovstvo, prekvapujúco,
nemá v inštitúciách EÚ dostatočné zastúpenie. Aj keď nová služba má zastupovať všetkých
27 členských štátov EÚ, musí byť v prvom rade postavená na schopnostiach.

Členské štáty práve robia rozsiahle škrty vo verejných výdavkoch. EÚ teda musí byť citlivá
k potrebe úspornosti, najmä vo vzťahu k rozpočtu na ESVČ. Ak má Európska služba pre
vonkajšiu činnosť získať a udržať si dôveryhodnosť a súhlas od všetkých občanov Európy,
rozhodujúca je rozpočtová neutralita.

Jiří Maštálka (GUE/NGL).   – (CS) Formujúca sa Európska služba pre vonkajšiu činnosť
predstavuje úplne nový nástroj inštitucionalizácie zahraničnej politiky Európskej únie.
V súčasnosti vidím dva základné problémy, ktoré s týmto procesom súvisia.

Predovšetkým je zrejmé, že zahraničná a bezpečnostná politika zostáva súčasťou suverenity
členských štátov. Pri rozhodovaní o principiálnych otázkach stále platí právo veta, čo
znamená, že v prípade zásadných rozhodnutí, akým bola napríklad intervencia v Iraku
alebo oddelenie Kosova, žiadna zahraničná politika Únie neexistovala. Vytváraná zahraničná
služba bude teda do značnej miery zaisťovať neúplnú agendu a v prípade zásadných
politických rozhodnutí bude len sekundovať pri rozhodnutiach jednotlivých štátov či
dokonca mlčať.
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Jablkom sváru zostáva zloženie diplomatickej služby a dostupné informácie naznačujú,
že úloha nových členských štátov je v prípade výberu do tohto zboru, mierne povedané,
podcenená.

Marta Andreasen (EFD).   – Vážený pán predsedajúci, aj keď predstavu Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť nikto nikdy v Európe v skutočnosti nevítal, byrokracii EÚ sa ju predsa
len podarilo presadiť s tým, že bude rozpočtovo neutrálna.

Teraz si uvedomujeme, že nie je rozpočtovo neutrálna, že bude stáť o 34 miliónov EUR
viac, než bolo pôvodne plánovaných 441 miliónov EUR. A tento rozdiel vychádza na
povrch ešte pred tým, než vôbec začala v plnej miere fungovať.

Správa o nariadení o rozpočtových pravidlách vyzýva, aby hlavný účtovník Komisie a jej
interný audítor vystupovali v týchto pozíciách aj pre ESVČ. Pritom v Madride sa dohodlo,
že ESVČ bude samostatná inštitúcia s vlastnými šéfmi financií a auditu. Vyzerá to tak, že
dohody uzatvorené v Madride v júni neboli také pevné. Pokiaľ ide o štruktúru ESVČ,
strácame sa v mori zmätku.

Realizácia tejto novinky Lisabonskej zmluvy vyzerá dosť nehanebne, ale musím povedať,
že ma to neprekvapuje. Bude to však ako vždy daňový poplatník, ktorý zaplatí za túto
„efektívnosť“.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, aký smutný či dokonca tragický
deň. Hovoríme o financovaní novej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pani
barónky Ashtonovej. Holanďania nikdy nedostali šancu vyjadriť stanovisko k Lisabonskej
zmluve a teraz sa nám vnucuje táto ESVČ, ktorá pohltí milióny eur. Je to urážka demokracie.

Len do konca tohto roka bude ESVČ stáť milióny eur navyše a to isté bude v ďalšom roku.
Politické hobby eurokratov bude stáť veľa peňazí, no zároveň nás nechá s prázdnymi
rukami. Dovoľte mi úplne jasne povedať, že holandská Strana za slobodu (PVV) nikdy a za
žiadnych okolností nepodporí tohto netvora z útrob Európskej únie. Hovoríme „nie“ ESVČ,
„nie“ európskemu superštátu a „áno“ skutočnej slobode a demokracii tvorenej samotnými
zvrchovanými členskými štátmi.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Dámy a páni, pri rozhovoroch o štruktúre Európskej služby
pre vonkajšiu činnosť nesmieme vynechávať ani odsúvať na okraj otázku zachovania
správnej geografickej rovnováhy medzi zamestnancami. V súčasnosti je počet zamestnancov
z krajín pôvodnej pätnástky výrazne a nepomerne väčší ako počet tých, ktorí pochádzajú
z nových členských štátov. Uvediem niekoľko čísel: pred poslednými vymenovaniami boli
zo 115 veľvyslancov len dvaja z krajín, ktoré vstúpili do Únie po roku 2004. Medzi 29
veľvyslancami, ktorí boli vymenovaní nedávno, sú len štyria z nových členských štátov.

Nesmieme dovoliť, aby sa takéto rozdeľovanie stalo pravidlom vo fungovaní budúcej
služby pre vonkajšiu činnosť. Bez správneho geografického zastúpenia nebudeme schopní
vytvoriť silnú službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá by konala efektívne v záujme nás všetkých.
A na takúto službu ani nebudeme hrdí, ako povedala vysoká predstaviteľka pani Ashtonová.
Okrem toho som presvedčený, že využitie prechodného obdobia, počas ktorého by sa
nepomerne nízke zastúpenie nových členských štátov postupne zvyšovalo, by nám
umožnilo efektívnejšie a účinnejšie smerovať k situácii, pri ktorej by sa dosiahol náš cieľ,
teda presadenie Európskej únie ako kľúčového aktéra na medzinárodnej scéne.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Dnešné zasadnutie je posledným v našom Parlamente,
keď môžeme hovoriť o štruktúre, financovaní a bežnom prevádzkovom rámci Európskej
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služby pre vonkajšiu činnosť. Od zajtrajška, keď máme urobiť konečné rozhodnutie,
budeme očakávať skutočné výsledky. Som si, samozrejme, istý, aj vzhľadom na dnešnú
rozpravu, že Európsky parlament bude európskou inštitúciou, ktorá pomôže, podporí
a odovzdá ďalej svoje nápady novej službe, aby bola skutočne efektívna a aby úspešne
vytvorila aktívnejšiu, viditeľnejšiu úlohu pre Európsku úniu na medzinárodnej scéne.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je pravdepodobne najviditeľnejším výsledkom
Lisabonskej zmluvy. Všetci z nás, ktorí sme podporili túto zmluvu, si želáme, aby aj táto
služba bola úspešným projektom.

Pani Ashtonová, dovoľte mi povedať, že ste zdedili veľmi nevyváženú administratívu
a ukázalo sa, že hlavná kritika bola, žiaľ, zameraná na vás. Od začiatku tohto roka, odkedy
ste vysokou predstaviteľkou a podpredsedníčkou, mali nové členské štáty len jedného
vedúceho delegácie v Európskej únii.

Chcem otvorene spochybniť názor, že medzi kvalifikáciou a geografickou rovnováhou je
nejaký rozpor. Naopak, domnievam sa, že geografická rovnováha ide ruka v ruke s vyššou
kvalifikáciou. Práve preto dúfame, že váš prísľub sa bude odteraz plniť.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, Európska služba
pre vonkajšiu činnosť patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia Lisabonskej zmluvy. Už po
šiestich týždňoch pani barónka Ashtonová nebude len ministerkou zodpovednou za
zriadenie ministerstva zahraničných vecí EÚ, ale bude ministerkou zahraničia Európy a to
je dobré. Začne sa to 1. decembra a v tomto smere vám želáme veľa úspechov.

Viedli sme mnohé rozpravy a dosiahli sme veľa. Bol to prínosný politický boj. Odstránil
sa nedostatok demokracie, ktorý súvisel so starou spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou
politikou, máme väčší stupeň zodpovednosti a zlepšila sa kvalita verejnej diskusie. Bude
existovať prísnejšia rozpočtová kontrola, vytvorili sa nevyhnutné podmienky pre skutočne
tímového ducha a národní diplomati môžu zostať v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť,
ak si to budú želať. Nebudú jestvovať žiadne geografické kvóty, pričom chvíľami tu človek
môže mať dojem, že je to to najdôležitejšie, ale rozhodne to tak nie je. Nemecko by napríklad
veľmi profitovalo z využívania kvót, no napriek tomu som proti nim. Zabezpečí sa spoločná
forma odborného výcviku. Domnievam sa, že sa zaviedli predpoklady úspešnej ESVČ.

Inými slovami, Európsky parlament je takmer spokojný. A boli by sme naozaj spokojní,
ak by ste teraz využili príležitosť a skutočne vytvorili vhodnú štruktúru na predchádzanie
konfliktom a na krízové riadenie, ktorá bola prisľúbená. Tak by sme hneď od začiatku
zabezpečili európsku pridanú hodnotu.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) So znepokojením zisťujeme, že návrhy väčšiny
poslancov Výboru pre zahraničné veci týkajúce sa geografického zastúpenia pri formovaní
služby pre vonkajšiu činnosť Únie narážajú na vážne problémy a otvorený rozhodný
odpor. Zrejmé sú aj ťažkosti pri vypracúvaní zásad náboru zamestnancov do diplomatických
úradov Únie. Zásadu solidarity a reprezentatívnosti, ktorá Úniu viedla dlhý čas, nemôže
zatieniť egoizmus niektorých veľkých členských štátov. Rozdelenie pozícií v diplomatických
službách je v rukách pani Ashtonovej, ktorá tu dnes je a ktorá vymenúva zamestnancov
výlučne na základe svojho rozhodnutia. Z celkového počtu viac než 100 diplomatických
úradov po celom svete dostalo Poľsko, šiesty najväčší členský štát Európskej únie, len dva.
Treba sa preto opýtať pani komisárky, aké kritériá ju viedli pri takomto prideľovaní pozícií.
Chcel by som všetkým pripomenúť, že je to náš Parlament, ktorý v skutočnosti rozhoduje
o štruktúre rozpočtu na formovanie diplomacie Únie.
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Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, po tom, čo Rada prijala
rozhodnutie, ktorým sa zriadila organizácia a fungovanie Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť, dnes máme zabezpečiť, aby sa toto rozhodnutie zrealizovalo, a to prostredníctvom
zmeny a doplnenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku úradníkov
Únie.

V tomto smere by som sa chcel zamerať na určitý aspekt správy, ktorý nás dostal do
náročných rokovaní, na tému geografickej rovnováhy v zložení európskeho diplomatického
zboru. Niektorí poslanci by uprednostnili iné kritériá pri výbere zamestnancov – na základe
krajiny pôvodu a občianstva. Takýmto návrhom sme sa vyhli prostredníctvom vyvážených
kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, v ktorých sa podarilo zohľadniť
geografickú a rodovú rovnováhu bez toho, aby sa presadili výberové kritériá na základe
krajiny. Výber podľa kvót na základe krajiny by naozaj nebol vhodným ani želaným
riešením.

Po viac než 50 rokoch európskej integrácie sa teraz formuje prvý skutočný diplomatický
zbor Únie. Musí mať pozíciu, ktorá mu umožní vypracúvať spoločnú zahraničnú politiku
a slúžiť záujmom Únie na medzinárodnej scéne. Na splnenie tejto úlohy je rozhodujúce,
aby jeho zamestnanci reprezentovali Úniu a nie členské štáty, ktorých sú občanmi alebo
ktorých diplomatmi boli predtým. Takéto smerovanie si osvojil Výbor pre právne veci,
keď včera prijal správu pána Rapkaya. A dúfam, že takéto smerovanie sa prijme aj počas
hlasovania v pléne.

PREDSEDÁ: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Potrebujeme silnú Európsku úniu, Európsku úniu všetkých
27 členských štátov, nielen menšiny. Želáme Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
veľa úspechov. My občania Európy ju potrebujeme, Európska únia ju potrebuje a aj celý
svet ju potrebuje.

Ako môžeme zaistiť, aby bola ESVČ službou pre všetkých občanov Európskej únie? Ako
môžeme zaistiť, aby bola efektívna a úspešná a aby mala štatút vrcholného orgánu Európy?
Len tak, že bude zamestnávať diplomatov všetkých, opakujem, všetkých národností
Európskej únie.

Niet väčšej hrozby pre silu a jednotu Európskej únie, ako keď EÚ bude zastúpená občanmi
v podstate len šiestich národností. Dve tretiny aktuálnej služby, ktorú prevzala pani
Ashtonová, pochádzajú len zo šiestich krajín. A čo zvyšných 21 štátov? A čo nové členské
štáty?

Je mi preto ľúto, že neprijmeme ustanovenia, ktoré prijali Výbor pre zahraničné veci
a Výbor pre rozpočet, pretože by nám to pomohlo napraviť najhorší príklad nerovnováhy
za minimálne desať rokov, opakujem, desať rokov.

Potrebujeme silnú Európsku úniu všetkých 27 členských štátov.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Dnes sa končí úplne výnimočný postup, postup zriadenia
novej európskej inštitúcie. Zastupujem nové členské štáty a fascinovane som hľadel na to,
ako vyzerá podstata integrácie v praxi, ako vyzerajú snahy o presadenie sa medzi rôznymi
inštitúciami a ako sa napokon zrodilo niečo, čo tak veľmi v Európskej únii chýba, a to
spoločná zahraničná politika. Potvrdilo sa, že je to možné, a Parlament bol toho súčasťou.
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Sme veľmi hrdí na to, že sme sa do tohto procesu aktívne zapájali. Nová služba je službou
celej Európskej únie a nielen jednej inštitúcie.

Táto integrácia však okrem toho bola aj o integrácii nových krajín so starými. Povedzme
si úprimne, skúška dopadla len spolovice dobre. Ak sú dnes otázky a pochybnosti, je to
preto, že pani komisárka, pani podpredsedníčka Komisie musí zaistiť, aby boli všetky
rozhodnutia v náboroch transparentné a aby preukázali, že sa vymenúvajú najlepší ľudia.
Potom nebudem bojovať za geografickú rovnosť, pretože pre mňa je oveľa dôležitejšia
rovnosť znalostí a kvalifikácie než geografická rovnosť. Ale vy, pani Ashtonová, to musíte
dokázať.

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Monika Flašíková Beňová (S&D) -    (SK) Hovoríme tu dnes o projekte, ktorý je unikátny,
hovoríme o našej spoločnej európskej zahraničnej službe.

Musím povedať, že každý z aktérov mal svoje červené línie a napriek tomu sa spravodajcovi
podarilo pripraviť kompromis, ktorý je akceptovateľný pre všetkých, a ja verím, že Európsky
parlament ho zajtra podporí. Trochu ma mrzí, že väčšina vystupujúcich sa venovala len
jednej téme, a tou je geografické a rodové zastúpenie a málokto hovoril o filozofii
a myšlienke tohto projektu. Európska únia, kolegyne a kolegovia, stráca svoje geopolitické
postavenie a práve spoločná zahraničná služba je tým krokom, ktorý môže Európsku úniu
vrátiť medzi významné veľmoci.

Ja verím, a mám bazálnu dôveru k pani Ashtonovej, že si vyberie tím, ktorý bude skutočne
dobre reprezentovať nielen všetkých 27 členských štátov Európskej únie, ale bude hlavne
reprezentovať Európsku úniu ako náš spoločný projekt.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, Európska služba pre
vonkajšiu činnosť prevezme v budúcnosti hlavnú úlohu v spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politike Európskej únie. Na to, aby túto úlohu plnila spravodlivo, sú
potrebné jasné pravidlá, ktoré ESVČ umožnia robiť jej prácu bez problémov a efektívne.
Osobitne by som chcela zdôrazniť záruku sledovania finančných transakcií ESVČ, o ktorých
sa jasne hovorilo v správe pani Gräßleovej a pána Rivelliniho. Medzi kľúčové prvky patria
predovšetkým výročné vyhlásenia o vierohodnosti a správy o činnosti, ktoré majú byť
predložené Parlamentu, ako aj právomoc absolutória Európskeho parlamentu. Vítam aj
prístup spočívajúci v tom, že členské štáty budú niesť zodpovednosť za finančné
nezrovnalosti, ktoré zaznamenajú príslušní zamestnanci daného členského štátu. Táto
správa má moju plnú podporu a predstavuje dôležitý krok správnym smerom.

Richard Howitt (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, začnem zablahoželaním pani
vysokej predstaviteľke, že dnes zachovala dlhú parlamentnú tradíciu a prešla na druhú
stranu. Väčšina politikov, ktorí to urobia, skončí tak, že stratí priateľov, ale som si istý, že
ona ich dnes získala.

V tomto Parlamente stále budú ľudia, ktorí počítajú minúty, počas ktorých ste stáli na
jednej alebo druhej strane, aby vás obvinili zo zaujatosti, a ja mám, samozrejme, o tejto
novej službe svoje vlastné otázky.

Chcem, aby sa v plnej miere zaviedlo krízové riadenie, chcem, aby sa ľudské práva dostali
do popredia a prepojili sa s obchodom, a sympatizujem s tým, čo hovorili mnohí naši
kolegovia z východu. Verím však úplne, že túto službu vytvárame úplne v duchu zmluvy?
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Verím, že budete aj ďalej spájať a hovoriť za všetky rôzne záujmy v tejto Európskej únii?
Verím úplne vo váš celoživotný záväzok voči zásadám rovnosti a reprezentatívnosti?

Áno, verím a veriť bude aj Parlament počas nášho zajtrajšieho hlasovania.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Nájdenie kompromisu v oblasti finančných základov Európskej
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bolo náročné ako Európa samotná.

Koordinovanie záujmov v každej situácii bude náročnou úlohou, pretože sme všetci
rozdielni a pretože máme odlišnú históriu. Skutočnosť je však taká, že inteligencia,
skúsenosti, múdrosť a dobrá vôľa sú celkom určite rovnomerne rozdelené po celej Európe,
a to je základ, ktorý nás naozaj spája a ktorý nám otvára budúcnosť.

Myslím si, že by bolo dobré, keby sme toľko pozornosti, koľko sme zatiaľ venovali
financiám, v budúcnosti venovali zahraničnej politike, teda úlohe Európy v zahraničnej
politike na globálnej úrovni.

Táto služba nebude formovať zahraničnú politiku. Zahraničnú politiku bude formovať
pani Ashtonová v spolupráci s ďalšími aktérmi, medzi ktorými je hlavným subjektom
Parlament, a o tom vás môžem uistiť. Želám vám, samozrejme, veľa úspechov vo vašich
aktivitách.

Franziska Keller (Verts/ALE).   – Vážená pani predsedajúca, chcem sa vrátiť k téme
pridanej hodnoty, ktorú môže priniesť Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Myslím si,
že jedna z pridaných hodnôt, ktoré môže a vlastne musí priniesť, sa týka súdržnosti
rozvojových politík, ku ktorej sa pani Ashtonová zaviazala.

Táto priorita sa musí odrážať v politike zamestnávania a najmä v odbornom výcviku, ako
aj v rozvoji všeobecne, v oblasti ľudských práv a v predchádzaní konfliktom. Citlivosť
v týchto otázkach sa nedá dosiahnuť vyhláseniami, ale vyžaduje si dôkladný záväzok
a dôkladný výcvik. A práve to chceme vidieť od 1. decembra.

Jaroslav Paška (EFD) -    (SK) Európska služba pre vonkajšiu činnosť postupne rozvíja
svoju prácu. Dnes rokujeme o finančnom zabezpečení jej činnosti.

V tejto súvislosti si treba, vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej únie pre spoločnú
bezpečnostnú a zahraničnú politiku, uvedomiť, že finančné zdroje na financovanie práce
všetkých inštitúcií Európskej únie poskytujú jednotlivé členské štáty Európskej únie. Aj
Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude v konečnom dôsledku žiť len z peňazí 27
členských štátov Európskej únie, a túto skutočnosť si musíte, vážená pani vysoká
predstaviteľka Európskej únie, dobre uvedomiť.

Aj keď pri výbere diplomatov do tejto služby požadujeme predovšetkým odbornosť, kvalitu
a skúsenosti, nemôžeme úplne vynechať aj princíp vyváženého geografického zastúpenia
z jednotlivých členských štátov. Nemať zastúpenie vo významných vonkajších aktivitách
Európskej únie môže v dotknutých krajinách totiž vyvolať pocit nespravodlivosti či krivdy.
Preto, vážená pani vysoká predstaviteľka, poprosím o citlivý prístup pri výbere diplomatov.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, všetci sa zhodneme na
tom, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť je historickou príležitosťou na európsku
integráciu. Musíme sa však na ňu pozerať zo širšej perspektívy, pretože nie je vhodná chvíľa
na vnútorné boje o prostriedky, ktoré sa budú presúvať alebo ponechávať z krátkodobého
hľadiska, ani na vojny medzi rôznymi európskymi inštitúciami.
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Namiesto toho teraz potrebujeme všeobecný pohľad na to, ako má vystupovať Európska
únia vo svete. Inými slovami, potrebujeme robiť presný opak toho, čo sa stalo pred
niekoľkými dňami pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier, keď z Európy zaznelo príliš veľa
hlasov a nie všetky boli odvážne. Chcel by som poukázať na to, že jednou z výnimiek bol
predseda tohto Parlamentu pán Buzek, ktorý poskytol brilantné a chvályhodné vyhlásenie.

Catherine Ashton,    vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, veľmi stručne z druhej strany
tejto rokovacej sály – a dúfam, že som tu sedela správny počet minút – chcem znovu veľmi
pekne poďakovať váženým poslancom za rozpravu, ktorú som si vypočula s veľkým
záujmom.

Odnesiem si so sebou silný pocit týkajúci sa geografickej a rodovej rovnováhy v súvislosti
so službou, ktorá je skutočne európska, vymenovaná na základe schopností.

Odnesiem si so sebou potrebu vidieť posilnenie nášho pracovného krízového riadenia
a aby sa toto posilnenie riadne odrážalo v európskej službe.

Odnesiem si so sebou to, čo som opísala ako striebornú niť ľudských práv, ktorá musí
pretkávať všetko, čo v tejto službe robíme. A odnesiem si so sebou pripomenutie
hospodárskeho pozadia, na ktorom dávam túto službu dokopy, a túžbu, aby vážení poslanci
videli efektívnu službu, ktorá riadne a účinne využíva prostriedky.

A po dlhej niekoľkomesačnej ceste si odnesiem so sebou predovšetkým túžbu tohto
Parlamentu, aby služba začala fungovať, aby vyjadrovala potreby voličov, ktorých
zastupujete, a aby to bola služba, ktorá im bude dobre slúžiť. Je to môj prísľub vám, že sa
budem snažiť, aby sa to odrážalo vo všetkom, čo služba robí.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, budem krátko reagovať
na pána Andreasena, ktorý tu už nie je, a na zásadu rozpočtovej neutrality.

Dúfame, že táto zásada sa zavedie z dlhodobejšieho hľadiska s úsporami v národných
diplomatických službách, v Komisii a v Rade a vďaka spoločnému internému audítorovi
a účtovníkovi pre Komisiu a pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Nateraz je to
dobré riešenie, ktoré sa má zrevidovať v roku 2013, a nariadenie o rozpočtových pravidlách
nerobí predčasné závery o revízii. V nádeji na dobrý pozitívny výsledok zajtrajšieho
hlasovania sa zdržím ďalších komentárov.

Maroš Šefčovič,    podpredseda Komisie. – Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcel
poďakovať váženým poslancom za ich podporu a za veľmi pozitívnu atmosféru v tejto
rozprave. A veľmi dôležité je tiež poďakovať Rade za jej významný vstup do celej činnosti.
Myslím si, že táto pozitívna atmosféra nás doviedla veľmi blízko k zajtrajšiemu historickému
rozhodnutiu.

Dovoľte mi teda ešte raz vyjadriť vďaku spravodajcom a zástupcom Parlamentu, pretože
umožnili, aby tu dnes dopoludnia bola pozitívna atmosféra. Chcel by som využiť túto
príležitosť a popriať pani Ashtonovej a jej novej službe veľa šťastia a úspechov a nám
všetkým zaželať silnú, ucelenú a koordinovanú zahraničnú politiku EÚ. Pretože som si
istý, že s pani Ashtonovou a ESVČ Európska únia ešte viac zvýši svoj vplyv v globálnych
otázkach.

Na záver mi dovoľte zopakovať, že Komisia je od začiatku pripravená na úzku spoluprácu
a v záujme najlepšej možnej synergie, akú spolu môžu dosiahnuť naše inštitúcie a členské
štáty.
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Bernhard Rapkay,    spravodajca. – (DE) Vážená pani predsedajúca, po svojom prejave na
začiatku tejto rozpravy by som chcel spomenúť ešte dva body. Prvý som si celkom zámerne
nechal na koniec rozpravy a je to moje poďakovanie všetkým tieňovým spravodajcom za
ich priateľskú a konštruktívnu spoluprácu. Je naozaj jednoduchšie rokovať, keď viete, že
vás kolegovia podporujú. Práve preto to neboli najťažšie rokovania.

V rámci svojej druhej poznámky by som sa chcel znovu dotknúť otázky geografickej
rovnováhy, ktorá bola opakovane v centre rozpravy. Pani Neynskyová získala najväčšie
ovácie, keď povedala, že tento kompromis o tejto téme vôbec nehovorí. Navrhol by som
jej jednoducho, aby si tento text potichu a pokojne prečítala po tom, čo ho prijmeme.
Prečítajte si ten text. Z jeho prečítania sa určite poučíte. Potom zistíte, že tento kompromis
jednoznačne a naozaj obsahuje vyhlásenia, veľmi prísne a právne záväzné vyhlásenia na
túto tému. Všetky vaše obavy by sa tým mali rozptýliť.

Roberto Gualtieri,    spravodajca. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, myslím
si, že skutočné uspokojenie, ktoré vyšlo najavo počas tejto rozpravy, poukazuje na to, že
poslanci si uvedomujú, aká náročná a zároveň dôležitá úloha to bola. To, ako zjednotiť
funkcie súvisiace s rôznymi politikami a podliehajúce rozdielnym rozhodovacím postupom,
aby sa zabezpečila jednotnejšia vonkajšia činnosť Európskej únie a zároveň by sa neohrozil
spoločný charakter určitých politík, ale aby sa využili prínosy orgánov fungujúcich v oblasti
spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, nebol len problém európskeho práva alebo
administratívy ani test vzťahov v oblasti právomocí medzi inštitúciami. V skutočnosti to
bola nevyhnutná podmienka, ak sme chceli vysokej predstaviteľke poskytnúť nástroj, ktorý
by rozvinul potenciál Európy na svetovej scéne, posilnil jej úlohu ako civilizovanej mocnosti
a umožnil by nám efektívnejšie konať na Blízkom výhode, v Africkom rohu, na Kaukaze
alebo na Balkáne.

Nuž, myslím si, že sme sa úlohy zhostili výborne a naša spokojnosť je úplne oprávnená.
Verím, že vysoká predstaviteľka sa bude môcť pri vykonávaní svojich povinností oprieť
o prísnu podporu Parlamentu.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 20. októbra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    písomne. – (RO) Toto hlasovanie poukazuje na to, že
medzi členskými štátmi nepanuje žiadna rovnosť a v žiadnej politickej skupine nevládne
solidarita. Schválenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu predloženého Skupinou
progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktoré ako kritérium
výberu vedúcich delegácií EÚ (diplomati, ktorí budú zastupovať Európsku úniu v tretích
krajinách) zavádza „zásluhy“, nám ukáže, že po jeho realizácii v Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť socialistky Catherine Ashtonovej zostanú Rumunsko a ostatné nové
členské štáty s prázdnymi rukami. Som sklamaný, že dokonca ani teraz sa nám medzi
rumunskými poslancami EP podporujúcimi záujmy Rumunska nepodarilo dosiahnuť
konsenzus. Očakával som, že pán Adrian Severin ako bývalý minister zahraničných vecí
(aj keď len počas niekoľkých mesiacov) podporí zavedenie určitých jasných kritérií
týkajúcich sa prideľovania pozícií vedúcich delegácií (počet obyvateľov, počet kresiel
v Európskom parlamente a váha hlasov v Rade), a nie také veľmi subjektívne a vágne
kritérium, akým sú zásluhy. Najmä preto, že pokiaľ viem, inteligencia je po celej EÚ
rozdelená rovnomerne a nie je to tak, že by sa múdri ľudia koncentrovali len na západe
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a že by na východe zostali len idioti. Pokiaľ ide o diplomaciu, Rumunsko má zástupcov,
ktorí si zaslúžia zaujať pozície vedúcich delegácií.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Európska služba pre vonkajšiu činnosť
musí prispieť k splneniu svojho cieľa vymedzeného v Lisabonskej zmluve, a to
k efektívnemu a jednotnému vykonávaniu vonkajšej činnosti EÚ.

Súčasný postup výberu zamestnancov je zdĺhavý a komplikovaný, pričom sa pozície
zapĺňajú postupne, až kým sa nedosiahne počet zamestnancov potrebný na úplnú funkčnosť
služby. Počet zástupcov nových členských štátov EÚ, najmä dvoch, ktoré sa pripojili
v poslednej vlne rozširovania, je v Generálnom riaditeľstve pre vonkajšie vzťahy v oblasti
zahraničných vzťahov nedostatočný. Pani Ashtonová už vyjadrila svoju vôľu, aby ESVČ
tvorili najlepší úradníci vybraní na základe kritérií odbornosti a nie podľa krajiny pôvodu.
Pripomeňme teda pani Ashtonovej, že všetky členské štáty EÚ majú rovnaké práva, a preto
musia byť v štruktúrach novej európskej diplomatickej služby dostatočne zastúpené, a to
tak v centrále v Bruseli, ako aj v delegáciách EÚ. Naliehavo preto vyzývame pani Ashtonovú,
aby pamätala na to, že Európska únia má 27 členských štátov. Tie musia mať možnosť
prispievať prostredníctvom svojich zástupcov v ESVČ k dosahovaniu cieľov zahraničnej
politiky EÚ a k zaisťovaniu dôveryhodnosti tejto inštitúcie v očiach všetkých európskych
občanov.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    písomne. – (PL) Správa pána Rapkaya
o zmene a doplnení služobného poriadku v súvislosti so zriadením Európskej služby pre
vonkajšiu činnosť je veľmi dôležitým dokumentom o ceste k vytvoreniu zahraničnej
politiky Únie. Len niekoľko dní pred prijatím tejto správy sa ako jablko sváru ukázala
otázka geografickej rovnováhy. Kolegovia poslanci z krajín, ktoré sú známe ako staré štáty
EÚ, argumentovali, že diplomatický zbor EÚ, ktorý sa práve formuje, by mal byť zložený
z najlepších z najlepších a že nábor by mal byť založený výlučne na kritériách znalostí
a skúseností uchádzačov (len na základe zásluh), zatiaľ čo my ako poslanci z nových krajín
sme upozornili na to, že ani v našich krajinách nie je nedostatok vynikajúcich odborníkov,
no napriek tomu, že od pristúpenia uplynulo šesť rokov, má 10 nových štátov stále výrazne
nedostatočné zastúpenie v štruktúrach Únie. Podiel Poliakov na Generálnom riaditeľstve
Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy, ktoré sa má začleniť do ESVČ, je napríklad len
2 %. Pojem geografickej rovnováhy vo verzii navrhnutej spravodajcom podľa mňa nie je
dostatočne jasný a nemožno ho považovať za jasný právny základ na prijímanie opatrení
na nápravu tejto nerovnováhy. Preto, bohužiaľ, nemôžem podporiť túto správu, aj keď
okrem tejto otázky obsahuje mnohé cenné návrhy.

Tunne Kelam (PPE),    písomne. – Európsky parlament využil svoje nové právomoci
kreatívne a zodpovedne pri zavádzaní novej rovnováhy do štruktúry služby pre vonkajšiu
činnosť. Nemalo by ísť o rovnováhu Európy včerajška, ale o rovnováhu rozšírenej EÚ,
ktorá je vyjadrená v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7. Teší ma, že pani vysoká
predstaviteľka prijala väčšinu z návrhov Parlamentu vrátane zásady parlamentného dohľadu.
Je rozhodujúce, že otázka geografickej rovnováhy sa riešila komplexne a právne záväzným
spôsobom, čo znamená, že v prípade závažných problémov je právne vymožiteľná. Nie
sme protivníkmi Komisie, ale jej spojencami a úspech dosiahneme len prostredníctvom
vzájomného partnerstva. Pokiaľ ide o vecné jadro, rád by som zdôraznil budúcu
zodpovednosť delegácií EÚ pri monitorovaní situácie ľudských práv v danej krajine vrátane
pravidelných kontaktov s laureátmi Sacharovovej ceny a kandidátmi na ňu. Je naším
spoločným záujmom, aby ESVČ v roku 2011 fungovala. Tešíme sa na správu vysokej
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predstaviteľky o jej realizácii, ktorú predloží Európskemu parlamentu o dva roky, a sme
pripravení vykonať potrebné úpravy.

Krzysztof Lisek (PPE),    písomne. – (PL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dúfam,
že vhodne vypracované nariadenia vzťahujúce sa na Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
zaistia, že bude fungovať efektívne a produktívne. Vytvorenie takéhoto komplexného
subjektu, ktorý sa bude zaoberať zásadnou a čoraz významnejšou oblasťou kompetencií
Európskej únie, nie je v dnešnej globálnej realite vôbec jednoduché. Je zvlášť rozhodujúce
zaistiť, aby činnosť služby smerovala k posilneniu pozície Európy. Na tento účel musíme
zabezpečiť, že sa do jej radov dostanú ľudia s mimoriadne dobrou kvalifikáciou
a relevantnými skúsenosťami a schopnosťami, aby sa zástupcovia zo všetkých členských
štátov mohli zúčastniť na realizácii zahraničnej politiky Európskej únie. Teší ma, že správa
pána Rapkaya zohľadňuje také témy, ako sú podpora rovnocenných príležitostí pre
nedostatočne zastúpené pohlavie v určitých funkčných skupinách a geografická rovnováha
pri nábore zamestnancov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Dobre organizovaná
služba, ktorá zamestnáva špičkových odborníkov zo všetkých členských štátov, poskytuje
Európskej únii príležitosť, aby posilnila svoj význam a aby naplno využila svoj potenciál
na medzinárodnej scéne.

Petru Constantin Luhan (PPE),    písomne. – (RO) Nachádzame sa v poslednej fáze prijatia
rozhodnutí, ktoré umožnia spustenie činnosti Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
Podporujem kompromis týkajúci sa služobného poriadku a nariadenia o rozpočtových
pravidlách, ktorý umožní, že pani vysoká predstaviteľka bude mať službu pripravenú
a bude ju môcť v decembri spustiť.

Táto podpora však neznamená, že službe dávam bianko šek. Vysoká predstaviteľka musí
splniť svoje záväzky, ktoré zopakovala pri mnohých príležitostiach, a zaistiť, že členské
štáty, ako napríklad Rumunsko, momentálne nedostatočne zastúpené v štruktúrach pre
zahraničné veci Komisie a Rady, ktoré sa prevedú do ESVČ, bude v Európskej službe pre
vonkajšiu činnosť zastúpené spravodlivo. Nejde o uplatňovanie národnej kontroly nad
ESVČ, ale o záujem dosiahnutia geografickej rovnováhy, ktorá sa bude využívať ako
kritérium pri nábore zamestnancov do tejto služby. Toto kritérium a kompetencia sa predsa
vzájomne nevylučujú.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Francúzsko momentálne sužujú masové protesty
a štrajky ako reakcia na tvrdé úsporné opatrenia. Ak sa však zároveň rozšíri aj prehnaná
administratíva, ako sa to stalo v Grécku, keď sa vláda rozširovala napriek potrebe
záchranných balíkov, ľudia v Európe budú celkom oprávnene nahnevaní. EÚ sa až doteraz
stále chválila, že má štíhlu administratívu, čo, samozrejme, nie je pravda, ak vezmeme do
úvahy samostatné agentúry. Päťdesiat generálnych riaditeľov s kráľovským platom
17 000 EUR na mesiac pre úvodných 30 zamestnancov, 73 povýšení do pozície riaditeľa.
Veľmi ľahko tu nadobudneme dojem, že je to samoobslužný obchod. Je, samozrejme,
dôležité, aby mali zamestnanci ESVČ správnu kvalifikáciu. V tomto smere napríklad rodové
kvóty neslúžia ničomu užitočnému. Ako však hovorí príslovie, rozkazuje ten, kto platí,
a nebolo by teda rozumné urážať čistých prispievateľov. Odmietnutie rozšírenia používania
nemčiny ako pracovného jazyka v ESVČ už spôsobilo určité diplomatické roztržky.
A nebolo by dobré prehlbovať ich. ESVČ bude musieť zaistiť, že EÚ už nebude len rozšírením
Spojených štátov. Až doteraz sme totiž Američanom dovoľovali zasahovať do citlivých
otázok EÚ, ako napríklad do núteného rozšírenia Únie s cieľom začleniť Turecko,
dôsledkom čoho bolo, že sme zanedbali dôležitých partnerov, ako je Rusko. Svet už netvoria
len tieto dve mocnosti, vznikajú aj nové mocnosti ako Čína. A to nesmieme prehliadať.
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Kristiina Ojuland (ALDE),    písomne. – S radosťou vítam zriadenie Európskej služby pre
vonkajšiu činnosť po dôkladných a spletitých rozpravách. Ide o dlho očakávané opatrenie
smerujúce k upevneniu pozície Európskej únie ako zdatného globálneho aktéra. Som však
trochu sklamaná, že napriek tomu, že vymenovania do ESVČ sa budú uskutočňovať
prostredníctvom dôsledného výberového konania na základe zásluh a budú zohľadňovať
rodovú a geografickú rovnováhu, ešte stále to nie je zárukou pomerného zastúpenia
národných príslušníkov zo všetkých členských štátov. Treba poukázať na to, že ľudské
zdroje sa budú zoskupovať z Komisie, Rady a členských štátov, keď z každého z týchto
subjektov bude pochádzať tretina zamestnancov. Niektoré členské štáty sú však v Komisii
a v Rade stále zastúpené nedostatočne, čo môže viesť k implicitnej nerovnováhe v službe.
Absolútne súhlasím s tým, že služba má byť zložená z kompetentných odborníkov, no
zároveň som si viac než istá, že existujú vhodní kandidáti rovnomerne z oboch pohlaví
a zo všetkých členských štátov. To, že Európska únia je egalitárskou organizáciou
27 členských štátov, by sa malo jasne odrážať v zložení Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť. Len tak zavedieme naše hodnoty do praxe.

Ioan Mircea Paşcu (S&D),    písomne. – Dnes sa diskutovalo o posledných krokoch pri
vytváraní ESVČ a zajtra sa o nich bude hlasovať. Medzi tromi piliermi Únie – Radou,
Komisiou a Parlamentom – sa viedli náročné rokovania, aby bol každý z nich maximálne
spokojný a aby sa zachovali jeho záujmy. Počas celého procesu sa dôraz kládol nevyhnutne
na národné zastúpenie členských štátov v procese zamestnávania. Veciam nijako
nepomohlo, keď napriek pokračujúcim rokovaniam o určení pravidiel ESVČ proces
pokračoval rovnako, v dôsledku čoho sa žiadaných pozícií dočkali len zástupcovia
niektorých krajín.

Domnievam sa však, že hlavná úloha novej služby spočíva viac v jej vecnej podstate než
v zložení. Ak chceme, aby boli noví členovia ESVČ skutočne európski, musíme im poskytnúť
skutočne európsku zahraničnú politiku, ktorú budú mať realizovať. V tomto smere treba
energicky riešiť dve významné prekážky, ktorými sú viacpolárna štruktúra medzinárodného
systému a súčasná kríza. Inak bude ESVČ plniť len národné ciele jednotlivých členov.

Georgios Stavrakakis (S&D),    písomne. – (EL) Európsky parlament až doteraz dokazoval,
že jasne podporuje zriadenie aj pružné spustenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
Myslím si, že kompromis o právach Parlamentu dosiahnutý s Radou je uspokojivý pre
všetky zúčastnené strany. Je užitočné a potrebné, aby sme mali k dispozícii správy o činnosti
od vedúcich delegácií počas vypočutí pred príslušným parlamentným výborom počas
postupu výmeny s Radou. ESVČ tiež potrebuje rovnakého interného audítora a účtovníka
ako Európska komisia na účely finančnej kontroly. No a napokon je dôležité, aby sa členské
štáty zaviazali, že v plnej miere podporia EÚ pri uplatňovaní rozpočtovej zodpovednosti
dočasných úradníkov a pri schvaľovaní vytvorenia samostatných položiek na výdavky na
SZBP, minimálne na hlavné misie. Domnievame sa, že dosiahnutý kompromis veľmi
pomôže pri dosiahnutí transparentnejšej, spoľahlivejšej a efektívnejšej správy výdavkov
na ESVČ v rámci rozpočtu Spoločenstva.

6. Rozvojové hľadiská Medzinárodného dňa odstraňovania chudoby – Úloha
minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpora inkluzívnej spoločnosti
v Európe (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o chudobe:
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– vyhlásenia Rady a Komisie o rozvojových hľadiskách Medzinárodného dňa odstraňovania
chudoby a

– správa pani Figueiredovej v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci o úlohe
minimálneho príjmu v boji proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe
(2010/2039(INI)) (A7-0233/2010).

Olivier Chastel,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán komisár,
vážené poslankyne, vážení poslanci, vzhľadom na to, že rok 2010 je Európskym rokom
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, určite si dobre uvedomujeme, že problém,
ktorý predstavuje chudoba, sa nekončí na hraniciach Únie ani sa nedá vyriešiť výlučne
v rámci jej hraníc.

Nedávna séria globálnych kríz, ktorá postihla všetky krajiny, pričom najchudobnejšie
krajiny boli postihnuté najviac, ukázala, ako je svet navzájom prepojený. Podporovanie
rozvoja je preto neoddeliteľnou súčasťou reakcie Európy na dnešné globálne problémy
a pre rozvojovú politiku v Európe a vo svete bude rozhodujúcich nasledujúcich päť rokov.

Je to zakotvené v článku 208 Lisabonskej zmluvy a v Európskom konsenze o rozvoji sme
jasne vyhlásili, že dominantným cieľom rozvojovej spolupráce EÚ je odstránenie chudoby
v kontexte trvalo udržateľného rozvoja vrátane úsilia o dosiahnutie rozvojových cieľov
tisícročia.

Dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja však
patrí do spoločnej zodpovednosti, podľa ktorej by si všetci partneri mali splniť záväzky.
Európska únia je presvedčená, že rozvojové krajiny sú za to tiež zodpovedné a sú pánmi
svojho rozvoja a že prevzatie zodpovednosti za dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia
závisí predovšetkým od nich.

Preto je dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné
globálne stratégie vrátane demokratického riadenia, ochrany ľudských práv a právneho
štátu, hospodárskeho rastu v prospech chudobných, rozvoja súkromného sektora, rozvoja
obchodu, ľudského a sociálneho rozvoja a environmentálnej udržateľnosti.

Európska únia vyzýva partnerské krajiny, aby urýchlene zvýšili úsilie, najmä pokiaľ ide
o znižovanie chudoby a nerovnosti, ako aj zavedenie partnerstiev s občianskou
spoločnosťou, súkromným sektorom a miestnymi orgánmi. Európska únia poskytne
zvýšenú podporu ich úsiliu zameranému na mobilizáciu domácich zdrojov na rozvoj,
najmä v kontexte zlepšenia hospodárenia s verejnými financiami a posilnenia a zvýšenia
efektívnosti ich daňových a colných systémov.

Členské štáty OSN prijali 22. septembra tohto roku záverečný dokument zo samitu
o rozvojových cieľoch tisícročia, v ktorom obnovili aj svoj záväzok spoločne pracovať na
zlepšení hospodárskych a sociálnych podmienok všetkých ľudí a urobiť všetko, čo je v ich
silách, aby sa do roku 2015 dosiahli rozvojové ciele tisícročia.

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte, aby som vám najprv
poďakoval za to, že môžem hovoriť o probléme chudoby a o tom, čo môže Európska únia
robiť na globálnej úrovni prostredníctvom svojej politiky rozvojovej spolupráce. V druhej
časti tohto vyhlásenia sa budem venovať aj správe pani Figueiredovej.

Odstránenie chudoby je najpálčivejším globálnym problémom našej doby. Je to problém,
ktorý sa musí riešiť nielen zo zrejmých dôvodov solidarity a povinnosti, ale aj v záujme
celosvetovej prosperity a stability. A to je v záujme každého. V roku 2000 sa v New Yorku
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na pôde OSN zišli svetoví vedúci predstavitelia a dohodli sa na medzinárodnom rozvojovom
programe na najbližších 15 rokov, na rozvojových cieľoch tisícročia. Popri rôznych cieľoch
a úlohách stanovených v tomto rámci sa svet zaviazal znížiť extrémnu chudobu o polovicu.
Kde sa nachádzame teraz, päť rokov pred konečným termínom v roku 2015?

Dosiahol sa povzbudzujúci pokrok. V rokoch 2000 až 2005 sa vymanilo z chudoby
celkove 120 miliónov ľudí, čo zodpovedá ročnému poklesu o 2,4 %, s tým sa však
nemôžeme uspokojiť. Dnes ešte stále žije v extrémnej chudobe 1,4 miliardy ľudí a existujú
obrovské rozdiely medzi regiónmi, krajinami a skupinami obyvateľstva. Okrem toho
úspechy, ktoré sa dosiahli v minulosti, ako aj budúce vyhliadky ohrozujú nedávne a súčasné
globálne krízy – od otrasov cien potravín a energií po hospodársku nestabilitu a zmenu
klímy.

Samit o rozvojových cieľoch tisícročia, ktorý sa uskutočnil pred dvomi týždňami, potvrdil
ambíciu sveta bojovať proti chudobe. K tomuto samitu významne prispeli poslanci
Európskeho parlamentu pod vedením pána Gaya Mitchella a veľmi pekne im ďakujem za
ich účasť a podporu. Chcel by som poďakovať aj Parlamentu za jeho podporu počas celého
prípravného procesu, ktorý sa zavŕšil prijatím správy pána Cashmana. Vďaka neustálej
pozornosti, ktorú tento Parlament venuje rozvojovým cieľom tisícročia (RCT), bola pozícia
EÚ v New Yorku silná a ambiciózna. Myslím, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí
sa na tomto samite zúčastnili, boli s výsledkom spokojní. Na samite neodznelo žiadne
obviňovanie; stretnutie poskytlo skôr energiu, impulz a nádej v súvislosti s dosahovaním
týchto cieľov. Účasť 110 vedúcich predstaviteľov štátov a vlád ukázala, že RCT sú stále
prioritami politického programu. Európska únia prispela k úspechu tejto udalosti
formovaním a vyjadrením silného spoločného prístupu našich 27 členských štátov.

Boj proti chudobe je politickou prioritou aj u nás v Európskej únii. Je súčasťou nášho
európskeho projektu. Podľa Lisabonskej zmluvy je ústredným cieľom rozvojovej politiky
Európskej únie a, čo je rovnako dôležité, rozhodne ho podporujú európski občania.

Európska únia, ktorá je najväčším svetovým darcom, doteraz výrazne prispela k dosiahnutiu
RCT. Uvediem len dva príklady: samotná Európska komisia pomohla od roku 2004
umiestniť 9 miliónov dievčat a chlapcov do škôl a 31 miliónov domácností sme pripojili
na čistú pitnú vodu. Myslím si, že na to môžeme byť hrdí, ale môžeme a musíme urobiť
viac.

Európski vedúci predstavitelia odsúhlasili v júni ambiciózny plán a súbor opatrení a prispeli
tým k posilneniu RCT. Tento plán uprednostňuje činnosti v oblasti cieľov, v ktorých sme
pokročili najmenej, a v tých regiónoch a krajinách, ktoré zaostávajú najviac, vrátane
regiónov a krajín čeliacich konfliktom a zraniteľných regiónov a krajín. Napriek ťažkej
hospodárskej a finančnej situácii plán potvrdzuje aj náš záväzok splniť do roku 2050 cieľ
0,7 % HND. Aby sme to dosiahli, musíme každý rok zhodnotiť pokrok v tomto smere.

Ústrednou prioritou akejkoľvek činnosti zostane aj to, aby sa rozvojové ciele tisícročia –
najmä cieľ týkajúci sa odstránenia chudoby – zmenili do roku 2015 na rozvojové reality
tisícročia.

Všetci vieme, že na dosiahnutie RCT nebude stačiť samotná pomoc. Mimoriadne dôležité
na splnenie týchto cieľov je aj to, aby sme boli tvorivejší pri posilňovaní vplyvu našej
pomoci, pri podporovaní udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho rastu a pri mobilizácii ďalších
a doplnkových zdrojov finančných prostriedkov na rozvoj. Rovnako dôležité sú kvalita
a efektívnosť pomoci, a to aj prostredníctvom väčšej transparentnosti a zodpovednosti,
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ako aj zabezpečenie, aby RCT viac podporovali politiky, ktoré sa nezameriavajú na
poskytovanie pomoci.

Rozvojovú pomoc je potrebné chápať ako katalyzátor, nie ako riešenie. Žiadna krajina sa
nikdy netransformovala len poskytnutím samotnej pomoci. Udržateľný pokrok závisí
predovšetkým od rozvoja schopností danej krajiny vytvárať inkluzívny a trvalo udržateľný
rast. Naše rozvojové úsilie musíme zamerať podľa toho, že rozvoj môže vychádzať iba zo
samotných rozvojových krajín, nie zvonka. Nakoniec, zásada vlastníctva znamená práve
to.

V novembri plánujem predložiť zelenú knihu a začať verejné konzultácie s cieľom zozbierať
názory na to, ako zlepšiť naše politiky a nástroje, aby lepšie pôsobili na faktory umožňujúce
udržateľný a inkluzívny rast v partnerských krajinách, a vyriešiť tým základné príčiny
chudoby a našej rozvojovej spolupráci priniesť silnú pridanú hodnotu. Ako zvyčajne som
presvedčený, že veľmi dôležitý bude váš príspevok do tejto rozpravy.

Chcel by som poďakovať pani Figueiredovej za jej správu o systémoch minimálnych
príjmov. Ústrednou témou jej správy je základné právo ľudí na dostatok zdrojov, aby mohli
viesť dôstojný život. Toto právo je zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.
Podnietilo viacero nedávnych iniciatív Komisie v oblasti aktívneho začleňovania,
predovšetkým odporúčanie Komisie z roku 2008 o aktívnom začleňovaní, ktoré schválil
Parlament a Rada. Toto odporúčanie stanovuje integrované stratégie aktívneho
začleňovania, založené na troch pilieroch – a to na inkluzívnych trhoch práce, prístupe
ku kvalitným službám a primeranej podpore príjmu. Preto Komisia túto správu víta.

Zároveň plne rešpektujeme kompetencie členských štátov týkajúce sa všeobecne návrhu
a fungovania systémov sociálnej ochrany, a najmä systémov minimálnych príjmov. Pre
ľudí, ktorí nemôžu pracovať, je primeraný príjem základným prvkom v boji proti chudobe.
Predstavuje nevyhnutný doplnok inkluzívnych trhov práce pre boj proti chudobe týkajúcej
sa ľudí, ktorí môžu pracovať.

Správa správne opätovne zdôrazňuje základnú zásadu podpory príjmu, ktorá musí byť
primeraná aj kompatibilná z hľadiska stimulov. Členské štáty v súčasnosti prijímajú
opatrenia v oblasti rozpočtovej konsolidácie na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti
verejných financií. Komisia sa stotožňuje s názorom, že tieto opatrenia musia brať do
úvahy potrebu chrániť najzraniteľnejších členov spoločnosti.

Európska komisia predstaví do konca tohto roka Európsku platformu na boj proti chudobe,
ktorá stanoví konkrétne opatrenia na podporu členských štátov pri dosahovaní cieľa do
roku 2020 odstrániť chudobu minimálne 20 miliónov európskych občanov.

Ilda Figueiredo,    spravodajkyňa. – (PT) Vážená pani predsedajúca, chudoba a sociálne
vylúčenie predstavujú porušenie ľudskej dôstojnosti a základných ľudských práv. Žiaľ,
napriek tomu nám hrozí, že v Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
dosiahneme rekordný počet ľudí, ktorí žijú v chudobe.

Pre bohatú Európu, kde zisky finančného sektora a hospodárskych skupín naďalej rastú
a ukrývajú sa v daňových rajoch, je to šokujúci krok späť. V dôsledku toho rastie vlna
rozhorčenia medzi miliónmi pracujúcich, žien, mladých ľudí, obetí znižovania miezd
a neistej, slabo platenej práce, nezamestnaných a dôchodcov s biednymi penziami.

Eurostat na konci roka 2008 uviedol, že aj po sociálnych príspevkoch bude približne
85 miliónov ľudí ohrozených chudobou. Túto situáciu však ešte zhoršia ďalšie neoliberálne
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politiky EÚ a takzvané úsporné opatrenia, ktoré prijíma niekoľko členských štátov. Medzi
tieto opatrenia patria znižovanie miezd a škrty v oblasti služieb verejného zdravotníctva,
vzdelávania a v ďalších oblastiach, znižovanie sociálnej podpory a zvyšovanie daní na
základné druhy tovaru vrátane potravín, ako sa to teraz po Grécku, Írsku a ďalších krajinách
deje aj v Portugalsku.

Je neprípustné, aby Komisia a Rada v dôsledku iracionálnych kritérií Paktu stability a rastu
naďalej vyvíjali tlak na členské štáty. Nezaoberajú sa sociálnymi, ale len finančnými
otázkami, pričom všetky finančné prostriedky verejnej podpory dali bankám a finančnému
systému bez akéhokoľvek ohľadu na verejnosť. Najhoršie zo všetkého je, že teraz nútia
pracovníkov a chudobných ľudí platiť za naliehavé štátne dotácie, ktoré dali bankám
s podporou vedúcich predstaviteľov EÚ a potleskom finančných skupín.

Na riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia, ako to požadujú milióny demonštrantov
v celej Európe vrátane Štrasburgu, je preto nevyhnutné zmeniť politiky.

Ciele a hlavné zásady Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu nemôžu
byť len rozprávaním do vetra. Nesmie sa zabúdať, že EÚ sa zaviazala k uskutočneniu
rozvojových cieľov tisícročia, ktoré stanovila OSN.

Politiky by mali uznávať práva a spoločnú zodpovednosť, podporovať súdržnosť a účasť
ľudí ohrozených chudobou alebo žijúcich v chudobe, prijímať konkrétne opatrenia
a realizovať ich s cieľom účinnej prevencie a odstránenia chudoby a začleňovania
bezdomovcov a prisťahovalcov, nehovoriac o ľuďoch so zdravotným postihnutím, a nemali
by ohrozovať budúcnosť mladých ľudí a detí.

Stratégia Európa 2020 sa, žiaľ, obmedzuje na odstránenie chudoby 20 miliónov ľudí do
roku 2020, čo predstavuje ústup od pôvodných cieľov takzvanej lisabonskej stratégie.

Mnohotvárny charakter chudoby a sociálneho vylúčenia si ako neoddeliteľnú súčasť
prekonania krízy vyžaduje sociálny rozmer makroekonomických politík. Znamená to
zmenu priorít a politík, najmä politík v menovej oblasti, napríklad Paktu stability a rastu,
politík v oblasti rozpočtu a zdaňovania, politík v oblasti hospodárskej súťaže a vnútorného
trhu. Prioritu musí mať hospodárska a sociálna súdržnosť a ochrana ľudských práv.
Znamená to, že by mala existovať rovnováha prinajmenšom medzi hospodárskou politikou,
politikou zamestnanosti, sociálnou a environmentálnou politikou a spravodlivým
prerozdeľovaním bohatstva a príjmov.

V tomto kontexte sú účinným nástrojom na zaistenie bezpečnosti ľudí a zmenšenie
následkov vylúčenia a nezamestnanosti systémy minimálnych príjmov. Podporujú prístup
k dôstojnej práci a bojujú proti neistote a nízkym mzdám, ktoré zvyšujú percento
chudobných pracujúcich. Tieto systémy minimálnych príjmov zohrávajú významnú úlohu
pri prerozdeľovaní príjmov a zabezpečujú solidaritu a sociálnu spravodlivosť najmä v čase
krízy, pretože pôsobia proticyklicky, ako sociálne stabilizátory tým, že poskytujú dodatočné
zdroje na posilnenie dopytu a spotreby na vnútornom trhu, a tak bojujú proti recesii.

Systémy minimálnych príjmov, založené na aspoň 60 % príjmového mediánu v príslušnej
krajine, by preto mali tvoriť integrálnu súčasť stratégie zameranej na sociálne začleňovanie,
ktoré spočíva tak vo všeobecných politikách, ako aj v konkrétnych opatreniach pre
najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, a to v oblasti bývania, zdravotníckych služieb,
vzdelávania, odbornej prípravy a sociálnych služieb. Pomohlo by to ľuďom, aby neupadli
do chudoby, a pôsobilo by to ako prostriedok sociálneho začleňovania a prístupu
k zamestnaniu pre všetkých tých, ktorí sú schopní pracovať – k zamestnaniu s dôstojnými
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pracovnými podmienkami, nie modernému otroctvu ako v prípade nestabilnej a slabo
platenej práce, ktorá postihuje milióny pracovníkov, predovšetkým ženy a mladých ľudí.

Komisia stojí pred úlohou predložiť iniciatívu a akčný plán v oblasti systémov minimálnych
príjmov s cieľom odstrániť chudobu detí, mladých ľudí, dospelých a starších ľudí a priviesť
ich na cestu sociálneho pokroku.

Licia Ronzulli,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy
a páni, údaje o svetovej chudobe sú alarmujúce, znepokojujúce a nemilosrdné. Počet ľudí
žijúcich pod hranicou chudoby neustále rastie a práve tak sa stále zväčšuje rozdiel medzi
tými, ktorí žijú v biede, a tými, ktorí majú vysokú životnú úroveň.

Podľa najnovšej správy Organizácie Spojených národov o stave svetových miest dnes žije
v osadách z chatrčí 827 miliónov ľudí a tento počet bude naďalej každý rok rásť v priemere
o 6 miliónov. Ako už bolo zdôraznené, týka sa to aj Európy: dnes žije takmer 80 miliónov
našich občanov v chudobe – 16 % obyvateľov Únie – a dobrých 19 miliónov z nich tvoria
deti.

V pozadí správy, o ktorej dnes diskutujeme, je vyhlásenie tohto roka, roka 2010, za
Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Som pani Figueiredovej vďačná
za to, že konečný text analyzuje určité aspekty, ktoré považujem za mimoriadne dôležité.
Nedávna hospodárska kríza spôsobila nárast nezamestnanosti. Žiaľ, opäť boli najtvrdšie
postihnuté ženy. Na boj proti chudobe sú v prvom rade potrebné politiky, ktoré podporujú
zamestnanosť, predovšetkým zamestnanosť žien a mladých ľudí.

Každý by mal mať možnosť získať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie
slušnej životnej úrovne. Je pravda, že minimálna mzda môže zohrávať významnú úlohu
v boji proti chudobe, pretože každému ponúka možnosť aktívne sa zúčastňovať na
sociálnom, kultúrnom a politickom živote. Napriek tomu musí mať každý členský štát
možnosť slobodne sa rozhodnúť, či prijme minimálnu mzdu; nesmie sa o tom rozhodovať
na úrovni Únie.

Ak chceme dosiahnuť skutočné sociálne začlenenie a bojovať proti nedôstojným pomerom
a chudobe, nesmieme sa spoliehať len na opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia:
musíme mať vyššie ambície. Preto bojujme za lepšie štrukturálne reformy a pracujme na
účinnejších politikách zamestnanosti, aby sme povzbudili slabšie časti spoločnosti pri
vstupe na pracovný trh.

Thijs Berman,    v mene skupiny S&D. – (NL) Vážená pani predsedajúca, pani Figueiredová
to vysvetlila znamenite a ja by som chcel doplniť len jednu vec. EÚ je založená na myšlienke,
že prosperita pre čo najväčší počet ľudí je zárukou hospodárskeho rozvoja pre všetkých
Európanov. Vďaka otvorenému trhu a tiež vďaka prostriedkom zo štrukturálnych fondov
– prerozdeleniu prosperity – životná úroveň v členských štátoch strednej a východnej
Európy rastie a staršie členské štáty z toho profitujú. Všetci Európania, ako aj všetci
obyvatelia sveta, majú právo na dôstojný život.

Preto v Lisabonskej zmluve figuruje znižovanie chudoby. Rozvojové ciele tisícročia sa
musia dosiahnuť a na medzinárodnej úrovni môžeme postupovať úplne rovnako, ako
postupujeme pri nových členských štátoch. Prosperita chudobných krajín rastie v dôsledku
rešpektovania zásad právneho štátu, pretože to dáva podnikom odvahu u nich investovať,
lebo vedia, že ich zmluvy sú bezpečné. Celosvetové prerozdelenie prosperity znižuje
sociálne napätie, možnosť násilia, tokov utečencov a zvyšuje naše potenciálne trhy.
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Preto je nepochopiteľné, že niektoré vlády členských štátov, ako napríklad vláda našej
krajiny – Holandska – teraz svojvoľne manipulujú s rozpočtom určeným na rozvoj a usilujú
sa svojvoľne manipulovať aj s týmito cieľmi. Robia to z pomýlených, krátkozrakých
vlastných záujmov. Znižovanie chudoby musí zostať prioritou EÚ.

Elizabeth Lynne,    v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, som presvedčená,
že správa o minimálnom príjme, o ktorej sme hlasovali vo Výbore pre zamestnanosť
a sociálne veci, je najlepšou cestou vpred a dosiahne najširšiu podporu. Preto vás naliehavo
žiadam, aby ste zamietli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 2.

Vždy som bola zanietenou prívrženkyňou minimálneho príjmu vo všetkých členských
štátoch a napísala som to do všetkých správ o sociálnom začleňovaní, ktoré som kedy
vypracovala, som však presvedčená, že najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je výmena
osvedčených postupov. Ak sa pokúsime ísť legislatívnou cestou, podľa môjho názoru sa
nám nepodarí získať každého a nedosiahneme to, čo všetci chceme – slušnú životnú úroveň
pre všetkých, pozdvihnúť ľudí z chudoby a predchádzať bezdomovectvu.

V správe Výboru pre zamestnanosť tiež hovoríme, že najúčinnejším spôsobom na
odstránenie chudoby je sprístupniť trh práce všetkým ľuďom. Jedným zo spôsobov, ako
to dosiahnuť, je zabezpečiť účinné vykonávanie smernice o zamestnanosti vo všetkých
členských štátoch. Pri formulovaní politiky týkajúcej sa chudoby a sociálneho začleňovania
musíme počúvať ľudí, ktorí sú v prvej línii – inými slovami, tých, ktorí sami žijú v chudobe
a bezdomovectve. Musíme zabezpečiť, aby členské štáty splnili svoje ciele v oblasti
znižovania chudoby, ktoré sú uvedené v stratégii EÚ 2020.

Chcela by som tiež poukázať na to, že v tejto rozprave hovoríme o minimálnom príjme –
inými slovami, o podpore v nezamestnanosti, a nie o mzdách.

Karima Delli,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni,
v Európe žije v chudobe 80 miliónov ľudí, viac ako 5 miliónov bezdomovcov, milióny
s nevyhovujúcim bývaním, každé piate dieťa je obeťou chudoby. A čo máme na druhom
konci stupnice? Počet miliardárov rastie.

Práve sme mali Medzinárodný deň odstraňovania chudoby, ktorý sa uskutočnil 17. októbra,
a Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa chýli ku koncu, ale čo budeme
musieť v tomto smere preukázať? Aké konkrétne riešenia ponúkne Európa tým, ktorí sú
primárnymi obeťami krízy, za ktorú nie sú zodpovední? Akú nádej môžeme ponúknuť
našej generácii, tejto európskej generácii nesúcej bremeno nezamestnanosti, neistoty
a vylúčenia, týmto mladým ľuďom, ktorí sú nedôverčiví k Európe, ktorí od Európy, a preto
od vás, očakávajú veľa?

Sme morálne zaviazaní odpovedať na ich každodenné obavy a ich strach z budúcnosti.
Lisabonská stratégia nesplnila svoje poslanie odstrániť chudobu. Už nemôžeme len tak
stáť bokom a nečinne sa prizerať. Teraz už nie je čas na zbytočné prázdne reči. Prišiel čas,
aby sme boli trúfalí a ukázali určitú politickú odvahu. Všetky organizácie, ktoré pracujú
s obeťami chudoby, medzinárodné hnutie ATD Štvrtý svet, Európska sieť proti chudobe
(EAPN), Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami
(FEANTSA), hnutie Emmaüs Europe to požadovali 20 rokov!

Preto žiadame Európsku komisiu o rámcovú smernicu, ktorej cieľom je stanoviť primeraný
minimálny príjem. Táto rámcová smernica zabezpečí nárok na primeraný minimálny
príjem a prístup k nemu, aby sa každé dieťa, dospelý alebo staršia osoba, ktorí žijú
v chudobe, mohli z nej vymaniť, a zaručí im tak neodňateľné právo na dôstojný život.
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Dámy a páni, čas sa kráti a musíme konať. Spoločne dokážeme ukončiť poburujúci škandál,
ktorým je dlhodobá chudoba. Chudoba, ukončenie chudoby by nemalo byť iba heslom.
Je to realita a dúfam, že sa do tohto boja pustíme spoločne.

Nirj Deva,    v mene skupiny ECR. – Vážená pani predsedajúca, túto rozpravu považujem
za dosť zábavnú, takmer komickú. Vypočul som si doteraz niekoľko vystúpení a hovorili
sme o odstraňovaní chudoby, pričom ani raz sme nespomenuli, ako vytvoríme väčšie
bohatstvo. Chudobu nemôžete odstrániť bez vytvárania bohatstva, v opačnom prípade
robíte iba to, že rozdeľujete od jedného k druhému, ale nevytvárate nové bohatstvo.

V medzinárodnej oblasti odchádza z rozvojových krajín prostredníctvom všetkých druhov
korupcie a ďalších činností, ktoré nie sú zaznamenané ani zdaniteľné, ani uložené
v správnych bankách, 880 miliárd EUR. Toto je škandál finančného spoločenstva
v medzinárodnom rozvoji. Týchto 880 miliárd EUR by malo vytvárať bohatstvo
v rozvojových krajinách.

V Európe sa zvyšuje chudoba, pretože teraz, keď prichádzajú výzvy z Indie a Číny, bránime
tvorbe bohatstva nadmernou reguláciou. Musíme to prehodnotiť.

Gabriele Zimmer,    v mene skupiny GUE/NGL. – (DE) Vážená pani predsedajúca, na
dnešnom rokovaní o téme chudoby sa zámerne zameriavame na prepojene medzi globálnou
chudobou a chudobou v členských štátoch Európskej únie. Státisíce ľudí to však urobili
už pred nami. V uplynulých týždňoch a mesiacoch vychádzali s touto výzvou stále viac
do ulíc Európy a v blízkosti samitu OSN o rozvojových cieľoch tisícročia sa zámerne
organizovala demonštrácia Global Action Day.

Na rozdiel od týchto ľudí však zostávame ako európske inštitúcie vo všetkých svojich
stratégiách nekonkrétni a nejednotní a vytvárame rámcové podmienky, ktoré znovu bránia
boju proti chudobe. Lisabonská zmluva a aj stratégia Európa 2020 ciele v oblasti chudoby
de facto odstránili. Výzvu na udržateľnosť verejných financií využívajú mnohé členské štáty
Európskej únie na ospravedlnenie znižovania v oblasti sociálnych služieb a prerozdeľovania
prostredníctvom škrtov v zdravotnej službe a dôchodkových systémoch, obmedzovaním
nástrojov politiky v oblasti trhu práce a služieb poskytovaných nezamestnaným, deťom
a rodinám. Robíme to sami v členských štátoch EÚ a v tomto zhromaždení konáme, akoby
sme museli viesť kampaň len za to, aby ľudia, ktorí žijú v chudobe, už neboli vylúčení.
Robíme to sami prostredníctvom našich politických metód.

Chcela by som upozorniť, že stratégia Európa 2020 a stratégia udržateľnosti Európskej
únie si navzájom odporujú, a preto znemožňujú boj proti globálnej chudobe.

Derek Roland Clark,    v mene skupiny EFD. – Vážená pani predsedajúca, chudoba, najmä
počet ľudí ohrozených chudobou, rástla spolu s tým, ako rástla EÚ, a k tomuto problému
prispel každý nový členský štát, preto je celkom jasné, ako predísť ďalšiemu zvyšovaniu
chudoby.

Jednou z vašich odpovedí je zavedenie minimálneho príjmu. Som za minimálnu mzdu,
ale iba ak si ju každá krajina stanoví sama. Celoeurópska minimálna mzda by túto záležitosť
zdeformovala. Napríklad v Škandinávii je vykurovanie domácnosti pre všetky príjmové
skupiny určite drahšie ako v južnej Európe.

Som proti minimálnemu príjmu, pretože to znamená, že nízku mzdu majú dopĺňať verejné
prostriedky: väčšie výdavky daňových poplatníkov počas hospodárskej krízy. Ako zabránite
tomu, aby niektorí zamestnávatelia neplatili menej, než by mohli, keďže budú vedieť, že
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to vykompenzuje systém dávok? Odpoveď: viac nariadení a byrokracie pre podniky najťažšie
doľahne na MSP, ktoré zamestnávajú polovicu pracovnej sily.

A, samozrejme, po harmonizácii minimálneho príjmu v celej EÚ bude nasledovať
harmonizácia daňového systému, ktorá všetko premení na šedú beztvarú hmotu a pripraví
Európu o jej najväčší majetok: rozmanitosť.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, je znepokojujúce, že v EÚ žijú
tisíce ľudí na hranici chudoby napriek tomu, že majú stálu prácu. Z tohto hľadiska je
potrebné veľmi uvítať pokusy stanoviť primeranú minimálnu mzdu. Minimálna mzda má
však zmysel len vtedy, keď je spojená s ďalšími opatreniami. Oddelená rozprava by mohla
viesť k úpadku miest podnikania a nárastu počtu nezamestnaných ľudí. Napokon, ak sa
nezmení súčasné daňové zaťaženie, malé a stredné podniky si nebudú môcť dovoliť platiť
zákonom stanovenú minimálnu mzdu a, samozrejme, vyššie mzdy so sebou prinášajú aj
riziko zvýšenia cien tovaru a služieb. To by mohlo znovu uviesť do pohybu inflačnú špirálu.

Preto sa musíme zamerať na úľavy v súvislosti s prácou. Práca sa musí občanom EÚ znovu
vyplácať. Minimálna mzda je určite dobrá myšlienka, ale mala by sa poskytovať v rámci
zmysluplného celkového balíka daňových úľav pre pracovníkov, ako aj pre európske malé
a stredné podniky.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, odstránenie chudoby
je naozaj rozvojový cieľ tisícročia, ale je to aj európsky cieľ v Európe.

V Európe máme skutočne najvyššiu priemernú životnú úroveň na svete, ale také rozdiely,
aké existujú v rámci našej európskej spoločnosti, ako aj medzi Európou a Afrikou, nie sú
nikde inde na svete. Európa má najväčšie rozdiely v životných úrovniach na svete. Teda
našou úlohu je tieto rozdiely zmenšiť.

Príliš veľa Európanov nemá v Európe každé dva dni prístup k výživnému jedlu. Príliš veľa
detí je chudobných a čelí zdravotným a vzdelávacím problémom prameniacim z trvalej
chudoby. Príliš veľa žien musí znášať rozdiely v odmeňovaní, ženy sú marginalizované
v súvislosti so zamestnávaním, nemajú pracovné istoty, a preto jediný spôsob, ako ich
vrátiť späť do spoločnosti a vymaniť z chudoby, je odborná príprava. Príliš veľa starších
osôb, a častejšie žien ako mužov, má počas svojho profesionálneho života problémy so
získaním slušného zamestnania a dôstojnej mzdy.

Vo vidieckych oblastiach žije príliš veľa ľudí pod hranicou chudoby. Mnohé naše politiky
pomoci na boj proti chudobe sú mestské politiky. V boji proti chudobe musíme pomôcť
aj vidieckemu spoločenstvu.

A preto na vás nalieham, boj proti chudobe...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dnes je
dominantnou témou v Európskom parlamente boj proti svetovej chudobe. Je však dôležité,
ako upozornila pani Figueiredová, že chudoba je príliš rozšírená aj v Európe. Boj proti
tomuto javu je jednou z priorít stanovených v stratégii 2020. Je síce dobré stanoviť ciele,
ktoré by, mimochodom, mali byť ambicióznejšie, lepšie je však poskytnúť nevyhnutné
prostriedky. A je jasné, že jedným z týchto prostriedkov je primeraný minimálny príjem
pre všetkých v Európe.
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Vynikajúca správa našej kolegyne poslankyne má v tomto boji určite svoj zmysel a skutočne
posúva veci dopredu. Obávame sa však, že bez legislatívnej iniciatívy Komisie, ktorá tiež
uznáva úlohu, ktorú zohráva minimálny príjem, členské štáty nedokážu zabezpečiť splnenie
nášho sľubu odstrániť chudobu. Preto musí po tejto správe nasledovať rámcová smernica,
ktorá zoberie do úvahy vnútroštátne postupy.

Charles Goerens (ALDE)  . – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podľa mňa je
potrebné uviesť v tejto rozprave tri dôležité poznámky.

Po prvé, globalizácia zväčšila nerovnosti v rámci krajín, zmenšila však nerovnosti medzi
národmi, o čom svedčí úspech rozvíjajúcich sa krajín. Poukázal na to odborník
z Medzinárodného menového fondu (MMF) na konferencii v Osle, kde MMF spojil sily
s Medzinárodnou organizáciou práce.

Je pravda, že ešte stále existujú veľké rozdiely medzi národmi, pokiaľ však ide o nerovnosti
v rámci našich členských štátov, bolo by nesprávne obviňovať z trvalej chudoby len
globalizáciu.

Moja druhá poznámka sa týka situácie v Európe, ktorá je veľmi špecifická. Ako povedal
pán profesor Fitoussi, je to jediná veľká hospodárska oblasť, ktorá si za posledné tri
desaťročia navykla na hromadnú nezamestnanosť.

Stratégia 2020 naozaj otvorila niektoré zaujímavé perspektívy v oblasti riešenia
štrukturálnej nezamestnanosti. Európska únia však musí nájsť cesty na zlepšenie miery
zamestnanosti v kontexte zvládnutia súčasnej krízy.

Mnohí z nás sú presvedčení, že ak veci zájdu príliš ďaleko v prospech ozdravenia verejných
financií, cieľ zníženia rizika chudoby sa stane ilúziou.

Po tretie, náš prístup k boju proti chudobe musí byť medzinárodný a orientovaný navonok.
Vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj si už nemôžeme dovoliť uprednostňovať jeden
prístup na úkor druhého. Maltuziánsky prístup, ktorý spočíva v presadzovaní toho, čo sa
vynakladá v mene solidarity, je celkom jednoducho...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Jean Lambert (Verts/ALE).   – Vážená pani predsedajúca, myslím, že všetci si uvedomujeme
dôležitosť systémov minimálneho príjmu v celej Európskej únii, aj keď ich doteraz nezaviedli
všetky členské štáty. Vieme tiež, že existujú veľmi veľké rozdiely v účinnosti, že často
neexistuje jasný základ pre vyplácané sumy a že vyplácané sumy nedržia vždy tempo
s rastúcimi nákladmi. Niektoré členské štáty majú veľmi nedostatočné poberanie podpory,
preto ľudia nedostávajú svoje príspevky, a niektoré členské štáty tieto systémy príjmov
tiež časovo obmedzujú, čo sa v prípade niečoho, čo sa považuje za systém ochrany, javí
ako veľmi bizarné.

Som pevne presvedčený, že potrebujeme spoločný rámec v celej Európskej únii, ktorý
poskytne jasné zásady pre vypracovanie týchto systémov a jasnú metodiku práce na nich.
Nehovoríme o rovnakej úrovni platieb vo všetkých členských štátoch a neustále to hovoriť
znamená zotrvávať na niečom, čo je hlboko nepravdivé. Tieto systémy musíme vypracovať,
aby každý v EÚ mohol dôstojne žiť.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Túto rozpravu o chudobe vedieme počas Európskeho
roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Dôležité je, aby naše úsilie, ako aj úsilie
vlád a mimovládnych organizácii, bolo trvalé, a nie iba vo forme kampaní a propagandy.
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Zo všetkých opatrení, ktoré sa v správe navrhujú, má osobitný význam návrh definovať
minimálny príjem vo vzťahu k príjmovému mediánu. Príčiny chudoby sú rôzne a často
sú spojené so sociálnymi neduhmi a sociálnym vylúčením. Mimoriadne poburujúci
a hanebný je však výskyt chudoby pracujúcich ľudí, dokonca tých, ktorí nemajú žiadne
deti alebo len málo detí. Takáto situácia je neprijateľná, a preto kroky, ktoré v tejto záležitosti
podniká Európska komisia a Parlament, musia byť mimoriadne účinné, ucelené a rozhodné.
Pomáhame ľuďom na rôznych kontinentoch a posielame humanitárnu pomoc po
prírodných katastrofách, najprv by sme však mali dať príklad prejavením solidarity
s občanmi postihnutými chudobou na území Európskej únie.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, chcela by som
poukázať na sektor, v ktorom, ak máme zabrániť tomu, aby v Európe vznikla nová generácia
chudobných, musíme prijať preventívnu politiku. Nedávne štúdie ukázali, že existujú veľmi
veľké rozdiely medzi mzdami pracovníkov a dôchodkami, ktoré budú dostávať, „priepastné
rozdiely v dôchodkoch“, ktoré ich automaticky zaradia medzi nouveaux pauvres. Ak chcú
pracovníci zaplniť túto medzeru vo svojom poistnom krytí a zabezpečiť si slušnú životnú
úroveň po odchode do dôchodku, musia na celoeurópskej úrovni usporiť 2 miliardy EUR
ročne.

Povedala som to, aby som vás upozornila na tento veľmi vážny problém, ktorému už čelia
milióny európskych dôchodcov – nouveaux pauvres v Európe.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Vážená pani predsedajúca, správa o minimálnom príjme je
dobrým obrazom rozsiahlej rozpravy na tému boja proti chudobe a vylúčeniu, ktorú sme
viedli vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Nezamestnanosť a sociálne problémy
v mnohých členských štátoch v dôsledku hospodárskej krízy stále narastajú, i keď je
Európsky rok boja proti chudobe.

Chudoba detí, rastúca nezamestnanosť mladých, horšie postavenie žien na trhu práce,
vylúčenie prisťahovalcov, štatút menšín, napríklad Rómov, a ťažká situácia nezamestnaných
v preddôchodkovom veku sú nevyriešenými prvkami európskej chudoby. Znižovanie
chudoby je jedným z kľúčových cieľov stratégie Európa 2020, ktorý sa mal realizovať
pomocou kvantitatívnych cieľov záväzných pre všetky členské štáty. Existuje na to aj dobrý
dôvod, pretože počas posledného desaťročia neprinieslo úsilie zamerané na zníženie
chudoby prakticky žiadne výsledky.

Väčšina vo výbore sa nakoniec rozhodla navrhnúť, aby členské štáty stanovili minimálny
príjem zodpovedajúci šesťdesiatpercentnej hranici príjmového mediánu, a niektorí členovia
výboru dokonca požadovali rámcový zákon o minimálnom príjme. Zmeny legislatívy
nepodporujem, pretože stanovenie minimálneho príjmu neprihliada na rozdielne štruktúry
systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch. V niektorých členských štátoch
sú súčasťou systému sociálneho zabezpečenia rôzne odstupňované a s príjmom súvisiace
sociálne služby aj univerzálne služby financované prostredníctvom daní. Preto by sa
k otázke minimálneho príjmu malo pristupovať z hľadiska zásady subsidiarity v členských
štátoch a riešenia by sa mali hľadať prostredníctvom výmeny osvedčených postupov.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán Chastel, páni komisári,
tesne po 17. októbri, ktorý je dňom boja proti chudobe, v tomto roku boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu vieme, že pred krízou, v roku 2007, žilo pod hranicou chudoby
17 % obyvateľov Európskej únie. Súčasný percentuálny údaj nepoznáme, ale všetci vieme,
že je vysoký a že takúto situáciu nemôžeme tolerovať.
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Áno, vo svojich záväzkoch sme dôslední, áno, veríme v to, čo sme prijali v základnom
zákone, v článku 1 charty, v ktorom sa uvádza, že každý má právo na dôstojnosť,
v Lisabonskej zmluve, ktorá stanovuje ako cieľ Európskej únie boj proti sociálnemu
vylúčeniu, a v stratégii 2020, ktorá stanovuje ako jeden zo svojich hlavných cieľov boj
proti chudobe. Nikdy sme však nestanovili prostriedky na realizáciu takejto stratégie, čo
znamená, že zlyháme a naši spoluobčania budú sklamaní.

Musíme prijať legislatívnu iniciatívu o minimálnom príjme a zaistiť financovanie...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

David Casa (PPE).   – (MT) Ako už bolo povedané, téma chudoby zaujíma v našom
programe popredné miesto. Všetci poznáme štatistiky, percentá a rétoriku na túto tému.
To, že taký veľký počet občanov žije pod hranicou chudoby, je vážna vec, ktorú je potrebné
bezodkladne riešiť. Dokázať bojovať proti chudobe vytváraním väčšieho počtu pracovných
miest a podporovaním zriaďovania štruktúr, ktoré nám môžu pomôcť dosiahnuť cieľ, je
úžasná vec. A k tomu patrí plán na pomoc európskym občanom, aby mohli absolvovať
potrebnú odbornú prípravu, ktorá vyústi do dobre plateného pracovného miesta.
Požadujeme tiež finančné prostriedky potrebné na poskytnutie podpory tým krajinám,
ktoré v tomto ohľade stále zaostávajú, aby aj ony mohli splniť tieto ciele. Preto je jasné, že
musíme podporiť čo najväčší počet ľudí, najmä žien, aby vstúpili na trh práce. Správa túto
situáciu dôkladne hodnotí a na tomto mieste by som veľmi rád poďakoval a zablahoželal
spravodajkyni k jej veľmi užitočnej práci. Musíme však zaistiť, aby sme sa nehnali dopredu
naslepo, pretože naďalej sa musia rešpektovať ustanovenia Zmluvy, týkajúce sa zásady
subsidiarity. Uplatňovať univerzálnu koncepciu v celej Európe nie je praktické riešenie.
Okrem toho zatiaľ nemáme potrebný právny základ, ktorý pre to požaduje naša Zmluva.
Tieto požiadavky by preto mali regulovať slobodne, bez zaťaženia, členské štáty podľa
vlastných potrieb.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, v dôsledku hospodárskej, finančnej
a sociálnej krízy Európa v súčasnosti prechádza obdobím transformácie. Krízy existujúce
v niektorých členských štátoch sa zhoršili, zväčšili sa sociálne nerovnosti a táto situácia
viedla k zvýšeniu počtu ľudí žijúcich pod hranicou chudoby.

V Európskej únii je dnes viac chudobných ľudí. V Európe je viac mužov a žien s príjmom
nižším ako 60 % priemernej mzdy v členskom štáte, v ktorom žijú. Máme vážny problém,
ktorý si vyžaduje konkrétne a účinné opatrenia. 80 miliónov Európanov žije na hranici
alebo pod hranicou chudoby. Hranica chudoby v jednotlivých členských štátoch EÚ je síce
rozdielna, isté však je, že v našej Únii, ktorá má ako svoj rozvojový model najvyspelejší
sociálny model na svete, tento jav narastá.

V Portugalsku je chudobou ohrozených alebo v chudobe žije približne 20 % ľudí, ktorých
mesačný príjem je menší ako 360 EUR. Šokujúce sú údaje o detskej chudobe v našej krajine.
Portugalsko je jednou z ôsmich krajín s najvyššími úrovňami detskej chudoby.

Vítame cieľ odstrániť do roku 2020 chudobu 20 miliónov ľudí a práve tak vítame snahu
podporiť zamestnanosť a sociálne začleňovanie. Chcem zablahoželať spravodajkyni k jej
príspevku a zdôrazniť, že vzhľadom na to, že je potrebný minimálny príjem, stanovenie
jeho výšky by malo byť zodpovednosťou každého členského štátu.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) V roku 1992 vyhlásila OSN 17. október za Medzinárodný
deň boja proti chudobe. Táto medzinárodná organizácia sa v roku 2000 zaviazala znížiť
mieru ľudí žijúcich v ťažkej chudobe v priebehu 15 rokov na polovicu. Uplynuli už dve
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tretiny tohto obdobia. Čísla sú alarmujúce a v čase, keď dopyt a očakávania sú veľmi vysoké,
zaostávame za ukazovateľmi. Sedemdesiattri percent obyvateľov EÚ považuje za hlavný
problém čoraz rozšírenejšiu chudobu vo svojich krajinách. Osemdesiatdeväť percent
občanov požaduje okamžité opatrenia na riešenie tohto problému a 74 % očakáva, že EÚ
bude zohrávať pri odstraňovaní chudoby významnú úlohu. Na druhej strane, v posledných
dvoch rokoch prišlo o prácu 6 miliónov občanov EÚ a zvyšuje sa detská chudoba.

Aj keď vieme, že najúčinnejším prostriedkom boja proti chudobe je zamestnanosť, a často
tento fakt spomíname, model sociálnej Európy, ktorý určil Jean Monnet, bol zatienený
hospodárskymi záujmami. Cieľom hospodárskeho rozvoja je zabezpečiť blaho občanov,
ale bez účinných sociálnych opatrení a drastického zníženia súčasnej úrovne chudoby to
nemá žiadnu hodnotu. Je zrejmé, že sociálna politika je predovšetkým úlohou
a zodpovednosťou členských štátov. Napriek tomu si však myslím, že odpovede na
najnaliehavejšie otázky musíme nájsť spoločne prostredníctvom zvýšeného používania
otvorenej metódy koordinácie a uľahčením výmeny osvedčených postupov.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, každému šiestemu
obyvateľovi Európskej únie hrozí chudoba: najmä mladým ľuďom do 17 rokov, zraniteľní
sú však aj mnohí starší ľudia. Chudoba sa zvyšuje vrátane chudoby Európanov, ktorí majú
prácu. Preto som, dámy a páni, presvedčený, že sa musíme chopiť iniciatívy aj na európskej
úrovni.

Hospodársky rast, lepšie vzdelávanie a odborná príprava, viac pracovných miest:
samozrejme, v plnej miere to podporujeme, je však jasné, že to nestačí a že potrebujeme
špecifickú politiku na boj proti chudobe. Ako tu už zaznelo, je to skutočne jedna
z vlajkových lodí, jedna z priorít našej novej stratégie EÚ 2020. O čo konkrétne ide? Ide
o dôstojný život – právo viesť dôstojný život – a o stravu, bývanie, oblečenie: základné
veci, ktoré v našej prosperujúcej Európe v roku 2010 zjavne nie sú zaručené.

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, preto som presvedčený, že na zabezpečenie tohto
minimálneho príjmu je potrebné prijať opatrenia aj na európskej úrovni. Ako už povedala
pani Bastosová, nie je to nástroj, ktorý sa musí v celej Európskej únii vypracovať rovnakým
spôsobom. Členské štáty musia mať dostatočný priestor, aby sa mohli rozhodnúť pre svoje
špecifické riešenie. Musíme naďalej zvyšovať tlak, aby sme zabránili tomu, že zraniteľné
osoby budú ponechané napospas osudu.

Preto vyslovene žiadame, aby so vo všetkých krajinách Európskej únie zaviedol systém
zaručeného minimálneho príjmu. Bol by to dôležitý signál nádeje pre všetky
najzraniteľnejšie osoby v Európe, tých, ktorí sú v súčasnosti postihnutí chudobou
a sociálnym vylúčením.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Teší ma, že tento problém chudoby a sociálneho vylúčenia sa
snažíme predniesť aj na úrovni európskych inštitúcií. To je veľmi dôležité.

Uznesenie, ktoré sa chystáme prijať, sa uberá presne týmto smerom. Situáciu opisuje veľmi
dobre, o niečo menej úspešné je však pri hľadaní jej riešenia.

Jednu časť tohto riešenia môže tvoriť minimálny príjem, ktorý v skutočnosti už v sociálnych
politikách členských štátov v nejakej podobe existuje. V tomto materiáli som sa však stretol
aj s návrhom na univerzálny základný príjem alebo bezpodmienečný príjem pre všetkých.
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To by však bolo otázne aj z hľadiska sociálnych nárokov. Nie je to dobrý nápad, aby každý
dostával základný príjem pre normálny život, pretože potom by sme mali menej finančných
prostriedkov pre tých, ktorí sociálnu pomoc naozaj potrebujú.

Dúfam, že na tomto plenárnom zasadnutí...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Ciele, ktoré stanovila lisabonská stratégia –
vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a odstránenie chudoby do roku 2010 – neboli
dosiahnuté. Preto musí Európa pokračovať v úsilí o ich dosiahnutie.

Myslím si, že Európska únia a členské štáty musia zamerať osobitnú pozornosť na programy
celoživotného vzdelávania. Tieto programy poskytujú prostriedky na boj proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu a pomáhajú konsolidovať možnosť zamestnať sa a schopnosť
začlenenia do trhu práce.

Na druhej strane si myslím, že európska výkonná moc by mala analyzovať oblasti, v ktorých
sa zvyšuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, aby mohla v budúcnosti podporiť
opatrenia na vyriešenie tohto nedostatku.

Jedným z možných opatrení by bolo aj rozšírenie programu Erasmus, ktorý je v súčasnosti
určený pre študentov, aj pre ďalšie sociálno-odborné skupiny, akými sú napríklad mladí
ľudia bez univerzitnej kvalifikácie alebo nezamestnaní ľudia zaradení do odborných
rekvalifikačných programov.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Vzhľadom na zásadu solidarity, ktorá je základnou
zásadou Európskej únie, a v kontexte Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu vyzývam na zavedenie zaručených primeraných úrovní minimálneho príjmu
vo všetkých členských štátoch EÚ, ktoré podporia ľudí s nedostatočnými príjmami, aby
konsolidovali svoje hospodárske a sociálne začlenenie, a zabezpečia slušný život.

V boji proti chudobe dosiahneme významný a účinný pokrok len prijatím konkrétnych
opatrení zameraných na zavedenie systémov minimálnych príjmov. To nám umožní
zaručiť primeranú životnú úroveň pre všetkých európskych občanov, ktorej súčasťou bude
sociálne zabezpečenie a rovnaký prístup k sociálnym službám poskytovaným štátom, ako
je systém sociálneho zabezpečenia, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie.

Nakoniec by som chcela zdôrazniť, že našich občanov, predovšetkým ženy a rizikové
skupiny, ako aj etnické menšiny, budeme môcť chrániť proti sociálnemu vylúčeniu len
pomocou rozsiahlej palety konkrétnych politických riešení, ktoré zabezpečia poskytovanie
zdrojov pre sociálnu intervenciu a ochranu.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, znovu chcem
vyzvať Komisiu, aby po vytvorení platformy pre boj proti chudobe nepripustila, že z toho
zostanú len prázdne slová, ale aby nadviazala na iniciatívy Parlamentu. Po prvé, na iniciatívu,
ktorá požaduje preskúmanie, či je potrebná rámcová smernica o minimálnom príjme, aby
každý v Európskej únii mohol viesť dôstojný život. Po druhé, na iniciatívu, aby sa pri
príprave štrukturálnych fondov nevyužíval len HDP, ale aby sa – v prípade znevýhodnenia
– ako miera nerovnosti v príjmoch do hodnotenia zahrnul aj koeficient Gini. O týchto
veciach musíte teraz rozhodnúť, ak máme mať nejakú šancu zaviesť ich. Preto by som
chcela pána komisára požiadať, aby tieto dva body z pléna zaradil do programu Komisie
a zabezpečil, že Komisia bude mať v tejto súvislosti odpoveď pre Európsky parlament.
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Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, Medzinárodný deň boja proti
chudobe oslavujeme už príliš veľa rokov, ale veľa konkrétnych výsledkov nemáme, a ak
budeme naďalej uplatňovať rovnaké politiky, hrozí nám, že tento deň si budeme pripomínať
ešte mnoho ďalších desaťročí. Z tohto hľadiska sa Európa a všeobecne západný svet
jednoducho nemôžu tváriť, že nič nevidia.

Boj proti chudobe znamená boj za spravodlivé rozdelenie bohatstva v rámci členských
štátov aj na medzinárodnej úrovni. Je to tiež záležitosť rešpektovania životného prostredia
a dodržiavania zásady rovnosti všetkých ľudských bytostí. Ak po našich dnešných
diskusiách nebudú nasledovať konkrétne činy založené na tom, čo sme tu dnes počuli,
obávam sa, že naše vyhlásenia zostanú nevypočuté, budú len dobrými úmyslami bez
skutočného vplyvu na biedu a chudobu na celom svete a v Európe.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chudoba
a sociálne vylúčenie ohrozujú ľudskú dôstojnosť, inými slovami, základné ľudské práva.
Najohrozenejšie sú rodiny s jedným rodičom, deti a starší ľudia. Významnú časť populácie
ohrozenej chudobou tvoria ženy, čiastočne z dôvodu zvyčajnej diskriminácie, ktorá stále
prevláda zo všetkých strán v súvislosti so mzdami a dôchodkami, a čiastočne z dôvodu
ich veľmi často neistých pracovných podmienok.

Musíme prijať opatrenia, ktoré podporia investície na trhu práce, napríklad vytvoriť
pracovné miesta, podporiť programy Spoločenstva, ako je program celoživotného
vzdelávania. Áno, mali by sme zaistiť minimálnu úroveň materiálneho zabezpečenia, ale
s rozsiahlymi kontrolami a podmienkami, aby sme mohli hneď od začiatku zabrániť
akémukoľvek možnému zneužitiu. Áno, mali by sme zabezpečiť minimálny príjem, ale
s podmienkou, že to za žiadnych okolností nesmie viesť k nejakej novej forme nepriamej
alebo obrátenej diskriminácie.

Miroslav Mikolášik (PPE) -    (SK) Približne 85 miliónov ľudí v Európskej únii je
ohrozených chudobou a 17 % z 500 miliónov obyvateľov EÚ v roku 2008 žilo pod
hranicou chudoby.

Keďže chudoba a sociálne vylúčenie majú viacrozmerný charakter, treba systematicky
zavádzať ich prevenciu do ostatných politík, aby bolo všetkým občanom Európskej únie
umožnené dôstojné žitie. Boj proti chudobe si vyžaduje nielen aktívnu podporu príjmových
systémov a sociálnej ochrany, ale aj vytváranie dôstojných a trvalých pracovných miest
pre znevýhodnené pracovné skupiny. Zdôrazňujem, že zamestnanie by malo byť všeobecne
považované za najúčinnejší spôsob ochrany proti chudobe, a preto by tvorba práve
pracovných miest mala byť jasnou prioritou Európskej únie aj členských štátov. Špeciálna
pozornosť musí byť venovaná integrácii mladých, ale i starších ľudí do pracovného života.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, minulú nedeľu som sa v Írsku
stretol so skupinou mladých ľudí, ktorí zápasia s chudobou o prežitie. Ako poslanca tohto
Parlamentu sa ma spýtali, na ktorej som strane. Som na ich strane, alebo na strane bankárov?
Položili mi priamu otázku. Poskytli mi rad svedectiev a žiadali ma, aby som ich tlmočil
tomuto Parlamentu. Zdôrazňovali, že už nemajú záujem o voľby, pretože nevidia žiadnu
perspektívu zmeny prostredníctvom ďalšieho hlasovania. Hovoria, že sú znechutení z toho,
že sa s nimi zaobchádza, akoby neboli ničím, a že cítia, že pre spoločnosť nemajú žiadnu
hodnotu.

Som presvedčený, že musíme brať do úvahy, čo si títo mladí ľudia myslia. Sú našou
budúcnosťou. Nevidím žiadny dôkaz, že Komisia skutočne zabezpečuje, aby členské štáty,
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ktoré sú nútené venovať sa rozpočtovej konsolidácii, brali do úvahy aj skutočnosť, že
týchto ľudí – ktorí už trpia – nesmieme zahnať do väčšej bolesti, a ľudí, ktorí sú v súčasnosti
na okraji, zahnať do chudoby. Je mimoriadne dôležité, aby sme...

(Predsedajúca prerušila rečníka.)

Ilda Figueiredo,    spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som poďakovať
všetkým kolegom a tiež Komisii, Rade a belgickému predsedníctvu za to, čo povedali vo
svojich vystúpeniach, rada by som však upozornila na tri body, ktoré zdôraznili aj niektorí
poslanci.

Po prvé, nestačia pekné slová a dobré úmysly. Tento Európsky rok boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu musí mať praktický rozmer. Musia sa zmeniť politiky. Na prvé
miesto je potrebné klásť ľudí. Musí existovať povedomie, že bohatstvo vytvárajú pracovníci
a že títo potrebujú spravodlivé mzdy. Na vytvorenie väčšieho bohatstva však potrebujeme
viac pracovných miest. Viac pracovných miest, to znamená s právami a spravodlivými
mzdami. Potrebný je aj iný spôsob prerozdelenia bohatstva a príjmu a v tomto kontexte
sú dôležitým nástrojom na pomoc v tomto boji systémy minimálnych príjmov. Tieto
systémy zachovávajú minimálne príjmy, ktoré sa môžu medzi jednotlivými krajinami
odlišovať, majú však spoločný cieľ...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chudoba je tragédiou pre
jednotlivcov aj pre spoločnosť. Chudoba vedie k násiliu, zločinu a konfliktu. Chcel by som
poďakovať Európskemu parlamentu za to, že boju proti chudobe určil popredné miesto
v programe a dnešná rozprava dokazuje európske odhodlanie riešiť tento problém. Stratégia
Európa 2020, správa pani Figueiredovej, aktivity členských štátov – to všetko sú kroky
správnym smerom.

Chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ bude existovať globálna chudoba – keď 1,4 miliardy
ľudí žije z menej ako jedného dolára denne –, nemôžeme ani očakávať, že tento problém
vyriešime vo vnútri Európskej únie. To znamená, že politika v oblasti rozvojových cieľov
tisícročia je dôležitá aj pre nás.

Som presvedčený, že sa pokúšame nájsť správne riešenie a tým je inkluzívny hospodársky
rast – našich partnerských krajín a aj Európskej únie. Viem, že inkluzívny hospodársky
rast znie dosť jednoducho, je to však presne to, čo sa pokúšame riešiť zmenou našich
rozvojových politík. Týmto smerom sa uberá aj stratégia EÚ 2020.

Olivier Chastel,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni,
vo svojom prvom vystúpení som sa úmyselne zameral na rozvojový aspekt boja proti
chudobe. Musím, samozrejme, povedať niekoľko slov o Európskej únii. Belgické
predsedníctvo sa zaviazalo vypracovať nástroje na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
predovšetkým prostredníctvom pilotných iniciatív v rámci stratégie Európa 2020. Jedným
z cieľov tejto stratégie, ktoré schválila Rada 7. júna 2010, je podpora sociálneho
začleňovania najmä prostredníctvom znižovania chudoby.

Tento cieľ stanovuje, že do roku 2020 sa má znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo
vylúčením najmenej o 20 miliónov. Vychádzať sa bude z troch ukazovateľov, ktoré predložil
Výbor pre sociálnu ochranu, a to z rizika chudoby, materiálnej deprivácie a života
v domácnosti bez zamestnania.
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Cieľom Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je okrem toho zvýšenie
informovanosti verejnosti o tomto probléme a tlmočenie odkazu, že chudoba a vylúčenie
narúšajú sociálny a hospodársky rozvoj. Európsky rok sa takisto snaží spochybniť názor,
že boj proti chudobe predstavuje pre spoločnosť náklady a opätovne potvrdiť dôležitosť
kolektívnej zodpovednosti, a to nielen zodpovednosť politikov s rozhodovacími
právomocami, ale aj tých, ktorí pôsobia v oblasti verejného a súkromného sektora.

Belgické predsedníctvo má veľký záujem zúčastniť sa na tomto Európskom roku boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Chcel by som spomenúť niektoré iniciatívy a udalosti,
ktoré sa zorganizovali. V septembri bola usporiadaná konferencia o detskej chudobe.
Cieľom tejto konferencie bolo poskytnúť priestor pre európsku diskusiu o prijatí
odporúčania o detskej chudobe, aby sa prerušil začarovaný kruh opakovaného prenášania
chudoby z generácie na generáciu.

Ako reakcia, konkrétne na pána Daerdena, bol dnes v Bruseli zorganizovaný okrúhly stôl.
Jeho témou bude vykonávanie odporúčania o aktívnom začleňovaní s jeho tromi piliermi:
minimálnym príjmom, inkluzívnym trhom práce a prístupom ku kvalitným službám.

Ďalšia konferencia na tému sociálneho hospodárstva sa má konať 27. a 28. októbra
a konferencia o bezdomovectve sa uskutoční 9. a 10. decembra. A napokon 17. decembra,
pri príležitosti zasadnutia Európskej rady, sa bude konať oficiálne záverečné zasadnutie
Európskeho roka boja proti chudobe, na ktorom budú predstavené osvedčené postupy
a hlavné udalosti roka.

Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, takto sa realizuje zámer belgického predsedníctva
udeliť v európskom programe prioritu sociálnym otázkam.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi privítať na galérii
pre diplomatov delegáciu mladých ľudí z medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet.
Blahoželám im ku všetkému, čo robia pre boj proti extrémnej chudobe, a ďakujem im za
to, že dnes prišli na toto plenárne zasadnutie.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 20. októbra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Chudoba je veľmi vážny problém, ktorý sa týka
85 miliónov našich európskych spoluobčanov, a preto by nikto nemal k nemu zostať
ľahostajný. Musí byť v popredí našich priorít a zaslúži si kolektívnu reakciu, ktorá zabezpečí,
aby naši európski spoluobčania, ktorí sa nachádzajú v situácii sociálnej zraniteľnosti, mali
trochu dôstojnosti.

Tento všadeprítomný problém ovplyvňuje našich mladých ľudí, našich starších občanov
a v rastúcej miere aj našich pracovníkov, ktorých iba v priebehu posledných dvoch rokov
postihla strata 6 miliónov pracovných miest a nízka úroveň a nestabilita miezd, dokonca
aj v prípade, ak sa im podarí udržať si svoje pracovné miesta.

Bezpochyby potrebujeme systematický prístup, ktorý sa zameriava na príčiny problémov,
rieši ich a vznikajúce problémy zničí hneď v zárodku. Zároveň však v súčasnosti nemôžeme
zabezpečiť bezprostredné a naliehavé reakcie na ich dôsledky. Z tohto hľadiska je nielen
nevyhnutné zabezpečiť, aby tí, ktorí sú v našej spoločnosti zraniteľní, dostávali minimálny
príjem na živobytie a aby im boli poskytované naliehavé riešenia, ktoré im pomôžu vyriešiť
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túto situáciu, ale je to aj požiadavka, ktorú by sme mali schváliť a ktorú obhajuje aj táto
správa.

Elena Oana Antonescu (PPE),    písomne. – (RO) Európa pocítila v roku 2009 hlavný
nápor globálnej hospodárskej krízy. Skutočne, vplyv tohto obdobia na úroveň chudoby
v celej EÚ nemohol byť ničivejší najmä pre 17 % Európanov, ktorí v roku 2008 žili pod
hranicou chudoby. Toto percento sa, žiaľ, veľmi pravdepodobne zvýšilo.

Iskierku nádeje, že celková hospodárska situácia by sa mohla zlepšiť, začíname vidieť až
teraz v roku 2010. Najintenzívnejšie úsilie musíme zamerať na Európanov, ktorí boli
najviac postihnutí krízou, najmä preto, lebo rok 2010 je Európskym rokom boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Vzhľadom na cieľ odstrániť do roku 2015 absolútnu chudobu a detskú chudobu, ako aj
cieľ výrazne znížiť relatívnu chudobu, aj ja by som chcel ako naliehavú záležitosť na úrovni
Európskej únie zdôrazniť potrebu zavedenia vnútroštátnych prahov minimálneho príjmu.
Tieto poskytnú ochranu proti riziku chudoby a zabezpečia sociálne začlenenie všetkých
európskych občanov.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Keď si pripomíname Medzinárodný deň
boja proti chudobe a Európsky rok boja proti chudobe, v Európskej únii, žiaľ, už žije pod
hranicou chudoby vyše 85 miliónov ľudí. Aj keď hlavnou príčinou chudoby je
nezamestnanosť, mnohí Európania, dokonca aj tí, ktorí sú zamestnaní, každodenne bojujú
s chudobou a nemajú možnosť viesť plnohodnotný život. Je absurdné, že príjem, ktorí
dostávajú pracujúci ľudia, nepostačuje na to, aby svojim rodinám zabezpečili dôstojný
život. Rada by som vám pripomenula, že samotný hospodársky rast neznížil chudobu
a sociálne vylúčenie a ťažké časy iba zvyšujú chudobu. Systémy minimálnych príjmov
nám však umožňujú chrániť najzraniteľnejších ľudí. Zaručené minimálne príjmy sú
dôležitým a účinným prostriedkom na prekonanie chudoby, ktorý podporuje sociálne
začleňovanie a prístup na trh práce a ľuďom dáva možnosť žiť v slušných podmienkach.
Chcela by som upozorniť na to, že ani počas krízy by sa nemalo na minimálne príjmy
pozerať ako na prvok, ktorý zvyšuje náklady, ale ako na základný nástroj na boj proti kríze,
pretože včasné investície do boja proti chudobe prinášajú najväčší prospech znižovaním
dlhodobých sociálnych výdavkov. Európska komisia musí preto prijať konkrétne opatrenia
na boj proti chudobe a navrhnúť európske právne predpisy, ktoré by zabezpečili minimálne
príjmy s cieľom splniť záväzok stratégie Európa 2020 odstrániť ohrozenie chudobou
a vylúčením minimálne 20 miliónov ľudí v Európskej únii.

Kinga Gál (PPE),    písomne. – (HU) Počas svetovej hospodárskej krízy, v Európskom roku
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a tri dni po Svetovom dni výživy je mimoriadne
dôležité, aby sa na európskej úrovni venovala primeraná pozornosť aj detskej chudobe.
Každých šesť sekúnd zomrie na svete od hladu jedno dieťa. V Európe je niekoľko miliónov
podvyživených detí. Na úrovni EÚ je miera detí žijúcich v chudobe, často s veľmi početnými
znevýhodneniami, 19 % a o 3 % prekračuje mieru pre celkovú populáciu. O potrebe
osobitnej pozornosti svedčia aj údaje a náležitý dôraz tomu musí prikladať aj stratégia
v oblasti práv detí na úrovni EÚ. Celosvetová hospodárska kríza, ktorú dnes prežívame,
nie je pre nás len záťažou, ale aj príležitosťou. Príležitosťou na tvorivé myslenie, na posun
prístupu v podnikateľskom živote a príležitosťou na zmenu modelu nášho spôsobu
myslenia z hľadiska hospodárstva, spoločnosti a životného prostredia, na čo sú naše
spoločenstvá čoraz vnímavejšie.
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K zmierneniu detskej chudoby a podvýživy môžu prispieť sociálna solidarita a miestne
iniciatívy. V dôsledku iniciatívy Dostatok stravy pre všetky deti!, ktorá sa nedávno začala
v Maďarsku, môže niekoľko tisíc detí dostávať každý deň teplé jedlo. Zároveň sa takmer
2 000 detí stravuje a je pod dohľadom v 18 detských domovoch a 40 domovoch
opatrovateľskej služby, čo je výsledkom iniciatívy, ktorú začal františkánsky mních Csaba
Böjte v Transylvánii. V súlade s názorom medzinárodnej organizácie Eurochild by som
tiež chcela zdôrazniť, že k boju s detskou chudobou by sa nemalo pristupovať len ako
k ekonomickému problému, ale aj ako k otázke práv detí.

Pascale Gruny (PPE),    písomne. – (FR) Po prvé, pre mňa je významným pokrokom
skutočnosť, že boj proti chudobe bol zohľadnený v stratégii 2020. V posledných rokoch
prehĺbila problém chudoby hospodárska kríza. Európska únia musí byť schopná podporiť
členské štáty, aby sa s týmto problémom vyrovnali.

Po druhé, základným európskym nástrojom na boj proti chudobe je Európsky sociálny
fond (ESF). Som spravodajkyňou Európskeho sociálneho fondu a podporujem jeho využitie
s cieľom dostať naspäť do práce ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. ESF má túto
úlohu odvtedy, čo bol vytvorený podľa Rímskej zmluvy, a ako svoj primárny cieľ musí
udržiavať zamestnanosť.

Po tretie, som proti minimálnemu príjmu bez recipročného prispievania okrem prípadov
ľudí, ktorí nie sú schopní vykonávať prácu. Pri znižovaní chudoby je normou zamestnanosť.
Je to jediný spôsob, ako každému vrátiť dôstojnosť.

Po štvrté, za aktívny boj proti chudobe sú zodpovedné vlády členských štátov. Európa je
tu na to, aby ich podporovala a dopĺňala to, čo robia, ale nie na to, aby zaujala ich miesto.
Európa nemôže vyliečiť všetky choroby. V prvom rade sa so svojou zodpovednosťou musia
vyrovnať členské štáty.

Zita Gurmai (S&D),    písomne. – Keď hovoríme o chudobe, často zabúdame na tých, ktorí
majú nedostatočne platené pracovné miesta. V tejto súvislosti má chudoba v Európe stále
ženskú tvár. Znevýhodnená situácia žien je štrukturálna. Pracujú menej, pretože domáce
práce sa neuznávajú za legitímnu prácu. Ak pracujú na trhu práce, v dôsledku diskriminácie
a segregácie zarábajú menej. Na pripomenutie: celkovo vzaté, rozdiely v odmeňovaní
mužov a žien stále prekračujú 17 % (to znamená, že ženy za rovnakú mzdu, akú dostávajú
muži, pracujú o 17 % viac). A nakoniec, ženy v dôsledku okolností opísaných vyššie
dostávajú, samozrejme, aj menší dôchodok. Nie je to hlboko nespravodlivé?

Tento začarovaný kruh môžeme prerušiť uznaním, že neplatená práca je skutočne práca,
podporovaním žien, aby pracovali a získali svoju hospodársku nezávislosť, bojom proti
štrukturálnym príčinám segregácie trhu práce a venovaním pozornosti problémom žien,
keď budeme reformovať naše dôchodkové systémy. Dnes to môže byť nákladnejšie, ale
z dlhodobého hľadiska môžu menšia nerovnosť a menšia chudoba pomôcť vyrovnať aj
naše rozpočty. Riešenie chudoby žien by bolo prospešné pre nás všetkých – nielen pre
ženy, ale aj pre mužov.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    písomne. – (CS) Vítam otvorenie rozpravy o úlohe
minimálneho príjmu ako nástroja v boji proti chudobe. Je nepochybné, že v Európskom
roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je tento druh opatrenia úplne na mieste.
Prvá otázka, ktorú by som chcel položiť, sa týka výpovednej schopnosti oficiálnych údajov
o nezamestnanosti, priemernom príjme, percente ľudí žijúcich v chudobe a stanovení
hranice chudoby. Priemerný príjem je ukazovateľ, ktorý sa zakladá na nepravdepodobných,
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ak nie vyslovene nepravdivých údajoch. Keď spočítate milióny, ktoré sa vyplácajú rôznym
manažérom, a mzdy pracovníkov s minimálnym príjmom, tento údaj sa môže považovať
za veľmi nespoľahlivý. Pri porovnávaní miezd by sa mali manažéri a výkonní pracovníci
brať do úvahy samostatne. Okrem toho vzťah medzi príjmami občanov – meranými
napríklad ako HDP na obyvateľa – má k minimálnej mzde veľmi voľný vzťah. Príjem
obyvateľov v Portugalsku a v Českej republike, posudzovaný na základe HDP, je zhruba
rovnaký. Minimálny príjem sa však odlišuje takmer o 50 %. Prah chudoby a miera rizika
chudoby sú pre moje slabé chápanie jednoducho nepochopiteľné. Keď čítam, že vo Švédsku
je miera rizika chudoby pre populáciu 12 %, v Českej republike 9 %, ale v Luxembursku
13 %, môžem sa len diviť. Napriek týmto nedostatkom je správa určite informatívna.

Ádám Kósa (PPE),    písomne. – (HU) Pokiaľ ide o sporné body, ktoré sme si vypočuli
v súvislosti s minimálnym príjmom, považujem za dôležité zdôrazniť, že musíme rozhodnúť
nielen o dnešku a zajtrajšku, ale aj o pozajtrajšku. Nečinnosť je omnoho deštruktívnejšia,
ako by si mnohí z nás mysleli alebo vedeli. Ľudia so zdravotným postihnutím to však
prežívajú dennodenne. Nepotrebujú jednociferné percentuálne zvýšenia úrovní príjmu,
kým sú nezamestnaní. Za každú cenu sa musí zvýšiť a podporiť aktivita. Okrem toho je
potrebné podporiť gerontológiu a výskum životného štýlu. Aktuálne sa musia uľahčiť
inovatívne investície, ktoré zlepšujú každodenný život a podporujú adaptáciu a prístup.
Nelegalizujme a neposilňujme závislosť, ktorá rozšíri masy nezaopatrených osôb a občanov
v núdzi. Aj toto je samoúčelná stigma, ktorá je neudržateľná.

Zo zmenšujúcich sa verejných zdrojov je stále ťažšie získať zdroje potrebné na sociálne
zabezpečenie (dane). Ľudia, ktorých situácia sa stále zhoršuje, sú tí, ktorí majú skutočné
potreby, tí, ktorí nie sú schopní pracovať a žijú s vážnym zdravotným postihnutím: stále
vidíme viac príkladov všeobecne rozšíreného zneužívania, napríklad v oblasti invalidných
dôchodkov, ktoré znižuje úroveň dávok. Ešte sa vrátim k starnutiu: miera odkázanosti sa
stále zvyšuje, čo znamená, že v dôsledku nedostatočného počtu aktívnych občanov na
zabezpečenie primeraných úrovní sociálnych dávok a minimálneho príjmu bude hodnota
existujúceho sociálneho zabezpečenia tiež klesať. Počet aktívnych európskych občanov
ešte v nasledujúcom desaťročí klesne o milióny. Na základe toho sa dá predvídať zhoršenie
životov tých, ktorí sú skutočne v núdzi, čo sa nesmie tolerovať.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    písomne. – (PL) Dámy a páni, podľa štatistiky
postihuje problém chudoby 16 % občanov Európskej únie. Medzi základnými príčinami
zvýšenia počtu chudobných ľudí v členských štátoch EÚ je nedostatok primeraného
vzdelania a neschopnosť prispôsobiť schopnosti požiadavkám trhu práce. Chudoba je
spojená aj s veľkou psychologickou záťažou a so strachom, stresom a neschopnosťou
prijímať náležité rozhodnutia. Tieto faktory znamenajú, že ľudia postihnutí chudobou
musia veľmi často bojovať ešte s iným problémom – problémom sociálneho vylúčenia.

Deti z chudobných rodín sú pripravené o možnosti, ktoré majú deti z lepších rodín. Mladí
ľudia, ktorí vyrastajú v takomto prostredí, nemajú ani príležitosti, ani správne vzory, ktoré
by im v budúcnosti umožnili z tohto uzatvoreného kruhu chudoby uniknúť. Rok 2010
bol vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Preto máme
jedinečnú príležitosť predstaviť celému medzinárodnému spoločenstvu problémy
chudobných a sociálne vylúčených a navrhnúť konkrétne riešenia.

Katarína Neveďalová (S&D),    písomne . –  (SK) Tento rok je v Europskej Unii venovany
boju proti chudobe a socialnemu vyluceniu. Polozme si vsak otazku, co skutocne robi EU,
aby bojovala proti chudobe ? V sucasnej dobe zije v EU 80 milionov ludi pod hradicou
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chudoby, co predstavuje 17 % europskej populacie. A najviac ohrozeni v tejto skupine uz
davno nie su iba starsi obcania, ale hlavne mladi ludia. Kym celkova nezamestnanost v EU
dosahuje v priemere 10 % u mladych ludi je toto cislo dvojnasobne vyssie - 21 %
a v niektorych krajinach, ako napriklad Spanielsko, dosahuje az 40 %. Chudobou su teda
najviac ohrozeni mladi ludia. Preto je pre dalsi vyvoj EU dolezite zabezpecit nielen
minimalny prijem, ale urcite hlavne pracovne prilezitosti pre mladych. Je velmi tazke pre
cloveka, ktory skoncil vzdelavaci proces najst si zamestanie. Mozme sa odvolavat na
celozivotne vzdelavanie, ale aj toto ma primarny ciel - pripravit cloveka na vykonavanie
povolania. Apelujem preto na predstavitelov EU ! Prijmite opatrenia na zlepsenie podmienok
mladych ludi a vychovajme tak zdravu spolocnost buducnosti. Pretoze mladi su buducnost
Europskej Unie a celeho sveta !

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Chudoba a sociálne vylúčenie
ohrozujú ľudskú dôstojnosť a základné ľudské práva. Hlavným cieľom programov na
podporu príjmov musí byť vymaniť ľudí z chudoby a umožniť im viesť dôstojný život.
Najnovšie štatistiky sú hrozivé. V súčasnosti žije na svete v chudobe 1,4 miliardy ľudí
a približne 85 miliónov v Európskej únii. Európsky parlament a členské štáty musia prijať
ďalšie opatrenia na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest, na zlepšenie kvality
týchto pracovných miest a výšky miezd a zaručiť tiež slušné dôchodky, príspevky a rodinné
prídavky. Dôležité je zabezpečiť univerzálny prístup ku kvalitným verejným službám.
Jedným z návrhov Európskeho parlamentu je stanoviť úroveň minimálneho príjmu aspoň
vo výške zodpovedajúcej 60 % príjmového mediánu v príslušnom členskom štáte. Úroveň
minimálneho príjmu v Poľsku je v súčasnosti približne 42 % priemerného príjmu. Zvýšenie
minimálnej mzdy by pomohlo odstrániť chudobu dospelých a starších ľudí a dať im právo
na dôstojný život, ako aj poskytnúť všetkým deťom možnosť rozvíjať sa a získať vzdelanie.
Pokiaľ ide o otázku vzdelávania, je osobitne dôležité prijať účinné opatrenia predovšetkým
na boj proti faktorom, ktoré prispievajú k tomu, že deti predčasne opúšťajú vzdelávací
systém, ako aj na zlepšenie úrovne odbornej prípravy. Myslím, že musíme vytvoriť základ
na realizáciu špecifických opatrení a politických stratégií na rozšírenie prístupu mladých
ľudí k vzdelávaniu, napríklad prostredníctvom grantov alebo študentských pôžičiek
a dotácií.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) Cieľ, ktorý bol stanovený v stratégii EÚ 2020,
znížiť počet Európanov žijúcich pod hranicou chudoby o 25 %, čo je viac ako 20 miliónov,
musí prispieť k rozvoju vnútroštátnych politík, ktoré budú chrániť občanov pred rizikom
chudoby.

Ženy tvoria veľkú časť populácie ohrozenej chudobou v dôsledku nezamestnanosti (s
mierou nezamestnanosti, ktorá stúpla zo 7,4 % v roku 2008 na 9 % v roku 2009),
nezastupiteľných opatrovateľských povinností, neistých, slabo platených pracovných
miest, mzdovej diskriminácie a menších dôchodkov. V Rumunsku žije v chudobe 25 %
žien (v porovnaní s priemernou európskou úrovňou 17 %) a 33 % detí. Rumunsko má
v Európskej únii druhú najvyššiu mieru ľudí žijúcich v chudobe, ktorá dosahuje 23 %
populácie. Výška minimálnej mzdy je sotva 140 EUR, kým priemerná hrubá mzda
nepresahuje 460 EUR.

Vyzývam členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na
vytváranie slušných udržateľných pracovných miest a podporia primeraný príjem a systémy
sociálnej ochrany na prevenciu a znižovanie chudoby, najmä extrémnej chudoby, a aby
tiež navrhli strednodobé a dlhodobé stratégie, ktoré budú zohľadňovať rodový aspekt
a budú integrované do všetkých príslušných politických oblastí.
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Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) V Európskej únii je rok 2010 Európskym
rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Každý šiesty Európan alebo 17 %
populácie žije pod hranicou chudoby. V Poľsku je to približne 6,5 milióna ľudí. Chudoba
môže postihnúť každého. Stačí, ak prídete o prácu alebo vážne ochoriete. Zástup
chudobných čoraz viac rozširujú ľudia, ktorí majú pracovné miesta. Chudoba najčastejšie
postihuje deti a staršie osoby, mladých administratívnych pracovníkov, absolventov, rodiny
s veľkým počtom detí a ľudí, ktorí splácajú pôžičky.

Povinnosťou Parlamentu je účinne vzdorovať príčinám chudoby a bojovať proti nim.
Naším cieľom je znížiť do roku 2020 počet chudobných o 20 miliónov. Zaručenie vhodnej
materiálnej podpory pre chudobných, umožnenie jednoduchšieho prístupu na trh práce,
poskytovanie príležitostí na vzdelávanie a zabezpečenie kvalitných verejných služieb pre
všetkých musí byť vo vnútroštátnych stratégiách na prvom mieste.

Rovnako dôležité sú sociálne a etické otázky. Chudoba je aj duševný stav spojený so stratou
dôstojnosti a ponížením. Zmena tohto postoja je v skutočnosti jedným z najťažších
aspektov boja proti chudobe. Potrebujeme tu účinnú psychologickú starostlivosť a rýchle
poskytovanie pomoci. Vnútroštátne stratégie musia byť v súlade s iniciatívami
podporovanými Európskym sociálnym fondom a projektmi programu PROGRESS EÚ.
Nech je rok 2010 príležitosťou pre sociálny dialóg na dosiahnutie ratifikácie Európskej
sociálnej charty všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Kathleen Van Brempt (S&D),    písomne. – (NL) Len niekoľko dní po Medzinárodnom
dni boja proti chudobe a dobré dva mesiace pred koncom Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu vylúčeniu má Európsky parlament príležitosť jasne a zreteľne
vyjadriť svoj názor. Na tomto mieste musíme urobiť jedno rozhodnutie: má byť rok 2010
rokom pekných slov a prázdnych sľubov o znižovaní chudoby, alebo prijmeme konkrétne
opatrenia, ktoré pomôžu miliónom Európanov? Parlament sa môže rozhodnúť pre druhú
možnosť a požiadať Komisiu, aby predložila návrh na rámcovú smernicu, ktorá stanoví
zásadu primeraného minimálneho príjmu v Európe. Veď v súčasnosti existujú v rámci EÚ
nadmerné rozdiely, pričom niektoré krajiny vôbec nemajú minimálny príjem. Dokonca
aj v krajinách, ktorým sa darí lepšie, ako napríklad v Belgicku, celkové príjmy stále často
klesajú pod hranicu chudoby. Myslím si, že každý si zaslúži rovnaké príležitosti. Zakaždým,
keď sa ľudia dostanú pod hranicu chudoby, o tieto príležitosti prichádzajú, a prejavuje sa
to na rôznych úrovniach (zdravie, bývanie a príležitosti zamestnania). Navyše, ak sa naozaj
chceme pustiť do práce na dosiahnutí cieľov stratégie EÚ 2020, jednoducho si nemôžeme
dovoliť opustiť ľudí.

PREDSEDÁ: JERZY BUZEK
predseda

7. Slávnostná schôdza – Príhovor generálneho tajomníka Organizácie Spojených
národov Pan Ki-muna

Predseda.   – Vážený pán generálny tajomník, vážení hostia, kolegovia, priatelia, je pre
nás veľkou cťou privítať jeho excelenciu generálneho tajomníka Organizácie Spojených
národov Pan Ki-muna na jeho prvej oficiálnej návšteve v Európskom parlamente.

Táto návšteva je veľmi príhodná. Na samite Organizácie Spojených národov o rozvojových
cieľoch tisícročia, ktorý sa konal minulý mesiac, sme mali možnosť preskúmať naše výsledky
a zistiť, čo je ešte potrebné urobiť. Minulú nedeľu bol Medzinárodný deň boja proti chudobe.
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Do samitu v Kankúne nám ostávajú dva mesiace. Očakávame záväznú dohodu a niektoré
kľúčové rozhodnutia a praktické kroky. Sme tiež svedkami dôležitého vývoja situácie na
Blízkom východe, v Ázii a Afrike, ktorý má vplyv na svetovú bezpečnosť.

Návšteva generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov by však bola príhodná
kedykoľvek, pretože my Organizácia Spojených národov a Európska únia máme spoločnú
zodpovednosť za globálne otázky. Sme prirodzenými spojencami, ako ste pred niekoľkými
minútami napísali do zlatej knihy Európskeho parlamentu. Je to pravda, vnímame to
rovnako. O niekoľko minút oslovíte náš Parlament a našich občanov.

Európsky parlament bol vždy hybnou silou ambicióznych európskych politík. Takto
chápeme ašpirácie našich občanov. Chcú Európu solidarity, chcú solidaritu v rámci Európy,
ale aj solidaritu so všetkými ľuďmi na celom svete, solidaritu s národmi, ktoré vytrvalo
pracujú na tom, aby ich občania žili dôstojne. Dôstojnosť však neznamená len odstránenie
hladu, chorôb a násilia. Znamená aj možnosť slobodne realizovať ambície v oblasti
vzdelávania a aktívnej účasti na spoločenskom a politickom živote. Dôstojnosť je aj sloboda
vierovyznania a rešpektovanie rozdielov.

Vážený pán generálny tajomník, sme presvedčení, že sa stotožňujete s našimi ašpiráciami.
Vaša neúnavná a zanietená oddanosť spoločným hodnotám Organizácie Spojených národov
a Európskej únie sú pre nás veľmi dôležité. Tešíme sa na vaše vystúpenie.

(potlesk)

Pan Ki-mun,    generálny tajomník Organizácie Spojených národov. – (FR) Dobré popoludnie,
vážený pán predseda, pán Welle, páni ministri, dámy a páni.

Je pre mňa veľkou cťou, že môžem osloviť Európsky parlament.

Dámy a páni, občania vašich krajín vás poslali do Štrasburgu, aby ste vybudovali silnejšiu
Európu pre 21. storočie.

Ja sám som prišiel preto, lebo vy ste demokratickým hlasom európskych občanov, čo
predstavuje takmer 500 miliónov ľudí.

Prijímate rozpočty, prijímate právne predpisy a s mimoriadnym elánom diskutujete.

Ste dôležitým spojivom medzi globálnou, regionálnou a miestnou úrovňou.

Ste mocným prostriedkom mieru, stability a prosperity vo vašom regióne.

Zohrávate tiež kľúčovú úlohu pri vytváraní politík, ktorých rámec ďaleko presahuje vaše
hranice.

Vzhľadom na možnosti, ktoré otvorila Lisabonská zmluva, vaše zodpovednosti budú len
rásť.

Tento pokrok nás veľmi teší.

Organizácia Spojených národov a Európska únia sú prirodzenými partnermi. Pomáhame
ľuďom v krajinách na celom svete.

Milióny chudobných dievčat a chlapcov chodia do školy, miliardy malých detí sa očkujú
proti smrteľným chorobám a tisíce vojakov udržiavajú mier od Libanonu cez strednú
Afriku až po Cyprus a ešte ďalej. To všetko je výsledok nášho partnerstva a mimoriadnej
veľkorysosti a vedúceho postavenia Európy. Táto práca sa musí prehĺbiť a rásť.
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Čelíme mnohým problémom a viacnásobným krízam. Deje sa však aj niečo iné – chvíľa
osvietenia na celom svete. Jednotlivé krajiny a vedúci predstavitelia si začínajú postupne
uvedomovať, že najlepším spôsobom, ako riešiť naše problémy, je riešiť ich spoločne –
spolu s Organizáciou Spojených národov a spoločne so všetkými členmi Európskej únie.
Sám to nedokáže žiadny národ, žiadna skupina, žiadny región. Ak si rozdelíme bremeno,
podelíme sa o prínosy.

Dnes by som preto chcel hovoriť o solidarite – o tom, ako Európska únia a Organizácia
Spojených národov môžu spoločne riešiť skutočné obavy skutočných ľudí. Vidíme, že
obavy sa šíria všade. Je nedostatok pracovných miest, ľudia sa trápia, sú nahnevaní
a sklamaní. To vedie k narušeniu dôvery v inštitúcie, vo vedúcich predstaviteľov a medzi
susedmi. Je to obdobie skúšok, a to aj v takom prosperujúcom regióne, akým je Európa.

Som presvedčený, že v tejto skúške môžeme obstáť. Spoločne sme vytvorili víziu našej
práce – presnú definíciu najdôležitejších úloh našich čias. Mobilizovali sme globálnu
podporu pre spoločný postup. Poviem to jasne: sme zaviazaní ľuďom, ktorí oprávnene
požadujú výsledky. Teraz jednoducho nie je čas na prednášanie prejavov, ale teraz je čas
na realizáciu týchto prejavov a čas na prijímanie opatrení.

Chcel by som sa zamerať na tri globálne problémy: po prvé, riešene extrémnej chudoby
na svete, po druhé, riešenie zmeny klímy a po tretie, vytvorenie sveta bez jadrových zbraní.

Budem konkrétny. Po prvé, problém chudoby. Minulý mesiac sa zišli svetoví vedúci
predstavitelia v New Yorku na zasadaní samitu Organizácie Spojených národov
o rozvojových cieľoch tisícročia. Máme dobré správy – veľký pokrok v boji proti extrémnej
chudobe a hladu, v oblasti školskej dochádzky a zdravia detí, čistej vody a v boji proti
malárii, tuberkulóze a HIV/AIDS.

Naše úspechy však nie sú rovnomerné. V ceste nám stoja prekážky. Stagnujú rozhovory
o svetovom obchode, a preto sa stále uplatňujú škodlivé dotácie a nespravodlivý režim,
ktorý rozvojovým krajinám upiera nové príležitosti. Zvyšujúce sa ceny základných liekov
spôsobujú, že lieky sa pre mnohých najchudobnejších stávajú nedostupné. Takmer miliarda
ľudí si každý večer líha do postele hladná. Len tento rok sa v situácii extrémnej chudoby
ocitne ďalších 64 miliónov ľudí.

To všetko si vyžaduje, aby sa obnovil tlak na dosiahnutie cieľov do roku 2015. Presne na
tom sme sa dohodli na poslednom samite o rozvojových cieľoch tisícročia. Posilníme
zdroje a zodpovednosť. Chválim tých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí napriek
fiškálnym tlakom prijali pevné záväzky. Môžeme si utiahnuť opasky bez toho, aby sme
zatvárali oči pred spoločnými problémami.

Všetkých vás žiadam, aby ste podporili Organizáciu Spojených národov v oblastiach,
v ktorých je naliehavo a osobitne potrebné konať. Musíme sa sústrediť na rast zameraný
na zamestnanosť – na slušnú prácu. Pre nové pracovné miesta a inovácie sú kľúčovými
investície do čistých a obnoviteľných zdrojov energie. Tam, kde ľudia hladujú, musíme
im pomôcť, aby si pomohli sami.

Vďaka vám za investíciu do potravinového nástroja Európskej únie vo výške 1 miliardy EUR.
Prostriedky musíme dávať tam, kde budú mať najväčší vplyv – najmä na zdravie a podporu
postavenia žien. Minulý mesiac sme pre našu globálnu stratégiu pre zdravie žien a detí
dokázali vygenerovať 40 miliárd USD v záväzkoch na nasledujúcich päť rokov. Tento cieľ
je z rozvojových cieľov tisícročia najťažší. Niekto by mohol povedať, choďte za lacnými
víťazstvami, ja však na víťazstvá dosiahnuté takým spôsobom neverím. Musíme sa usilovať
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o najťažšie dosiahnuteľné ciele a o najťažšie dosiahnuteľných ľudí na najťažšie
dosiahnuteľných miestach. Môžeme zachrániť životy vyše 16 miliónov žien a detí.

Našou druhou veľkou úlohou je zmena klímy. Aj tu je stredobodom vízia a hlas Európy.

Vedci varujú, že extrémne počasie, ktorého sme boli svedkami v mnohých krajinách, môže
byť úvodným dejstvom našej budúcnosti. Videli sme ničivé požiare v Rusku a mohutné
záplavy v Pakistane. Pri spájaní špecifických poveternostných javov so zmenou klímy však
musíme byť vždy opatrní. Nemali by sme ani odvracať oči do toho, čo je jasne vidieť.
Posolstvo je jasné: čím viac odďaľujeme činnosť, tým vyššiu cenu budeme musieť zaplatiť
– v konkurencieschopnosti, zdrojoch a ľudských životoch. Teraz musíme konať, aby sme
obmedzili klimatické riziká, posilnili našu odolnosť a podporili rozvojové krajiny pri
využívaní čistej energie.

Samit v Kodani nebol ideálny, ale poskytol dôležitý základ pre ďalší pokrok. Odvtedy sa
dosiahol pokrok v dôležitých realizačných otázkach, ako je prispôsobenie sa zmene klímy,
technologická spolupráca a kroky na zníženie odlesňovania. Pomalší postup bol v prípade
záväzkov v oblasti zmiernenia zmeny klímy, dlhodobého financovania, monitorovania
a overovania a budúcnosti Kjótskeho protokolu. Na nadchádzajúcej konferencii OSN
o zmene klímy v Kankúne musíme dosiahnuť pokrok v tých otázkach, v ktorých existuje
konsenzus. Vlády sa musia dohodnúť na napredovaní v otázkach, ktoré ešte stále nie sú
vyriešené.

Vyzývam všetky strany, aby preukázali flexibilitu, solidaritu a v prípade potreby odvahu
pristúpiť na kompromisy. Závisia od toho zdravie, bezpečnosť a prosperita miliónov ľudí.
Nesmieme strácať čas.

Teraz sú na vybudovanie dôvery a urýchlenie opatrení rozhodujúce finančné prostriedky.
Medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami je stále veľká priepasť nedôvery. Najrýchlejšia
cesta na preklenutie tejto priepasti je prostredníctvom poskytovania finančnej podpory
tým krajinám, ktoré nemajú kapacity.

Vyzývam všetky rozvinuté krajiny vrátane krajín zastúpených v tomto dôstojnom
Parlamente, aby poskytli svoj spravodlivý podiel z 30 miliárd USD, ktoré boli prisľúbené
v Kodani v rámci zrýchleného financovania na obdobie rokov 2010 – 2012. Mnohí sa na
to pozerajú ako na rozhodujúcu skúšku záväzku industrializovaných krajín dosiahnuť
pokrok v širších rokovaniach. Do roku 2020 musíme tiež generovať 100 miliárd USD
ročne. Tento prísľub dal rozvinutý svet v Kodani. V tomto roku pracovala moja poradná
skupina na vysokej úrovni o financovaní zmeny klímy, ktorá predloží viacero alternatív,
ako do roku 2020 generovať pre rozvojové krajiny 100 miliárd USD ročne.

Zmena klímy je rozhodujúca súčasť širšieho programu trvalo udržateľného rozvoja. Preto
som prednedávnom vytvoril nový panel na vysokej úrovni o globálnej udržateľnosti,
ktorému spoločne predsedajú fínsky prezident pán Halonen a prezident Južnej Afriky pán
Zuma. Ich práca bude spočívať v spojení množstva rôznych bodov, ktoré sú navzájom
prepojené, a v hľadaní správnej cesty v spleti vzájomne prepojených hospodárskych,
sociálnych a environmentálnych problémov nasledujúcich desaťročí.

Pri tom všetkom bude dôležité vedúce postavenie Európy – vaše vedúce postavenie. Európa
je historickým motorom rastu a zmeny. Teraz, keď sa vlády nehýbu – keď v našich
rozhovoroch o zmene klímy a iných otázkach vlak vrazil do nárazníkov – Európa môže
byť lokomotívou ťahajúcou vlak dopredu. Môžete tlačiť, môžete ťahať a môžete vlak zase
dostať na správnu koľaj. Môžete zabezpečiť, aby sme sa pohybovali správnym smerom.
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Spoločne postupujeme aj pri vytváraní nielen čistejšieho, ale aj bezpečnejšieho sveta. To
je tretia globálna úloha, ktorú by som vám dnes chcel predstaviť.

Cieľ dosiahnuť svet bez jadrových zbraní je predmetom veľkého záujmu poslancov tohto
Parlamentu. Cením si, že hovoríte o otázkach odzbrojenia, predkladáte aktuálne otázky
a naliehate na nový pokrok. Ďakujem vám za uznesenie z apríla 2009, ktoré podporilo
úplné jadrové odzbrojenie a v ktorom sa citoval návrh dohovoru o jadrových zbraniach.

Dnes tu máme nový politický impulz na splnenie záväzkov v oblasti odzbrojenia. Tento
pokrok bude pokračovať vtedy – a len vtedy –, keď sa v národných a regionálnych otázkach
budú plne zohľadňovať hlasy občanov a keď pol miliardy hlasov v Európskej únii, spolu
s ďalšími hlasmi z iných regiónov, bude hovoriť o tejto záležitosti jednotne.

Oceňujem a vítam, že ste podporili môj päťbodový návrh o jadrovom odzbrojení a nešírení
jadrových zbraní a návrh mnohých vedúcich predstaviteľov vrátane Medziparlamentnej
únie. Pracujeme na odstránení ďalších zbraní hromadného ničenia, obmedzení trhu
s ručnými a ľahkými zbraňami a na odvrátení nebezpečenstva, aby sa do rúk teroristov
nemohol dostať jadrový materiál. Zmeňme našu prehnane vyzbrojenú a nedostatočne
rozvinutú dobu na bezpečnejší svet pre všetkých.

Sú to veľké úlohy a veľké ciele – rôznorodé záležitosti so spoločným menovateľom, ktorým
je globálna solidarita. Vstaneme alebo padneme spolu, preto sa musíme mať na pozore
pred rozdelením – rozdelením vo svete a rozdelením v rámci spoločenstiev.

Takmer pred siedmimi rokmi stál pred vami môj predchodca Kofi Annan. Vo svojom
prejave predniesol oduševnenú výzvu, aby sa Európa chopila príležitosti, ktorú predstavuje
prisťahovalectvo, a postavila sa proti tým, ktorí démonizujú prisťahovalcov ako „tých
druhých“. Prial by som si, aby som dnes mohol oznámiť, že situácia v Európe sa počas
uplynulých rokov zlepšila, ale ako priateľ Európy som hlboko znepokojený.

Ak poviem, že zrodenie Európskej únie ukončilo stáročia vojen a prinieslo na kontinent
trvalý mier, bude to znieť takmer ako klišé, a predsa to zostáva hlbokou pravdou a majákom
nádeje. Európa slúži ako mimoriadny motor integrácie, spájajúci národy a kultúry do celku,
ktorý je omnoho, omnoho väčší než súčet jeho častí. „Víťazstvo mieru“ bol však príbeh
Európy minulého storočia.

V 21. storočí je úlohou Európy „vzájomná tolerancia“. Začleňovanie a budovanie
rôznorodých spoločenstiev je úloha, ktorej zložitosť sa dá prirovnať k úlohe, pred ktorou
Európa stála po druhej svetovej vojne. Nič z toho nie je jednoduché. Migranti, či už z krajín
v rámci Európy alebo mimo nej, neprimerane trpia nezamestnanosťou, diskrimináciou
a nerovnakými príležitosťami v školách a na pracovisku. Objavuje sa nebezpečný trend –
nové politiky polarizácie.

(potlesk)

Niektorí využívajú strach ľudí. Z neliberálnych dôvodov sa snažia dovolávať liberálnych
hodnôt. Obviňujú prisťahovalcov, že ohrozujú európske hodnoty.

(potlesk)

Tieto hodnoty – a teda samotnú myšlienku, čo znamená byť občanom Európskej únie –
však veľmi často podkopávajú samotní žalobcovia.
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Takýmto jazykom boli napísané najtemnejšie kapitoly Európy. Dnes sú hlavnými cieľmi
prisťahovalci moslimskej viery. Európa si nemôže dovoliť stereotypy, ktoré uzatvárajú
mysle a prinášajú so sebou nenávisť. Európu, ktorá to robí, si svet nemôže dovoliť.

(FR) Moderná Európa je založená na ľudských právach a na základných ľudských
hodnotách. Našou ambíciou je preto zjednotený kontinent, ktorý nie je rozdelený etnickými
ani náboženskými rozdielmi. Únia, v ktorej všetky deti, bez ohľadu na pôvod svojich
rodičov, majú rovnakú šancu na úspech.

Verím v európsky model, v Európu, ktorá predstavuje nielen geografickú jednotku, ale aj
ideál. Prechádzame náročným obdobím. Náročné je práve preto, lebo musíme pokračovať
v prejavovaní solidarity.

Musíme sa vyrovnať s globálnymi problémami. Tri z nich som dnes spomenul: boj
proti chudobe, zmena klímy a vytvorenie sveta bez jadrových zbraní.

Poslanci Európskeho parlamentu, vyzývam vás, aby ste preukázali vedúce postavenie
a solidaritu v rámci Európy aj mimo nej. Ako povedal Albert Schweitzer, ten slávny muž
z Alsaska, prvým krokom pri rozvíjaní etických pravidiel je pocit solidarity s ostatnými
ľudskými bytosťami.

Nepochybujem o tom, že Európa, symbol solidarity, to zvládne.

(Parlament venoval rečníkovi potlesk v stoji.)

Predseda.   – Vážený pán generálny tajomník, ďakujem vám za veľmi povzbudzujúce
slová o vedúcom postavení Európskej únie, našej solidarite a tiež o tom, že sme lokomotívou
nášho globálneho vlaku. Som si celkom istý, že udržíme vlak na správnej koľaji. Pre nás
oboch – Organizáciu Spojených národov aj pre Európsku úniu – je najdôležitejším slovom
„zjednotení“. Hovoríme, že sme zjednotení v rozmanitosti, tak teda spolupracujme.
Pracujme spoločne na lepšom svete pre všetky národy, spojené národy. Ešte raz vám veľmi
pekne ďakujem.

(potlesk)

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (PL) Dámy a páni, pred niekoľkými hodinami sa
uskutočnil brutálny teroristický útok na jednu z kancelárií mojej strany v Poľsku. Na
následky tohto útoku zomreli dvaja ľudia vrátane jedného pracovníka nášho Parlamentu,
ktorý pracoval pre jedného z našich kolegov poslancov. Dúfam, že tento brutálny čin
politickej agresie, ktorý v histórii našej krajiny nemá obdobu a na následky ktorého zomreli
dvaja ľudia, sa stretne s odsúdením Parlamentu a veľmi jasným odsúdením metód násilia
a zabíjania politických oponentov.

(potlesk)

Predsedajúca.   – Ďakujem, pán Kamiński. Ako ste videli, tento Parlament vyjadril solidaritu
s obeťami tohto absolútne neprijateľného činu.

8. Hlasovanie

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.

19-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK54



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

8.1. Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave (A7-0217/2010, Brian
Simpson) (hlasovanie)

8.2. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Nordjylland/Dánsko (A7-0270/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

8.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: NXP
Semiconductors/Holandsko (A7-0269/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

8.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii:
Qimonda/Portugalsko (A7-0271/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

8.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña
automoción/Španielsko (A7-0272/2010, Barbara Matera) (hlasovanie)

8.6. Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje
Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom
Atlantiku (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)

8.7. Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva
v severozápadnom Atlantiku (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasovanie)

8.8. Otázka žien na neistých pracovných miestach (A7-0264/2010, Britta Thomsen)
(hlasovanie)

Predsedajúca.   – Týmto uzatváram toto hlasovanie.

9. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, chcela by som tiež
poďakovať pani spravodajkyni a Rade za prácu, ktorú vykonali s cieľom dosiahnuť dohodu.
Myslím si, že to bol významný pokrok a posun v rámci uznania prejaveného Parlamentu
a najmä Výboru pre rybné hospodárstvo v Lisabonskej zmluve, a myslím si, že to bude
rozhodujúci krok smerom k zabezpečeniu, že pri vykonávaní budúcich dohôd
o záležitostiach rybného hospodárstva sa bude uplatňovať riadny legislatívny postup.

To by som rada zdôraznila v tejto dohode.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Kontrola plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na
nezákonných, nenahlásených a neregulovaných rybárskych činnostiach, je nevyhnutná
a mala by sa vykonávať účinne, efektívne a čo najčastejšie, s osobitnou pozornosťou
venovanou oblastiam, kde je riziko nezákonného rybolovu najväčšie. Preto veľmi
potrebujeme nové kontrolné opatrenia zavedené nariadením, ktoré bolo prijaté. Systémy
kontroly, ktoré používajú regionálne organizácie v oblasti rybného hospodárstva, by sa
mali transponovať do práva Európskej únie tak, aby sa predišlo zdržaniam a medzerám
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v právnych predpisoch, ktoré vznikajú následkom komplikovaných postupov. Takisto
súhlasím s názorom autorky, že odôvodňovanie týchto zdržaní nedostatkom ľudských
zdrojov je neprijateľné.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za túto správu,
pretože súhlasím s pani spravodajkyňou, že systém kontroly a vynucovania prijatý v rámci
Dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku
sa musí urýchlene transponovať do právnych predpisov EÚ. Mám na mysli predovšetkým
tie nové ustanovenia, ktoré konkrétne zavádzajú nový systém kontroly prístavného štátu
s cieľom uzatvoriť európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb,
ktorých zákonnosť neoveril príslušný štát.

Som si však celkom istý, že po transponovaní týchto zmien bude treba prehodnotiť niektoré
kompromisné riešenia a bude nevyhnutné vykonať akékoľvek vyplývajúce úpravy, pokiaľ
sa budú považovať za realizovateľné z hľadiska samotného dohovoru.

Odporúčanie: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010).

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, táto dohoda bude
znamenať aj boj za ochranu rybárov, boj proti nezákonnému rybolovu, kontrolné opatrenia,
ktorými sa musí riadiť politika rybného hospodárstva, a ďalší krok vpred k udržateľnému
rybolovu.

Zároveň bude znamenať vyššie úrovne kontroly, ako aj ochranu rybárov a odvetvia
rybárstva v Európe. Preto som veľmi rada, že sme dosiahli túto dohodu.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Základným cieľom Dohovoru o budúcej viacstrannej
spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku je optimálne využívanie
rybolovných zdrojov na územiach, na ktoré sa dohoda vzťahuje. Treba mať na pamäti, že
zámerom tohto dohovoru je zabezpečenie rozsiahlej medzinárodnej spolupráce
a uplatňovania vedeckého výskumu s cieľom zaistiť čo najefektívnejšie využívanie morských
rybolovných zdrojov.

Základné zmeny dohovoru sa týkajú zjednodušenia štruktúry Organizácie pre rybolov
v severnom Atlantiku, reformy vzorca na prispievanie do rozpočtu, nového vymedzenia
povinností jednotlivých strán a reformy postupu urovnávania sporov. Súhlasím s pánom
spravodajcom a myslím si, že tieto zmeny budú mať priaznivý vplyv na záujmy Európskej
únie, ktorá má vďaka dohovoru, o ktorom diskutujeme, povolenie loviť na týchto územiach.

Správa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za
túto iniciatívu, pretože keď hovoríme o neistej práci, opäť hovoríme o nerovnosti
a diskriminácii, ktorým čelia ženy v Európe.

Hospodárska kríza túto nerovnosť ešte prehĺbila, pretože postihla menej platenú prácu,
ktorú vykonávajú najmä ženy, vrátane práce v domácnosti a osobnej starostlivosti, ktoré
podľa prieskumu predstavujú 31,5 % pracovných miest v podnikoch, vrátane zamestnaní
na čiastočný úväzok. Rovnaké dôsledky pre Európu má tiež rozdiel v platoch a nedostatočná
bezpečnosť ovplyvňuje aj prácu, ktorú vykonávajú ženy s vyššou úrovňou odbornej
prípravy.

Jedným z dôvodov tejto nedostatočnej bezpečnosti a diskriminácie je nedostatok spoločnej
zodpovednosti medzi mužmi a ženami v domácnosti. Musíme sa usilovať o zabezpečenie
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vysokokvalitných služieb v oblasti starostlivosti o deti a starších ľudí, ako aj lepších
podmienok prístupu žien na trh práce. Mala by som dodať, že prisťahovalkyne vykonávajú
prácu európskych žien a tým nám umožňujú vstúpiť na trh práce.

Skrátka, musíme naďalej pracovať na dosiahnutí skutočnej rovnosti.

Miroslav Mikolášik (PPE) -    (SK) Na trhu práce došlo k presunu od štandardných
k neštandardným formám zamestnania, preto vzniká potreba zabrániť uprednostňovaniu
najlacnejších a pre zamestnávateľa najvýhodnejších foriem zamestnania, z ktorých sa
stávajú neisté pracovné miesta.

Zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej pozícii na pracovných miestach, kde nie
sú často splnené ani základné zdravotné a bezpečnostné normy a kde neexistuje ochrana
proti diskriminácii, sociálna ochrana a kolektívne zastúpenie, treba chrániť pred
nedôstojnými pracovnými podmienkami a zneužívaním. Podporujem teda ochranu
pracovníčok pomocou zavedenia minimálnych sociálnych noriem pre zamestnancov,
zaistenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a starobným dôchodkom
a zaručenie primeranej mzdy a spravodlivého pracovného času. Domnievam sa, že členské
štáty by mali zabrániť pomocou prísnych kontrol práce, aby sa bežné pracovné miesta
stávali neistými.

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Vážená pani predsedajúca, súčasná hospodárska
a finančná kríza prehĺbila problém žien na neistých pracovných miestach. Keďže musia
často udržiavať rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami, nachádzajú sa
v slabšej vyjednávacej pozícii, ktorá často vedie k horším pracovným podmienkam.

Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto
problému vyzvaním členských štátov a sociálnych partnerov, aby v značnom rozsahu
zosúladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá týkajúce sa štandardnej a atypickej práce
bez podceňovania skutočného rizika možného nárastu nelegálnej práce. Preto vyzývame
Komisiu a všetky členské štáty, aby vytvorili konkrétne nové stratégie týkajúce sa neistej
práce, ktoré by zohľadňovali zásadu vyváženého zastúpenia žien a mužov.

Táto správa tiež nalieha na Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa uplatňovania zásady
rovnakej odmeny pre mužov a ženy. Musíme pripomenúť členským štátom, aby bez
ďalšieho odkladu transponovali smernicu 2006/54/ES. Preto vyzývame členské štáty, aby
pomohli vytvoriť siete starostlivosti o deti a ich opatery a zaviedli všetky opatrenia s cieľom
umožniť ženám, ktoré si to želajú, pracovať na plný úväzok a tým posilnili ich účasť na
trhu práce a hospodársku nezávislosť.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Hlasovala som proti prijatiu tejto správy o ženách
zamestnaných za neistých pracovných podmienok, lebo sa domnievam, že práca na
čiastočný úväzok, dočasná práca a iné podobné typy zmluvných foriem sú pre ženy na
trhu práce prínosom, a to najmä pre ženy, ktoré sa starajú o deti a chcú zároveň pracovať.
Tieto flexibilné formy práce sú podľa môjho názoru veľkým prínosom a mali by sme ich
skôr podporovať, aby, naopak, zamestnávatelia mali záujem ich uzatvárať, a tým dať ženám
väčší priestor sa rozhodnúť.

Zároveň nemôžem súhlasiť s tým, aby boli stanovené akékoľvek kvóty týkajúce sa
starostlivosti o dieťa, napríklad aby do roku 2013 bolo 33 % detí do troch rokov
umiestnených v zariadeniach kolektívnej starostlivosti. Musíme presadzovať zásadu slobody
rodín a ponechať rozhodnutie o spôsobe starostlivosti o deti na ne.
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Monika Flašíková Beňová (S&D) -    (SK) Využívam túto príležitosť najmä z dôvodu, že
včera pani predsedajúca nebola ochotná vyvolať všetkých, ktorí sa chceli prihlásiť k diskusii
„catch the eye“, a to práve pri tejto téme, ktorá je nesmierne dôležitá, pretože správa pani
Thomsen poukazuje na čoraz neistejšie podmienky žien na trhu práce a aj na zhoršujúcu
sa sociálnu situáciu.

Neistota na trhu práce sa týka žien vo všeobecnosti. Najmä v čase globálnej krízy sú prvé
na rane takzvané neštandardné pracovné úväzky, či už v sektore služieb či
poľnohospodárstve. Keďže v týchto sektoroch pracujú prevažne ženy, prepúšťanie sa týka
najmä ich. Toto je opäť priestor, kedy sa treba vzoprieť údajnej logike trhu a v mene
rovnoprávnosti, ale aj v mene podpory kúpyschopného obyvateľstva a dopytu treba
pozitívne zasiahnuť a napríklad skoncovať s uzatváraním zmlúv bez udania pracovnej
doby.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, veľká väčšina, ktorá hlasovala za
túto správu, je dôležitý varovný signál zo strany Parlamentu o probléme žien na neistých
pracovných miestach. V Európe sú to stále ženy, ktoré najviac ťaží bremeno neistej práce,
a situácia sa ešte zhoršuje pre medzinárodnú krízu, ktorá postihuje naše krajiny. Európska
únia vždy prejavovala svoj záväzok v oblasti rodovej politiky v osobitných právnych
predpisoch transponovaných členskými štátmi a musí naďalej robiť všetko pre to, aby
dosiahla skutočnú rovnosť v prístupe k práci.

Táto správa z vlastnej iniciatívy vysiela Komisii a členským štátom jasný signál o tom, že
by mali skoncovať s neistou prácou a zvýšiť sociálnu ochranu žien na neistých pracovných
miestach. Blahoželám pani spravodajkyni Thomsenovej.

Anna Záborská (PPE) -    (SK) Správu som podporila, aj keď s určitými výhradami. Správa
prináša dôležité svetlo aj do mojej správy z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorá
hovorí o chudobe žien v Európskej únii. Je príkladom toho, že berieme vážne situáciu
ohrozených pracovných miest.

Mnohé ženy a rodiny si kladú otázky, či európska politika má praktické riešenie a konkrétne
politiky na sociálne problémy. Politika by nemala zasahovať do ekonomiky. Ekonomická
sloboda je jednou z charakteristík spoločného trhu. Ale ak motív zisku vedie niektoré
spoločnosti k tomu, že vyžadujú od zamestnancov prácu v nebezpečných a neistých
podmienkach, je potrebné, aby zákonodarca postavil voči tomu bariéry. Je potrebné
konečne uznať, že prácou s neistým zabezpečením je aj práca žien v domácnosti. Poisťovne
to už vyčíslili a teraz je rad na politikoch. Vyzývam Komisiu, aby predložila návrhy na
uznanie práce žien v domácnosti ako nemonetárnej investície národného bohatstva.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, toto je dôležitá a významná
správa pre ochranu žien. Veľkým nedostatkom európskych inštitúcií je však to, že sa
neriadia tým, čo kážu. Minulý piatok a sobotu sa konalo stretnutie s vysokými
predstaviteľmi najdôležitejších európskych slobodomurárskych lóží, ktorého sa zúčastnil
aj predseda Komisie pán Barroso, predseda Parlamentu a pán predseda Van Rompuy, ale
ani slovom sa nezmienili o tom, že väčšina z týchto lóží nepovoľuje, aby sa ich členkami
stali ženy. Čo je vážnejšie, stretnutie sa konalo v priestoroch Európskeho parlamentu, za
zatvorenými dverami, pričom dnu nemohli vstúpiť ani samotní zamestnanci Parlamentu.
To všetko je v rozpore so zásadami transparentnosti, ktorými by sa mali európske inštitúcie
riadiť pri všetkých činnostiach.

Písomné vysvetlenia hlasovania
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Správa: Brian Simpson (A7-0217/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vítam tento návrh, pretože jeho cieľom je, aby
sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinný pre štatistiku námornej dopravy, čo
umožňuje vytvorenie užitočného všeobecného rámca na presadzovanie a monitorovanie
politiky na podporu spoločnej modality. V prípade ostrovov by to malo znamenať väčšiu
podporu kombinácie námornej a leteckej dopravy, keďže sú to jediné dostupné druhy
dopravy. Tento štatistický prieskum by tiež pomohol lepšie pochopiť náklady spojené
s najvzdialenejšími regiónmi z hľadiska nákladnej aj osobnej dopravy, čo môže ovplyvniť
rozhodnutia o ďalších politikách, ako napríklad transeurópske siete a predovšetkým
námorné diaľnice, ktoré by mali zahŕňať námornú dopravu medzi jednotlivými ostrovmi,
ako aj medzi ostrovmi a pevninou Európy. Chcel by som potvrdiť, že podporujem
stanovisko pána spravodajcu o možnosti prispôsobenia súčasných ustanovení novým
pravidlám o delegovaných aktoch zavedeným Lisabonskou zmluvou s cieľom posilniť
právomoci Parlamentu v tejto oblasti.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písomne. – (IT) Hlasujem za správu pána Simpsona, pretože
pokladám štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave za veľmi užitočné.
V skutočnosti je zber údajov podľa druhu tovaru už povinný v prípade európskej štatistiky
o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Ako správa jasne uvádza, „dostupnosť úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru
v prípade všetkých druhov dopravy by konkrétnejšie predstavovala všeobecný rámec na
presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu súčinnosti viacerých druhov dopravy,
t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy v dopravnom reťazci, a na
modernizáciu logistiky nákladnej dopravy”.

Zigmantas Balčytis (S&D),    písomne. – (LT) Súhlasím s týmto návrhom nariadenia,
ktorého účelom je zmeniť a doplniť platnú smernicu tak, aby sa zber údajov podľa druhu
tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá 18
členských štátov na dobrovoľnom základe. Navyše je zber údajov podľa druhu tovaru už
povinný v prípade štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Zber
údajov poskytne príležitosť porovnávať jednotlivé druhy dopravy a vytvorí možnosť
kombinovať rôzne druhy dopravy v rámci jedného dopravného reťazca, ako aj
modernizovať logistiku nákladnej dopravy. Predpokladá sa, že zber relevantných údajov
nebude viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské
štáty by zhromažďovali údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných
dokumentov).

Alain Cadec (PPE),    písomne. – (FR) V súčasnosti platná smernica 2009/42/EC obsahuje
ustanovenie o zbere údajov pre štatistiku námornej dopravy na dobrovoľnom základe.
Účelom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu tejto smernice je dosiahnuť, aby sa zber
údajov podľa druhu tovaru stal povinným. Som spokojný s týmto pozmeňujúcim
a doplňujúcim návrhom, ktorý nevedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu, keďže členské
štáty by mali byť schopné zhromažďovať údaje z existujúcich zdrojov.

Dáva zmysel, aby boli tieto pravidlá povinné pre námornú dopravu, pretože už sú povinné
pre cestnú, železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Okrem toho vítam, že pán
spravodajca predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa posilnenia nariadenia
v súlade s postupom delegovaných aktov. Parlament by mal využiť túto novú výsadu, ktorá
je stanovená v Lisabonskej zmluve.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože
súhlasím s tým, že existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru je mimoriadne
dôležitá pre všetky druhy dopravy. Táto informácia poskytuje všeobecný rámec potrebný
na presadzovanie a monitorovanie politiky na podporu spoločnej modality, konkrétne
možnosti dosiahnuť optimálne prepojenie rôznych druhov dopravy v jednom dopravnom
reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej dopravy. Chcela by som požiadať, aby
bol zber všetkých európskych štatistík týkajúcich sa všetkých druhov dopravy v súlade so
spoločnými pojmami a normami s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu porovnateľnosť medzi
jednotlivými druhmi dopravy.

David Casa (PPE),    písomne. – Ide o zber a registráciu údajov, pokiaľ ide o námornú
dopravu týkajúcu sa členských štátov, ktoré majú pobrežie. Návrh zmení spôsob zberu
údajov v tom, že bude organizovaný podľa druhu tovaru, ako je to už v prípade iných
druhov dopravy. Myslím si, že je to pozitívny vývoj a bez námietok podporujem pána
spravodajcu.

Lara Comi (PPE),    písomne. – (IT) Hoci bol jednotný trh vyhlásený za úplný už dávnejšie,
pretrvávajúce rozdiely medzi rôznymi prístupovými miestami pre tovar a osoby stále
svedčia o národnom charaktere jeho hraníc. Členské štáty sa mohli rozhodnúť ustúpiť
v tejto veci európskym inštitúciám, ale takéto rozdiely, ktoré znevýhodňujú niektoré oblasti
v prospech iných, nemôžu ďalej existovať. Toto ďalšie ustanovenie zamerané na zosúladenie
prepravy osôb a tovaru je ďalším krokom na ceste k úplnej integrácii jednotného
európskeho trhu.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Členské štáty Európskej únie musia
pomôcť zriadiť európsku databázu údajov o mesačnej námornej nákladnej a osobnej
doprave a databázu prepravujúcich lodí. To umožní špeciálnemu úradu EÚ, Eurostatu,
aby zostavilo európsku štatistiku pre každý druh dopravy v súlade s normami EÚ. Využitie
týchto údajov potom pomôže zriadiť integrovaný európsky systém obsahujúci štatistiky
o tejto oblasti s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň porovnateľnosti medzi jednotlivými
druhmi dopravy, ktoré sa využívajú v európskych krajinách.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu je to, aby sa zber údajov podľa
druhu tovaru stal pre štatistiku námornej dopravy povinným a aby sa štandardizoval druh
informácií zhromaždených a spracovaných v 27 členských štátoch. Ako hovorí pán
spravodajca, existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy
dopravy by predstavovala všeobecný rámec užitočný na presadzovanie a monitorovanie
politiky na podporu spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych
druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej
dopravy.

Vzhľadom na dôležitosť bezpečnej a účinnej prepravy tovaru v medzinárodnom obchode
podporujem návrh Komisie.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu nariadenia
Parlamentu a Rady je zmeniť smernicu 2009/42/ES tak, aby sa zber údajov podľa druhu
tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti zberá na
dobrovoľnom základe 18 členských štátov. Päť členských štátov nemá morské pobrežie
a neposkytuje údaje v súlade s touto smernicou. Vo väčšine prípadov nebude zber
relevantných údajov viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže
dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich
zdrojov údajov, ako napríklad colných dokumentov. Hlasoval som za túto správu, pretože
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súhlasím s tým, že potrebujeme úplnú a jednotnú štatistiku podľa druhu tovaru pre všetky
druhy dopravy, ktorá by poskytovala všeobecný rámec porovnateľnosti v rámci EÚ.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Cieľom návrhu nariadenia je to, aby sa zber
údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy, a podľa pána
spravodajcu zber relevantných údajov nebude vo väčšine prípadov viesť k žiadnemu
dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné
zhromažďovať tieto údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov, ako napríklad colných
dokumentov. Okrem toho je zber údajov podľa druhu tovaru už povinný v prípade
európskej štatistiky o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Súhlasíme s názorom, že existencia štatistiky o všetkých druhoch dopravy, tovare
a cestujúcich poskytne rámec informácií užitočných na vytvorenie politiky interoperability
a spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych druhov dopravy
v jednom dopravnom reťazci, prispenia k modernizácii a racionalizácii logistiky nákladnej
dopravy a podpory jej udržateľnosti. To, samozrejme, závisí od porovnateľnosti dostupných
štatistík, čo vyžaduje určité zosúladenie noriem a pojmov.

Alan Kelly (S&D),    písomne. – Jednoduchým cieľom tohto návrhu je dosiahnuť, aby bol
zber údajov podľa druhu tovaru povinný pre námornú dopravu. Je to tak už v prípade
európskej cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy a pomohlo by to k zlepšeniu
súladu v tejto oblasti. Zber údajov nepredstavuje nijaké dodatočné zaťaženie respondentov.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Účelom tohto textu je zmeniť a doplniť
smernicu 2009/42/ES, aby sa zber údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku
námornej dopravy. Tieto údaje v súčasnosti dobrovoľne zberá 18 členských štátov. Päť
členských štátov nemá pobrežie a neposkytuje údaje stanovené v tejto smernici. Vo väčšine
prípadov nebude zber relevantných údajov viesť k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu tých,
ktorí ich poskytujú, keďže dotknuté členské štáty by mali byť schopné zhromažďovať
údaje s využitím už existujúcich zdrojov informácií (ako napríklad colných dokumentov).
Zber údajov podľa druhu tovaru je už povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej,
železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave. Európske štatistiky týkajúce sa všetkých
druhov dopravy sa musia zbierať podľa spoločných zásad a pravidiel, aby sa zabezpečil
čo najvyšší stupeň porovnateľnosti medzi jednotlivými druhmi dopravy, preto som hlasoval
za tento text. Dostupnosť úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy
dopravy by poskytla užitočný všeobecný rámec na presadzovanie a monitorovanie politiky
na podporu spoločnej modality.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Plne som podporil správu pána Simpsona.
Súhlasím, že rozdelenie údajov podľa druhu tovaru je pre štatistiku námornej dopravy
potrebné. Tieto štatistiky poskytnú vývozcom a dovozcom možnosť nájsť najlepší systém
nákladnej dopravy. To znamená, že cena tovaru pre európske obyvateľstvo klesne a že
vývozcovia budú môcť efektívnejšie určovať ceny tovaru dodávaného z tretích krajín.
Tento druh štatistických údajov pomôže vyhnúť sa nepredvídaným nákladom a podnieti
obeh domáceho a zahraničného tovaru. Navyše by som tento druh štatistických údajov
zaviedol aj v súvislosti s leteckou dopravou.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Štatistické údaje sú dôležité na to, aby sme mohli
reagovať, lebo poskytujú informácie, na ktorých sa môžu zakladať rozhodnutia. V prípade
zberu štatistických údajov je však vždy potrebné udržať rovnováhu medzi potrebným
zhromažďovaním faktov a správnymi nákladmi. Údaje o nákladnej a osobnej doprave
doteraz zbieralo 18 členských štátov na základe dobrovoľnosti. Dáva to zmysel, ak zber
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relevantných údajov nebude predstavovať žiadne dodatočné zaťaženie, inými slovami, ak
budú členské štáty skutočne môcť zhromažďovať tieto údaje s využitím už existujúcich
zdrojov údajov. Zber úplných štatistických údajov pre nákladnú a osobnú dopravu pre
všetky tovary a druhy dopravy s cieľom porovnávať sa mi zdá prehnané z hľadiska
súvisiacich správnych nákladov. Preto som podľa toho aj hlasoval.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Správa predkladá súbor
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom prispôsobiť ustanovenia o regulačnom
postupe s kontrolou novým ustanoveniam o delegovaných aktoch zavedených Lisabonskou
zmluvou. Cieľom spravodajcu bolo zaviesť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy do smernice
EÚ o zbere údajov podľa druhu tovaru pre štatistiku námornej dopravy. V súčasnosti tieto
údaje zberá 18 členských štátov na dobrovoľnom základe. Päť členských štátov nemá
žiadne morské pobrežie, a preto neposkytuje údaje, ktoré vyžaduje táto smernica.

Stojí za zmienku, že zber relevantných údajov nevedie k žiadnemu dodatočnému zaťaženiu
respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali mať možnosť zhromažďovať údaje
s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných dokumentov). Zber údajov
podľa druhu tovaru je povinný v prípade európskej štatistiky o cestnej, železničnej
a vnútrozemskej vodnej doprave. Keďže je potrebné vytvárať účinné, koordinované
a ekologické komunikačné a dopravné siete (námorné, pozemné a vnútrozemské vodné),
kroky v súvislosti so zberom a analýzou údajov pre všetky druhy dopravy sú naozaj veľmi
dôležité.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pána Simpsona, pretože
zmenou a doplnením smernice 2009/42/ES sa vykonajú posledné úpravy príslušných
právnych predpisov o zbere údajov o nákladnej a osobnej doprave z Európy a v rámci nej.
Predtým bol zber údajov povinný iba pre cestnú, železničnú a vnútrozemskú vodnú
dopravu, ale zmenou a doplnením smernice bude povinný aj pre námornú dopravu, ktorá
poskytne súbor údajov o tovare prechádzajúcom cez naše hranice. Tieto údaje sú
nevyhnutné nielen na štatistické účely. Zapracovanie pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu do smernice bude tiež od budúceho roka poskytovať údaje o námornej doprave,
čo umožní väčšiu transparentnosť v súvislosti s druhmi prepravovaného tovaru a zefektívni
prepravu určitých tovarov, pretože porovnateľnosť umožní nájsť pre každý typ tovaru
najúčinnejší druh dopravy.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Cieľom tohto návrhu je ustanoviť
povinný zber údajov podľa druhu tovaru pre štatistiku námornej dopravy. Pokiaľ ide
o námornú dopravu, v súčasnosti tento zber údajov vykonáva na čisto dobrovoľnom
základe 18 členských štátov a zber údajov podľa druhu tovaru je už povinný pre európsku
štatistiku o cestnej, železničnej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Existencia úplnej a jednotnej štatistiky podľa druhu tovaru pre všetky druhy dopravy
vrátane námornej poskytne všeobecný rámec užitočný na presadzovanie a monitorovanie
politiky na podporu spoločnej modality, t. j. možnosti optimálneho prepojenia rôznych
druhov dopravy v jednom dopravnom reťazci, ako aj na modernizáciu logistiky nákladnej
dopravy.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Účelom tohto návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady je zmeniť a doplniť smernicu 2009/42/EC, aby sa zber
údajov podľa druhu tovaru stal povinným pre štatistiku námornej dopravy. Tieto údaje
v súčasnosti zberá na dobrovoľnom základe 18 členských štátov. Päť členských štátov
nemá žiadne morské pobrežie, a preto neposkytuje žiadne údaje, ktoré vyžaduje táto
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smernica. Vo väčšine prípadov zber relevantných údajov nepovedie k žiadnemu
dodatočnému zaťaženiu respondentov, keďže dotknuté členské štáty by mali mať možnosť
zhromažďovať údaje s využitím už existujúcich zdrojov údajov (napríklad colných
dokumentov). Skupina zelených/Európska slobodná aliancia hlasovala za tento návrh.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Myslím si, že povinný zber údajov podľa druhu
tovaru s cieľom zhromažďovať štatistické údaje o námornej doprave je veľmi dôležitý
z dôvodu podpory spoločnej modality a možnosti prepojenia rôznych druhov dopravy.
Keďže zber údajov je už povinný pre štatistiky týkajúce sa iných druhov dopravy – cestnú,
železničnú a vnútrozemskú vodnú –, myslím si, že spoločný rámec, ktorý zahŕňa
zhromažďovanie štatistických údajov o námornej doprave, je vhodný a môže tiež pomôcť
zabezpečiť čo najväčšiu porovnateľnosť medzi jednotlivými druhmi dopravy.

Na základe návrhu Komisie by mala revízia smernice 2009/42/ES fungovať v tomto duchu
a mala by sa uplatňovať od roku 2011 v súlade s dobrovoľným postupom, ktorý už
vykonáva 18 členských štátov EÚ.

Viktor Uspaskich (ALDE),    písomne. – (LT) Dámy a páni, táto otázka systematického
zberu štatistických údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Námorná nákladná doprava
v Litve predstavuje iba malé percento celej nákladnej dopravy, a preto je v tejto oblasti
možné dosiahnuť oveľa viac. Okrem toho má naše odvetvie pobrežného cestovného ruchu
aj veľký potenciál rastu. Modernizácia logistiky nákladnej dopravy a podpora spoločnej
modality, t. j. prepojenia rôznych druhov dopravy v rámci jedného dopravného reťazca,
nám prináša možnosť zvýšiť prosperitu pobaltského regiónu. To je mimoriadne dôležité,
ak chceme udržať budúcu konkurencieschopnosť európskych prístavov, ako je napríklad
litovský prístav Klaipeda. Užšia spolupráca medzi pobaltskými štátmi ich pomôže navzájom
zblížiť a zároveň trh nášho regiónu viac zosúladí a sprístupní celej Európskej únii.
Momentálne sú pobaltské krajiny do veľkej miery izolované od európskej dopravnej siete.
Dúfame, že sa doprava medzi pobaltskými krajinami do roku 2020 zdvojnásobí, a preto
musíme riešiť nedostatok vhodnej infraštruktúry a jej prístupnosti. Čo je najdôležitejšie,
musíme zabezpečiť, aby zber údajov nespôsobil dodatočné zaťaženie členských štátov.
Nemáme čo stratiť.

Správa: Barbara Matera (A7-0270/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo
požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov
zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich
v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil
Parlament. Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať
jasné a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti
a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

David Casa (PPE),    písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Je
to tak v prípade mnohých členských štátov EÚ, ako napríklad Španielska, kde sa existencia
tohto fondu ukázala ako mimoriadne prospešná. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
súhlasím s rozhodnutiami pani spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za túto správu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pokiaľ ide o štrukturálne zmeny v medzinárodnom
obchode, je nevyhnutné, aby bolo európske hospodárstvo schopné účinne uplatňovať
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nástroje na pomoc postihnutým pracovníkom, ako aj zlepšiť ich postavenie s cieľom
pomôcť pri ich rýchlom opätovnom začleňovaní do trhu práce. Keďže Dánsko predložilo
požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov v regióne
Nordjylland, chcel by som pripomenúť rad dôvodov, ktoré som uviedol na vysvetlenie
svojho hlasovania o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
v španielskom regióne Katalánsko a ktorými by som chcel odôvodniť aj svoje hlasovanie
za túto správu.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Toto je uznesenie o návrhu rozhodnutia Parlamentu
a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Parlamentom, Radou a Komisiou
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.

Priemysel v oblasti výroby strojov a zariadení pre odvetvie stavby lodí v dánskom regióne
Nordjylland nečakane zasiahli zmeny na trhoch a globálna úverová kríza, v dôsledku čoho
sa výrazne znížil počet objednávok a to viedlo k prepúšťaniu vo viac ako 40 spoločnostiach.

V regiónoch ako Nordjylland, ktoré sú zvlášť závislé od jedného odvetvia, sú obnova trhu
a premiestnenie pracovníkov do iných oblastí činnosti často pomalšie a zložitejšie. Myslím
si, že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je v tomto prípade
oprávnená.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na sociálne dôsledky globálnej
hospodárskej krízy, ktorá mimoriadne ovplyvnila zamestnanosť, má správne využívanie
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) kľúčový význam v zmierňovaní
kritickej situácie mnohých európskych jednotlivcov a rodín tým, že prispieva k ich
opätovnej sociálnej integrácii a profesionálnemu rozvoju a zároveň poskytuje nové zdroje
na uspokojenie potrieb spoločností a oživenie hospodárstva. Dánsky akčný plán na pomoc
951 ľudí prepustených zo 45 podnikov na výrobu strojov a zariadení v malom regióne
Nordjylland patrí do rovnakého rámca. V tomto prípade 40 % prepustených pracovníkov
bolo kvalifikovaných v manuálnej práci, hutníctve a mechanickej konštrukcii a 33 %
pracovníkov bolo označených ako nekvalifikovaní manuálni pracovníci. Táto situácia
jasne poukazuje na potrebu účinného odborného a profesijného hodnotenia ľudí
postihnutých touto celosvetovou krízou. Preto dúfam, že európske inštitúcie zdvojnásobia
svoje úsilie vo vykonávaní opatrení, ktoré urýchľujú a zvyšujú miery využitia takého
dôležitého zdroja, akým je EGF, ktorý má v súčasnosti veľmi nízke úrovne mobilizácie.
Tento rok sa požiadalo iba o 11 % z dostupných 500 miliónov EUR.

Estelle Grelier (S&D),    písomne. – (FR) Od Parlamentu sa znovu žiadalo schválenie platby
pomoci z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii zamestnancom prepusteným
v dôsledku krízy alebo presídľovania podnikov. Táto pomoc bude znovu rozdelená do
rozpočtových článkov pôvodne vyčlenených na iné európske programy, keďže Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii nemá žiadne vlastné fondy v súčasnom finančnom
rámci.

S cieľom ukončiť túto situáciu som počas navrhovania rozpočtu na rok 2011 pracovala
na vytvorení článku výdavkových rozpočtových prostriedkov konkrétne pre Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii. Preto Parlament počas hlasovania o čítaní rozpočtu
20. októbra 2010 schválil sumu 50 miliónov EUR.

Túto sumu, ktorá je symbolická v porovnaní s ročnými požiadavkami, ešte treba potvrdiť,
lebo Európska rada pôvodne zamietla návrh umožniť Európskemu fondu na prispôsobenie
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sa globalizácii svoje vlastné financovanie. Preto by som mala pozorne sledovať túto otázku
v nádeji, že dosiahneme konsolidáciu rozpočtov a právnych predpisov v rámci tohto
mechanizmu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Musím srdečne zablahoželať pani Materovej
k celkovo štyrom správam o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.
Rozšírenie rozsahu Fondu na prispôsobenie sa globalizácii tak, aby zahŕňal pracovníkov,
bol dôležitý krok, ktorý nám umožnil priamo podporovať európskych občanov. Nástroj
fondu na prispôsobenie sa globalizácii je zameraný na pomoc tým, ktorých nečakane
postihli dôsledky globalizácie. Aby sa mohli poskytnuté finančné prostriedky účinne
využiť, musia sa dostať na miesto určenia rýchlo a cieleným spôsobom. To je jediný spôsob,
ako zabezpečiť pomoc európskym občanom a zvýšiť dôveru v EÚ.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Dánska, pretože tento nástroj považujem
za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti v dôsledku
hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom
prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny
a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy na pomoc pri ich opätovnom
začlenení do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 1 122
pracovníkov v 45 podnikoch na výrobu strojov v regióne Nordjylland vo výške
7 521 359 EUR financovanú prostredníctvom EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným
prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za túto správu o použití
finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG),
konkrétne pre 951 pracovníkov prepustených zo 45 podnikov zaradených do divízie 28
(výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland
na úrovni NUTS II. EGF poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky
veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne
sa začleniť do trhu práce. Dánsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre
prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením
o fonde. Teraz treba zaistiť, aby EGF podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom
začleňovaní do trhu práce, napriek skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať
opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych právnych predpisov
alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Je dôležité neuplatňovať v procese
nezamestnanosti prístup typu laissez faire. V tejto oblasti je nevyhnutné, aby ľudia cítili, že
ich podporujú tak národné vlády, ako aj EÚ ako celok. Hoci som hlasoval za túto správu,
stále mi nie je jasné, ako bude objem finančnej podpory rozdelený. Prečo Holandsko
dostane okolo 3 000 EUR pre každého prepusteného pracovníka, kým Španielsko dostane
1 000 EUR a Dánsko 7 000 EUR? Sú náklady na preškolenie a rekvalifikáciu sedemkrát
vyššie v Dánsku ako v Španielsku? Bez ohľadu na túto mimoriadne znepokojivú otázku
musím súhlasiť so spravodajkyňou pani Materovou, že poskytnutie tejto finančnej podpory
je potrebné a dobre načasované opatrenie. Škoda, že lotyšská vláda nevyužila túto príležitosť
a nepodala žiadosť. V súčasnosti je v Lotyšsku 180 000 nezamestnaných.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo
požiadavku o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov
zaradených do divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich
v regióne Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím
s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil
Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov
prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2)
v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových
prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom
Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte
všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených
Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici
obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa
informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli
k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Dánsko predložilo požiadavku
o pomoc v súvislosti s prepustením 951 pracovníkov zo 45 podnikov zaradených do
divízie 28 (výroba strojov a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne
Nordjylland na úrovni NUTS II, hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom
Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.
Takisto súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné
a podrobné informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti
a vysvetlením dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Týmto hlasovaním Európsky parlament
berie na vedomie skutočnosť, že Dánsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadmi 951
pracovníkov prepustených zo 45 podnikov zaradených do divízie 28 (výroba strojov
a zariadení) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Nordjylland na úrovni NUTS
II. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF. Európsky parlament
v tomto uznesení žiada zainteresované inštitúcie, aby podnikli potrebné kroky na urýchlenie
mobilizácie EGF, pripomína im ich záväzky zaistiť hladký a rýchly postup na prijatie
rozhodnutí o mobilizácii EGF s cieľom poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú
individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku
globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy, a zdôrazňuje úlohu, ktorú môže EGF zohrávať
pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Združenie európskych lodeníc (CESA)
odhaduje, že celosvetový dopyt po stavbe lodí do roku 2014 následkom globálnej finančnej
krízy klesne a v budúcnosti sa lodiarsky priemysel presunie do oblastí s nižšími nákladmi,
najmä do regiónov v Ázii. Vzhľadom na chýbajúcu európsku politiku podporujúcu odvetvie
stavby lodí je nepravdepodobné, že úrovne výroby sa vrátia do takého stavu, v akom boli
pred súčasnou krízou. Lodenice Damen v našom meste Galaţi tiež čelia vplyvom
hospodárskej a finančnej krízy, v dôsledku ktorej bolo len v roku 2009 prepustených okolo
600 pracovníkov. Očakáva sa, že v roku 2010 bude prepustených ďalších 500 pracovníkov.
Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF), o ktorú požiadalo Dánsko a ktorá spočíva v použití
7 521 359 EUR na spolufinancovanie programu podpory pre 951 prepustených
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pracovníkov v regióne Nordjylland v období od 15. februára do 14. novembra 2009.
K prepúšťaniu došlo v 45 podnikoch zaoberajúcich sa výrobou strojov a zariadení pre
odvetvie stavby lodí.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Toto je otázka poskytnutia podpory
podnikom v odvetví výroby strojov a zariadení v regióne strednej úrovne Nordjylland.
V tomto regióne na severovýchodnom výbežku Severného Jutska bolo prepustených 951
ľudí zo 45 podnikov v období od 15. februára do 14. novembra 2009. Na podporu týchto
pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do zamestnania sa z Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii mobilizuje suma 7 521 359 EUR.

Správa: Barbara Matera (A7-0269/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    písomne. – (IT) Ako som už mal príležitosť vysvetliť v marci
tohto roku v čase hlasovania o správe pána Bögeho, využitie Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii ako užitočného nástroja na riešenie dôsledkov hospodárskej
a finančnej krízy je veľmi cenná iniciatíva, ktorá dáva praktickú odpoveď, pokiaľ ide
o finančnú pomoc. Odvtedy bolo schválených niekoľko ďalších žiadostí vrátane tej, o ktorej
diskutujeme. To podľa mňa najlepšie ukazuje, aká užitočná je táto iniciatíva.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko
predložilo požiadavky o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP
Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland
a Eindhoven na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom
Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré
predložil Parlament. Tiež súhlasím s návrhom Komisie o alternatívnom zdroji platobných
rozpočtových prostriedkov pre nevyužité prostriedky Európskeho sociálneho fondu (ESF)
v súvislosti s mobilizáciou Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na
základe častých pripomienok Parlamentu, že EGF bol zriadený samostatne ako osobitný
nástroj s vlastnými cieľmi a termínmi a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné
na prevody.

David Casa (PPE),    písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Je
nevyhnutné umožniť prístup k tomuto fondu pracovníkom v Holandsku, ktorí boli
prepustení v odvetví elektroniky. Vzhľadom na to súhlasím s rozhodnutiami pani
spravodajkyne a rozhodol som sa hlasovať za túto správu.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku
reštrukturalizácie a presunu výroby musí byť dynamická a flexibilná, aby sa mohla rýchlo
a účinne realizovať. Keďže Holandsko požiadalo o pomoc pre 512 pracovníkov
prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví
elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven a na základe odôvodnení, ktoré som
uviedol na vysvetlenie svojho hlasovania o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii pre španielsky región Katalánsko, hlasujem za túto správu.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Opäť čelíme problému zatvorenia hlavného podniku
mesta, v tomto prípade Nijmegenu, s priťažujúcou okolnosťou, že zriadenie iných podnikov
s rovnakým potenciálom tvorby nových pracovných miest sa nepredpokladá.
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Hľadanie riešení, ktoré prijal Parlament, umožňuje jasnejšie pochopiť rozsah a mieru
problému vo viacerých európskych štátoch. Tieto štáty ešte stále neukázali, že sú schopné
čeliť chýbajúcej koordinácii a strate atraktivity pre investície a inovácie.

Ak sa nič neurobí, obávam sa, že žiadosti o mobilizáciu fondu sa znásobia a samotný fond
sa môže ukázať ako nedostatočný na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali obeťami náhlych
a neočakávaných zmien vo svojich podnikoch.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na dôsledky súčasnej globálnej
hospodárskej a finančnej krízy na priemyselnú činnosť a určité práce vykonávané v odvetví
elektroniky je potrebný naliehavý a účinný program podpory pre 512 pracovníkov
prepustených z podniku NXL Semiconductors Netherlands v holandských regiónoch
Gelderland a Eindhoven. Je dôležité poukázať na regionálne a sociálne dôsledky vyplývajúce
z poklesu činnosti podniku v meste Nijmegen v provincii Gelderland, kde bol najväčším
miestnym zamestnávateľom s veľkým počtom nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí
pracovali v tejto spoločnosti už desaťročia. Táto situácia zdôrazňuje potrebu plánu na
pomoc v súvislosti s náhradou škody a rekvalifikáciou týchto bývalých zamestnancov
s cieľom podporiť ich opätovné začlenenie do trhu práce. Chcel by som znovu upozorniť,
že je potrebné zabezpečiť mechanizmy na uľahčenie a urýchlenie mobilizácie a na
využívanie prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
európskymi krajinami.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Holandska, pretože tento nástroj
považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti
v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom
prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny
a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy na pomoc pri ich opätovnom
začlenení do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 1 590
pracovníkov podniku NXL Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v oblasti elektroniky
v regiónoch Gelderland a Eindhoven vo výške 1 809 434 EUR financovanú prostredníctvom
EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným
prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za túto správu na použitie
finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG),
konkrétne na pomoc 512 pracovníkom prepusteným z podniku NXL Semiconductors
Netherlands pôsobiacich v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na
úrovni NUTS II. EGF poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky
veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne
sa začleniť do trhu práce. Holandsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre
prepustených pracovníkov v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením
o fonde. Teraz treba zaistiť, aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
podporil prepustených pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do trhu práce, napriek
skutočnosti, že by pomoc EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky
na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na
reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko
predložilo požiadavky o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP
Semiconductors Netherlands pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland
a Eindhoven na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom
Komisie so zapracovanými príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré
predložil Parlament.

Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov
prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2)
v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových
prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom
Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte
všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených
Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici
obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa
informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli
k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Holandsko predložilo požiadavky
o pomoc pre 512 pracovníkov prepustených z podniku NXP Semiconductors Netherlands
pôsobiaceho v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS
II, hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými
príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Takisto
súhlasím, že návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné
informácie týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením
dôvodov, ktoré viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Keďže finančná pomoc Európskej únie
prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie
a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,
ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne
zohľadňovať Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním
rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF); keďže
Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 512 pracovníkov z podniku
NXL Semiconductors Netherlands pôsobiacich v odvetví elektroniky v regiónoch Gelderland
a Eindhoven na úrovni NUTS II; keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené
nariadením o EGF, Európsky parlament žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné
úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF, pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký
a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo
obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení
v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy, a zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF
môže zohrávať pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) Hlasovala som za uznesenie Európskeho
parlamentu o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktoré
je reakciou na požiadavku predloženú podnikom NL/NXP Semiconductors v Holandsku.

26. marca 2010 Holandsko požiadalo o finančnú pomoc z EGF pre 512 z 590 pracovníkov
prepustených z podniku NXP Semiconductors, ktorý pôsobí v odvetví elektroniky
v regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II. Celkový počet prepustených
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pracovníkov predstavuje 425 mužov a 87 žien a zahŕňa aj sedem pracovníkov s vážnymi
zdravotnými problémami alebo zdravotným postihnutím (1,3 %). Holandsko prízvukuje
vážne dôsledky tohto prepúšťania, pretože podnik NXP Semiconductors je najväčší
priemyselný zamestnávateľ v oblasti poskytujúci pracovné miesta veľkému počtu
pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ktorí sú v ňom zamestnaní už niekoľko desaťročí.
Nedostatok pracovných príležitostí v podobných spoločnostiach v tomto regióne bude
predstavovať osobitný problém pre pracovníkov s odbornými skúsenosťami v oblasti
výroby polovodičov.

Mobilizácia EGF je mimoriadne dôležitá z hľadiska opätovného začleňovania prepustených
pracovníkov do trhu práce. Chcela by som však upozorniť Komisiu a členské štáty na
potrebu vypracovania priemyselnej politiky EÚ, ktorá bude udržateľná, a na potrebu
vytvorenia nových pracovných miest.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Rozsah Európskeho fondu na prispôsobenie
sa globalizácii sa od 1. mája 2009 rozšíril. Je zameraný aj na poskytovanie pomoci
pracovníkom prepusteným priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy.
V holandských regiónoch Gelderland a Eindhoven na úrovni NUTS II bolo prepustených
512 pracovníkov z podniku NXP Semiconductors Netherlands. Na pomoc týmto
pracovníkom sa mobilizuje suma 1 809 434 EUR.

Správa: Barbara Matera (A7-0271/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorá schválila
mobilizáciu 2,4 milióna EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
pre Portugalsko s cieľom podporiť prepustených pracovníkov podniku Qimonda. Je to
reakcia na žiadosť Portugalska o mobilizáciu EGF z decembra 2009. EGF sa zriadil s cieľom
poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky významných
štrukturálnych zmien v medzinárodnom obchode. Balík pomoci EGF je zameraný na
ochranu postavenia 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda Portugal v období
od 8. júna do 8. októbra minulého roka. Táto suma bude pokrývať nasledujúce opatrenia:
uznanie zručností, odbornú prípravu, školenie a podporu zameranú na vytváranie
pracovných miest, podporu pri samostatnom získavaní zamestnania, ako aj stimuly na
nábor zamestnancov a získavanie skúseností na pracovisku. Preto si myslím, že je pre nás
nevyhnutné robiť všetko pre urýchlenie mobilizácie EGF so zreteľom na záväzok
európskych inštitúcií zabezpečiť rýchly a jednoduchý postup prijímania týchto rozhodnutí.

Regina Bastos (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie o mobilizácii
Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v celkovej sume 2 405 671 EUR
pre Portugalsko v súvislosti s 839 prípadmi pracovníkov prepustených z podniku Qimonda
Portugal S.A. v období od 8. júna do 8. októbra minulého roka. Tieto finančné prostriedky
sú zamerané na podporu pracovníkov podniku Qimonda, ktorí boli prepustení,
prostredníctvom uznania zručností, odbornej prípravy, školenia a podpory na založenie
podniku, pomoci pri samostatnom získavaní zamestnania a stimulov na nábor
zamestnancov a získavanie odborných skúseností na pracovisku. Toto je druhýkrát, čo
Portugalsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF pre región Norte. V roku 2009 sa
mobilizovalo 832 800 EUR na základe prepúšťania v textilnom odvetví. Na záver by som
chcela vyjadriť ľútosť, že portugalská vláda sa ešte nenaučila využívať potenciál tohto
fondu. Kým bývalí zamestnanci holandskej spoločnosti NXP Semiconductors dostanú
3 534 EUR na osobu a dánski bývalí zamestnanci z regiónu Nordjylland získajú po
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7 908 EUR, portugalským bývalým zamestnancom podniku Qimonda sa z pomoci, ktorú
poskytuje fond, vyčlení iba 2 867 EUR na osobu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko
požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A.,
nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS
II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými
príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Súhlasím
aj s tým, že fungovanie a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa
globalizácii by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných
iných nástrojov vytvorených na základe Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006,
a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013
v polovici jeho trvania.

David Casa (PPE),    písomne. – EGF je dôležitý štrukturálny fond v EÚ umožňujúci pomáhať
pracovníkom, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu zmien v globálnych trendoch. Aby
bol tento fond efektívny, je veľmi dôležité umožniť k nemu prístup, keď je potrebný, a to
včas a účinne. Z týchto dôvodov musím podporiť závery pani spravodajkyne a rozhodol
som sa hlasovať za túto správu.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Zatvorenie podniku Qimonda v meste Vila do
Conde malo okamžite za následok ďalších 1 000 nezamestnaných v tejto krajine, konkrétne
v regióne Norte. Už v tom čase mal tento región najvyššiu mieru nezamestnanosti v krajine,
keďže od januára do októbra 2009 úrady práce v severnom regióne zaznamenali priemerne
22 000 nezamestnaných ľudí mesačne. Po prepúšťaní v spoločnosti Qimonda Portugal
S.A. bola 17. decembra 2009 predložená žiadosť o pomoc pre 839 prepustených
pracovníkov.

Na základe vykonaného hodnotenia Komisia dospela k záveru, že všetky potrebné
podmienky boli splnené. Predložila tento návrh rozhodnutia s cieľom mobilizovať Európsky
fond na prispôsobenie sa globalizácii na podporu opätovného začlenenia týchto
pracovníkov, ktorí sa stali obeťami prepúšťania ako priameho dôsledku globálnej finančnej
a hospodárskej krízy, do trhu práce.

Preto podporujem toto rozhodnutie, ktoré umožňuje mobilizáciu 2 405 671 EUR v súlade
so všeobecným rozpočtom EÚ na rok 2010 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc ako
odpoveď na žiadosť Portugalska. Takisto by som rád zdôraznil, že je nevyhnutné zabezpečiť,
aby bol proces prijímania tohto návrhu rýchly.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),
iniciatíva predsedu Komisie pána Barrosa z roku 2005 na základe správy Komisie Európske
hodnoty v globalizovanom svete, má teraz nový formát, vďaka ktorému je transparentnejší
a má širšie ciele zahŕňajúce dôsledky súčasnej krízy a smerujúce ku kratším čakacím dobám
na sprístupnenie finančných prostriedkov, ako to, dúfam, bude aj v tomto prípade.

Hoci som hlasoval za tento návrh, považujem za poľutovaniahodné, že ani portugalská
vláda ešte stále nevie v plnej miere využiť tento fond, ako to bolo aj v iných krajinách a ako
to pri analýze rozličných žiadostí dostatočne ukazuje množstvo finančných prostriedkov
žiadaných z EGF na obyvateľa.

Dnes sa napríklad uskutočnili hlasovania o ďalších žiadostiach o podporu z EGF, ktoré
ukázali, že kým bývalí pracovníci z holandskej spoločnosti NXP Semiconductors dostanú
3 534 EUR na osobu, dánski bývalí zamestnanci z regiónu Nordjylland získajú po

71Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



7 908 EUR. Portugalskí bývalí zamestnanci podniku Qimonda, ktorí môžu čerpať
prostriedky z fondu, dostanú podporu vo výške iba 2 867 EUR na osobu. Cieľom sú
opatrenia ako uznanie zručností, odborná príprava, školenie alebo podpora na založenie
podniku, pomoc pri samostatnom získavaní zamestnania alebo stimuly na nábor
zamestnancov a získavanie odborných skúseností na pracovisku.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím,
že mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Portugalsko
je rozhodujúca vzhľadom na podporu prepustených pracovníkov podniku Qimonda.
Suma 2,4 milióna EUR, ktorá sa má mobilizovať, určite nebude stačiť na vyriešenie
negatívnych dôsledkov prepúšťania, ale výrazne pomôže. Mobilizácia musí byť jednoduchá
a rýchla a mala by zahŕňať programy odbornej prípravy prispievajúce k účinnému
začleňovaniu pracovníkov, ktorých postihlo prepúšťanie, do trhu práce.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Portugalská spoločnosť Qimonda, súčasť nemeckej
vedúcej svetovej skupiny, bola v Portugalsku považovaná za príklad úspechu a popredný
podnik vo svojom odvetví. Bola najväčším portugalským vývozcom a predtým, ako bola
známa problémami, ktoré viedli k jej platobnej neschopnosti, chystala sa investovať do
nových technológií a zabezpečila verejné financovanie na podporu výroby solárnych
článkov. Zamestnanci podniku Qimonda boli vysoko kvalifikovaní a dosahovali vysokú
mieru produktivity a nič nenasvedčovalo tomu, že spoločnosť stratí svoju životaschopnosť
v takom krátkom čase. V roku 2008 dokonca uvažovala o možnosti zriadiť v Portugalsku
ešte tri závody po celom meste Vila do Conde. Región Norte, kde mala spoločnosť Qimonda
sídlo, je tradične priemyselný a zatvorenie podnikov, ako aj nezamestnanosť ho ťažko
zasiahli. Schopnosť spoločnosti Qimonda prilákať veľmi potrebné kvalifikované pracovné
sily do regiónu je teraz ohrozená.

Dúfam, že zamestnancom podniku Qimonda prinesie mobilizácia fondu dostatočný úžitok
a že sa úspešne a v plnej miere opätovne začlenia do trhu práce. Na tomto mieste by som
chcel im a ich rodinám vyjadriť svoju solidaritu.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Zatvorenie továrne Qimonda v meste
Vila do Conde zvýšilo už aj tak vysokú mieru nezamestnanosti na severe Portugalska.
V tomto prípade bolo prepustených 900 pracovníkov, z ktorých veľká väčšina má nízku
úroveň vzdelania: 36,6 % má iba základné vzdelanie a iba 10,7 % pokračovalo
v nadstavbovom štúdiu. Preto je dôležité poukázať na dôležitosť tohto plánu na pomoc
pre 839 prepustených pracovníkov, ktorého cieľom je zmierniť dôsledky hospodárskej,
finančnej a sociálnej krízy, ktorou tento región prechádza. Tiež by som rád zdôraznil
dôležitosť opatrení, ako napríklad certifikácia zručností, odborná príprava, stimuly na
vytváranie pracovných miest a možnosť získavania nových skúseností na pracovisku. Na
druhej strane je však poľutovaniahodné, že v priebehu dvoch rokov ide iba o druhú žiadosť,
ktorú Portugalsko predložilo Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom
získať priamu podporu pre pracovníkov v regióne Norte. Tvárou v tvár obrovskému počtu
nezamestnaných a zbedačenému stavu verejných financií v Portugalsku, popri hospodárskej
recesii v roku 2011 a v súlade s nedávnymi úspornými opatreniami je povinnosťou
a záväzkom vlády konať kompetentnejšie v získavaní týchto finančných prostriedkov
s cieľom konkrétne podporiť nezamestnaných pracovníkov.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Parlament schválil mobilizáciu
2,4 milióna EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) zameranú na
podporu pracovníkov prepustených z podniku Qimonda na základe žiadosti portugalskej
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vlády predloženej 17. decembra 2009. To znamená mobilizáciu celkovej sumy
2 405 671 EUR z EGF v prospech Portugalska a týka sa 839 prepustených pracovníkov
z podniku Qimonda Portugal S.A. v období od 8. júna do 8. októbra minulého roka.
Odhadované celkové náklady na tento balík sú 3,7 milióna EUR, z ktorých 2,4 milióna,
respektíve 65 % celkových nákladov, bolo požadovaných z EGF.

Žiaľ, Komisia a Rada neboli pripravené zasiahnuť, keď bolo možné udržať podnik v chode
a zabrániť tejto nadnárodnej spoločnosti so sídlom v Nemecku, aby prepúšťala pracovníkov.
Táto skromná podpora sa nezamestnaným poskytuje až teraz, čiže neskoro.

Toto je šestnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a bude
zahŕňať nasledujúce opatrenia: uznanie zručností, odbornú prípravu, školenie a podporu
zameranú na vytváranie pracovných miest, podporu pri samostatnom získavaní
zamestnania a stimuly na nábor zamestnancov a získavanie skúseností na pracovisku.

Pre región Norte, v ktorom došlo k prepúšťaniu, bola už predtým schválená podpora z EGF
na základe predchádzajúcej žiadosti z roku 2009 týkajúcej sa prepúšťania v textilnom
odvetví. Pri tejto príležitosti sa mobilizovala suma 832 000 EUR.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Portugalska, pretože tento nástroj
považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti
v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom
prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny
a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom
začleňovaní do trhu práce. Dnešné hlasovanie sa týkalo požiadavky o pomoc pre 839
pracovníkov podniku Qimonda Portugal, S.A., ktorý pôsobí v oblasti elektroniky, vo výške
2 405 671 EUR financovanú prostredníctvom EGF.

Na záver vítam prijatie tejto správy, ktorá dokazuje, že EGF je užitočným a účinným
prostriedkom boja proti nezamestnanosti vyplývajúcej z globalizácie a hospodárskej krízy.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za túto správu na použitie
finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG),
konkrétne na pomoc 839 pracovníkom prepusteným z podniku Qimonda AG, nadnárodnej
spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II. EGF
poskytuje dodatočnú pomoc pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych
zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť do trhu práce.
Portugalsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov
v automobilovom priemysle, ktoré sú v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť,
aby Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporil prepustených
pracovníkov v ich opätovnom začleňovaní do trhu práce, napriek skutočnosti, že by pomoc
EGF nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych
právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov
alebo odvetví.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko
požiadalo o pomoc pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A.,
nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS
II, hlasovala som za toto uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými
príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.
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Chcela by som zdôrazniť nasledujúce body ako mimoriadne dôležité: (1) Európsky fond
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov
prepustených z trhu práce, bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2)
v súvislosti s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových
prostriedkov okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), na čom
Parlament trval; (3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte
všeobecného hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených
Medziinštitucionálnou dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici
obdobia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh komisie zahŕňa
informácie o uplatňovaní, analyzuje oprávnenosť kritérií a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli
k tomuto schváleniu, ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Samozrejme, hlasujem za finančné
rozhodnutie na mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre
pracovníkov prepustených z podniku Qimonda v Portugalsku.

V tejto súvislosti je dôležité povedať, že toto rozhodnutie prišlo príliš neskoro a že finančné
prostriedky sa dostanú do Portugalska ešte neskôr, až koncom novembra alebo začiatkom
decembra. Veci nemuseli a ani by nemali takto dopadnúť. Európsky fond na prispôsobenie
sa globalizácii sa môže a mal by sa zefektívniť, aby obete hromadného prepúšťania nemuseli
čakať 17 mesiacov na podporu, ktorá je vyhlásená za naliehavú, ako to je v tomto prípade.

Ak bude Európa naďalej taká ohľaduplná k finančnému kapitálu, tak už nemôže byť
nemilosrdná k obetiam krízy.

Paulo Rangel (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Portugalsko požiadalo o pomoc
pre 839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti
pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, hlasoval som za toto
uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie so zapracovanými príslušnými
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Takisto súhlasím, že
návrh Komisie by mal vo svojej dôvodovej správe obsahovať jasné a podrobné informácie
týkajúce sa žiadosti spolu s analýzou kritérií oprávnenosti a vysvetlením dôvodov, ktoré
viedli k jej schváleniu v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Portugalsko požiadalo o pomoc
v súvislosti s prípadmi 839 prepustených pracovníkov z podniku Qimonda AG,
nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS
II. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF. Európsky parlament
hlasoval za vyzvanie príslušných inštitúcií, aby vynaložili potrebné úsilie a urýchlili
mobilizáciu EGF. Pripomenul záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup
prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú
individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku
globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy. Zdôraznil úlohu, ktorú EGF môže zohrávať
pri opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov do trhu práce.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. – (PT) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii
(EGF) je legislatívny a rozpočtový nástroj EÚ, ktorý sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú
podporu pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien
v celosvetovom obchode. Vzhľadom na to, že Portugalsko podalo žiadosť o pomoc pre
839 pracovníkov prepustených z podniku Qimonda S.A., nadnárodnej spoločnosti
pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne Norte na úrovni NUTS II, vítam skutočnosť, že
Parlament prijal túto správu. Dúfam, že pomoc sa bude poskytovať čo najdynamickejšie
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a najúčinnejšie, pomocou jednoduchého a rýchleho postupu, aby sa pracovníci postihnutí
prepúšťaním v dôsledku globalizácie a hospodárskej a finančnej krízy mohli opätovne
začleniť do trhu práce.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) V nadnárodnej spoločnosti Qimonda S.A.
pôsobiacej v odvetví elektroniky v regióne strednej úrovne Norte bolo prepustených 839
pracovníkov v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Suma 2 405 671 EUR
mobilizovaná z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii bude financovať
koordinovaný balík personalizovaných služieb doplnený o vnútroštátne opatrenia
a opatrenia prijaté spoločnosťou.

Správa: Barbara Matera (A7-0272/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    písomne. – (ES) Podporila som pridelenie
2 752 935 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre Katalánsko
ako dodatočnú podporu pre 1 429 pracovníkov prepustených z 23 podnikov na výrobu
motorových vozidiel, prívesov a návesov v dôsledku štrukturálnych zmien v usporiadaní
svetového obchodu. K prepúšťaniu došlo počas obdobia deviatich mesiacov od 23. februára
2009 do 22. novembra 2009.

Táto pomoc sa musí použiť na podporu opätovného začleňovania prepustených
pracovníkov na trh práce, ktorí v 25 % prípadov nemajú základné vzdelanie alebo predčasne
ukončili školskú dochádzku a v 40 % prípadov majú iba základné vzdelanie. Približne 75 %
z nich tvoria muži a 25 % z nich má viac než 55 rokov. Táto pomoc by za žiadnych
okolností nemala nahrádzať zodpovednosti podnikov vyplývajúce z vnútroštátneho práva
alebo kolektívnych zmlúv, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.
Ako sa uvádza v správe Výboru pre rozpočet, musíme si ozrejmiť, prečo 23 % pracovníkov
nie je zapojených do postupu tvorby profilu, a zistiť, aké opatrenia sa poskytnú práve
týmto pracovníkom.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo
o pomoc v súvislosti s prepustením 1 429 pracovníkov z 23 podnikov zaradených do
divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2
pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko, hlasovala som za uznesenie, pretože
súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu
predložil Parlament. Súhlasím tiež, že by sa malo zaistiť, aby Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporoval opätovné začlenenie jednotlivých
prepustených pracovníkov do zamestnania, a rada by som znovu zopakovala, že pomoc
z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe
vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv, a nemala by ani financovať
reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Finančná pomoc poskytnutá pracovníkom, ktorých
postihlo prepúšťanie v dôsledku globalizácie, sa musí vykonávať od prípadu k prípadu
a mať za cieľ ich opätovné začlenenie na trh práce. Preto je dôležité zdôrazniť, že táto
pomoc nenahrádza zodpovednosti, ktoré bežne prislúchajú spoločnostiam, ani nemá
financovať reštrukturalizáciu spoločností. V súvislosti s tým spoločné vyhlásenie
inštitucionálneho trialógu zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby postupy prijímania
rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) boli
čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. Vzhľadom na to, že Španielsko požiadalo o pomoc
v súvislosti s prepustením 1 429 pracovníkov z 23 podnikov pôsobiacich v regióne
Katalánsko, hlasoval som za túto správu.
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Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o mobilizácii Európskeho
fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Cataluña automoción/Španielsko, ktorá umožní
poskytnúť doplnkovú pomoc katalánskym pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých
štrukturálnych zmien svetového hospodárstva, a takisto pomôže pri opätovnom
začleňovaní týchto pracovníkov na trh práce.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Keď uvažujem o kríze, ktorá zasiahla toto odvetvie,
spomínam si na to, čo povedal bývalý španielsky premiér José María Aznar, keď spomínal,
ako bývalého prezidenta Spojených štátov amerických Georgea W. Busha prekvapilo, že
najdôležitejšiu časť vývozu Španielska netvoria poľnohospodárske výrobky, ale autá. Bol
to pozitívny znak, že staré stereotypy o hospodárstvach juhozápadnej Európy už prestávajú
platiť.

Bohužiaľ, úsilie o modernizáciu španielskeho priemyslu, ktoré vykonala najmä vláda
Ľudovej strany, narazilo v dôsledku celosvetovej krízy na veľkú prekážku. Pokles dopytu
po osobných automobiloch v EÚ je veľmi veľký a výroba sa v druhom štvrťroku 2009
znížila o takmer 40 %. Táto situácia môže ohroziť dokonca ešte viac pracovných miest
nielen v Španielsku, ale v celej EÚ.

Túto prekážku vnímam s obavami a dúfam, že španielske hospodárstvo dokáže na krízu
primerane reagovať, pričom tento fond je len časťou tejto reakcie.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Navrhovaný plán pre 1 429 bývalých
zamestnancov 23 výrobcov motorových vozidiel, prívesov a návesov v španielskom
regióne Katalánsko si naliehavo vyžaduje odborný a profesijný rozvoj veľkého počtu
Európanov, ktorých priamo zasiahla súčasná celosvetová hospodárska a finančná kríza.
Približne 25 % pracovníkov, ktorých sa tento plán týka, nechodilo do školy alebo predčasne
ukončilo školskú dochádzku a viac než 40 % týchto pracovníkov má iba základné vzdelanie.
V súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 je nízka úroveň vzdelania a odbornej prípravy
pracovníkov v kľúčových odvetviach výroby v Európe veľkým problémom. Na podporu
udržateľného, inteligentného a začleňujúceho rastu musí existovať stratégia, ktorá členským
štátom a európskej verejnosti zaistí lepšiu účinnosť a výnosnosť zdrojov dostupných
napríklad prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).
V prípade EGF sa tento rok využilo len vyše 10 % z 500 miliónov EUR vyčlenených
v rozpočte, čo je vzhľadom na rozsah nezamestnanosti v Európe a narastajúce ťažkosti
pri hľadaní si inej práce neprijateľné.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za mobilizáciu Európskeho fondu
na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prospech Španielska, pretože tento nástroj
považujem za hodnotný prostriedok na podporu pracovníkov, ktorí majú ťažkosti
v dôsledku hospodárskej krízy.

EGF bol vytvorený v roku 2006 na poskytovanie praktickej pomoci pracovníkom
prepusteným či už z dôvodov súvisiacich s presunom spoločností, alebo, podľa zmeny
a doplnenia z roku 2009, v dôsledku hospodárskej krízy, aby pomáhal pri ich opätovnom
začleňovaní na trh práce. Dnes prijatá správa sa týka žiadosti o finančné prostriedky, ktorú
predložilo Španielsko v súvislosti s 1 429 pracovníkmi z 23 rôznych firiem z oblasti
automobilového priemyslu v celkovej výške 2 752 935 EUR.

Na záver musím zdôrazniť, že dnešné hlasovanie o štyroch správach týkajúcich sa
mobilizácie EGF na poskytnutie finančných prostriedkov vo výške približne
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14 miliónov EUR ukazuje, že fond je užitočný a účinný prostriedok boja proti
nezamestnanosti, ktorá vyplýva z globalizácie a hospodárskej krízy.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za túto správu o použití
finančných prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFG) pre
autonómne spoločenstvo Katalánsko, konkrétne pre 1 429 prepustených pracovníkov
z 23 podnikov zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov)
klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko. EGF poskytuje
dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien
v usporiadaní svetového obchodu, a pomáha im opätovne sa začleniť na trh práce.
Španielsko podalo žiadosť o finančné prostriedky z EGF pre prepustených pracovníkov
v automobilovom priemysle, čo je v súlade s nariadením o fonde. Teraz treba zaistiť, aby
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporil prepustených pracovníkov
v ich opätovnom začleňovaní sa do trhu práce napriek skutočnosti, že by pomoc EGF
nemala nahrádzať opatrenia, za ktoré zodpovedajú podniky na základe vnútroštátnych
právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, či opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov
alebo odvetví.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na to, že Španielsko
požiadalo o pomoc v súvislosti s 1 429 prípadmi prepustených pracovníkov z 23 podnikov
zaradených do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie
NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko, hlasovala som za
uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi
návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.

Chcela by som ako mimoriadne dôležité zdôrazniť nasledovné: (1) Európsky fond na
prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje opätovné začlenenie pracovníkov
prepustených z trhu práce bez toho, aby spoločnosti zbavoval ich povinností; (2) v súvislosti
s mobilizáciou EGF Komisia navrhla alternatívne vyčlenenie rozpočtových prostriedkov
okrem nevyužitých zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF), k čomu Parlament vyzýval;
(3) fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posudzovať v kontexte všeobecného
hodnotenia programov a rôznych iných nástrojov vytvorených Medziinštitucionálnou
dohodou zo dňa 17. mája 2006 v rámci procesu revízie v polovici obdobia viacročného
finančného rámca na roky 2007 – 2013; (4) návrh Komisie zahŕňa informácie o žiadosti,
analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k tomuto schváleniu,
ktoré je takisto v súlade s požiadavkami Parlamentu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti
s prípadmi 1 429 prepustených pracovníkov z 23 podnikov zaradených do divízie 29
(výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich
v regióne na úrovni NUTS II Katalánsko. Žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené
nariadením o EGF. Ako Katalánec som rád, že Parlament súhlasil, že vyzve zainteresované
inštitúcie, aby podnikli potrebné kroky na urýchlenie mobilizácie EGF, a pripomenie
inštitúciám ich záväzky zaistiť hladký a rýchly postup na prijatie rozhodnutí o mobilizácii
EGF, poskytujúc tak jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú
na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej
a hospodárskej krízy. Parlament tiež zdôraznil úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri
opätovnom začleňovaní prepustených pracovníkov na trh práce.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    písomne. – (RO) V januári 2010 Španielsko predložilo
žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vzhľadom
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na prepustenie pracovníkov z 23 podnikov z regiónu Katalánsko pôsobiacich vo výrobe
vozidiel, prívesov a návesov. Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu
o mobilizácii fondu EGF na poskytnutie pomoci prepusteným pracovníkom. K prepusteniu
pracovníkov došlo na pozadí finančnej a hospodárskej krízy, ktorá v Španielsku a na celom
svete vyústila do prepadu dopytu po vozidlách, ktorý nemá obdobu.

V období medzi februárom a novembrom 2009 prišlo len v regióne Katalánsko o prácu
2 330 pracovníkov, z ktorých 75 % tvorili muži a takmer 25 % bolo starších ako 55 rokov.
Podporujem to, aby sa prepusteným pracovníkom poskytla finančná podpora a odborná
príprava, aby si na čo najdlhšie obdobie dokázali zaistiť nové pracovné miesta.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Táto mobilizácia Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii prinesie prospech 1 429 pracovníkom z odvetvia výroby
motorových vozidiel, prívesov a návesov v španielskom regióne Katalánsko. Komisia
v tomto konkrétnom prípade navrhla mobilizáciu prostriedkov z fondu v sume
2 752 935 EUR na podporu opätovného začlenenia bývalých zamestnancov z celkovo
23 podnikov do trhu práce, keďže žiadosť, ktorá sa v apríli doplnila o ďalšie informácie,
spĺňa podmienky na finančný príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa
globalizácii.

Správy: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010,
A7-0272/2010)

Peter Jahr (PPE),    písomne. – (DE) Som veľmi rád, že Európsky parlament sa dnes rozhodol
podporiť mnohých ľudí, ktorých negatívne ovplyvnila globalizácia. Finančné prostriedky
EÚ však teraz treba poskytnúť rýchlo a bez byrokracie, aby si títo ľudia mohli čo
najrýchlejšie nájsť nové pracovné miesto. Je to dôležitý a veľmi viditeľný príspevok
Európskej únie, ktorý týmto ľuďom jasne ukáže, že EÚ chce a je schopná aj pomôcť
jednotlivcom v núdzových situáciách. Musíme však tiež vynaložiť čo najväčšie úsilie na
zmysluplné ovplyvňovanie globalizácie. Preto je dôležité, že Európska únia
v medzinárodných hospodárskych vzťahoch podporuje spravodlivé podmienky
hospodárskej súťaže. To umožní, aby sme sa od začiatku vyhli znevýhodňovaniu
konkrétnych odvetví.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som zablahoželať pani Materovej
k vynikajúco vykonanej práci. Dnes som hlasoval za štyri žiadosti o finančné prostriedky
pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v Španielsku, Dánsku, Holandsku a Portugalsku.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vznikol v roku 2006 s finančným
stropom 500 miliónov EUR na pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní nových
pracovných miest, na financovanie konkrétnych kurzov odbornej prípravy, na pomoc
pracovníkom, aby si zakladali vlastné podniky, a na poskytnutie dočasného doplnkového
príjmu vo forme príspevkov na mobilitu, hľadanie pracovného miesta a príspevkov na
odbornú prípravu alebo opätovné začlenenie na trh práce.

EGF ukazuje dostatočnú mieru flexibility a poskytuje pomoc v konkrétnych prípadoch
v mnohých regiónoch Európy. Musíme však urobiť všetko, čo je potrebné, aby sme urýchlili
mobilizáciu tohto nástroja najmä vzhľadom na jeho pozitívnu úlohu pri riešení
hospodárskej krízy.
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Správa: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vítam túto správu, ktorá obsahuje opatrenia
na zavedenie tohto dohovoru a odporúčania prijaté Komisiou pre rybolov
v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), ktoré umožňujú prijatie kontrolných
a presadzovacích opatrení pre všetky rybárske plavidlá používané alebo určené na
používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi. Niektoré
z týchto ustanovení boli začlenené do právnych predpisov EÚ prostredníctvom nariadení
o ročnom celkovom povolenom výlove (TAC) a kvót a pozícia pani spravodajkyne by sa
mala podporiť vzhľadom na odmietnutie metódy používanej v minulosti, keďže sa právne
predpisy stávajú neprehľadnými a majú záporný vplyv na dôveryhodnosť EÚ. Najvyššiu
prioritu treba priznať vykonaniu opatrení regionálnymi organizáciami pre rybolov na boj
proti nezákonnému rybolovu, aby bol systém monitorovania a presadzovania prijatý
týmto dohovorom rýchlo zavedený do práva EÚ a Parlament bol komplexne a včas
informovaný o všetkých fázach rokovaní s regionálnymi organizáciami pre rybolov, aby
sa zaistilo, že pozorovatelia z tejto inštitúcie sa zúčastnia na rokovaniach.

Vito Bonsignore (PPE),    písomne. – (IT) V prvom rade by som chcel pani spravodajkyňu
pochváliť. Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že systém kontroly
a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove
v severovýchodnom Atlantiku sa musí transponovať do právnych predpisov EÚ. Vo
všeobecnosti vítam nové nariadenia v oblasti kontroly plavidiel, ktoré vykonávajú
nezákonný a nenahlásený rybolov, pričom tieto nariadenia sú predmetom správy, ktorú
sme práve prijali.

Súhlasím aj s novým systémom kontroly prístavného štátu s cieľom uzatvoriť európske
prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril
vlajkový štát cudzieho rybárskeho plavidla. Domnievam sa však, že po transponovaní
týchto zmien bude treba prehodnotiť niektoré kompromisné riešenia a vykonať akékoľvek
úpravy, pokiaľ sa budú považovať za realizovateľné z hľadiska samotného dohovoru.
Napokon, som presvedčený, že transponovanie možno dosiahnuť rýchlejšie a účinnejšie,
ak bude Parlament nepretržite informovaný vo všetkých fázach rokovaní a zaistí sa, aby
za rokovacím stolom sedeli pozorovatelia z tohto Parlamentu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Pre Európsku úniu je nevyhnutné zaviesť
systém EÚ na predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nenahláseného
a neregulovaného rybolovu. Navrhované nariadenia by mali spájať opatrenia, ktoré
stanovujú rybolovné možnosti a s nimi súvisiace podmienky vo vodách EÚ a pre rybárske
plavidlá EÚ vo vodách, kde sú obmedzenia úlovku potrebné. Je mimoriadne dôležité, aby
to bolo v súlade s cieľmi spoločnej politiky rybného hospodárstva a aby to prispievalo
k trvalo udržateľnému rozvoju.

Lara Comi (PPE),    písomne. – (IT) Metodologicky je správne revidovať a aktualizovať
obsah dohovorov, ako sa to robí aj pri tejto príležitosti. Súčasne je však vhodné opýtať sa
na úlohu Parlamentu pri tejto revízii. Okrem formálnych otázok sa musí sústavne
monitorovať fungovanie orgánov spojených s európskymi inštitúciami, aby sa zaistilo, že
sú účinné, efektívne, aktuálne a schopné reagovať na problémy, ktoré sa môžu zmeniť po
podpísaní príslušnej dohody.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o systéme monitorovania
a vynucovania uplatniteľnom v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej
multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, keďže zavádza
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nový systém monitorovacích a presadzovacích opatrení na zaistenie ochrany a vyváženého
využitia zdrojov rybolovu v regióne. Tento systém konkrétne zahŕňa monitorovanie
plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený alebo neregulovaný rybolov
a monitorovací systém, ktorý má vykonávať krajina, v ktorej prístave sa produkty rybolovu
vyložia.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na dôležitosť európskeho rybného
hospodárstva (ako hospodárskej aktivity, ktorá vytvára pracovné miesta a bohatstvo, a pre
jeho úlohu pri zásobovaní ľudí potravinami) by sme mali vždy pozorne sledovať každé
nariadenie, ktoré sa usiluje uvaliť na európskych rybárov nové a prísnejšie povinnosti.

Cieľom súčasného návrhu je aktualizovať nariadenia EÚ, ktoré transponujú systém
monitorovania a vynucovania prijatý v rámci dohovoru Komisiou pre rybárske oblasti
severovýchodného Atlantiku. Takéto opatrenia sú zásadne namierené na podporu
dodržiavania pravidiel dohovoru plavidlami nezmluvnej strany a zahŕňajú nový
monitorovací systém prístavného členského štátu. V európskych prístavoch sa tak zabráni
vykládke mrazených rýb, ktorých zákonnosť nebola potvrdená.

Okrem toho návrh zavádza nové opatrenia, ktoré zahŕňajú monitorovanie plavidiel
podieľajúcich sa na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných rybolovných
činnostiach. Domnievam sa, že tieto opatrenia napokon poslúžia na ochranu európskych
rybárov pred uvedením rýb, ktoré nespĺňajú pravidlá EÚ, na európsky trh, a to je niečo,
čo vítame.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
súhlasím s názorom, že systém monitorovania a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru
o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku sa musí
zapracovať do právnych predpisov EÚ. Spomedzi nových pravidiel by som rád zdôraznil
monitorovanie nezákonných a nedeklarovaných rybárskych plavidiel spolu s novým
systémom kontroly prístavného štátu, ktorý účinne uzatvorí európske prístavy pred
vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany. V rokoch 2007 a 2008
nemal Parlament zastúpenie na výročných schôdzach Organizácie pre rybolov
v severozápadnom Atlantiku. Nemôžem preto nepovedať, že v zmysle Lisabonskej zmluvy
by Parlament mal mať na budúcich rokovaniach o medzinárodných dohovoroch v tejto
veci zastúpenie.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Navrhovaný monitorovací systém zahŕňa
ustanovenia na podporu dodržiavania ochranných a presadzovacích opatrení plavidlami
nezmluvných strán a na zaistenie úplného dodržiavania ochranných a riadiacich opatrení
prijatých v Dohovore o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom
Atlantiku. Preto súvisí s odstraňovaním medzier v monitorovacom systéme, najmä pokiaľ
ide o nezákonné, nenahlásené alebo neregulované rybolovné činnosti, a preto si získal náš
súhlas.

V správe sa uvádza, že členské štáty, ktorých plavidlá majú povolenie na rybolov v regulačnej
oblasti dohovoru NEAFC, by mali využiť primerané prostriedky na účinnú inšpekciu
v rámci tohto systému. Je dôležité zdôrazniť, že monitorovanie rybolovných činností dnes
kladie čoraz vyššie nároky na členské štáty, či už v rámci spoločnej politiky rybného
hospodárstva, alebo v rámci regionálnych organizácií pre rybolov.
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Preto sa domnievame, že je vhodné prehodnotiť finančné zdroje vyčlenené na
monitorovanie najmä vzhľadom na maximálnu mieru spolufinancovania dostupnú na
regulovanie finančných opatrení spoločnej politiky rybného hospodárstva na získanie,
rozvoj a modernizáciu kontrolných mechanizmov členskými štátmi. Z tohto dôvodu sme
navrhli zvýšenie súčasnej miery z 50 % na 75 %, berúc do úvahy pokračujúci proces revízie
tohto nariadenia.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA) Dohovor o budúcej multilaterálnej
spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého zmluvnými stranami sa
teraz stali Spoločenstvo a EÚ, nadobudol platnosť v roku 1982.

Cieľom dohovoru je zaistiť dlhodobú ochranu a maximálne využívanie zdrojov rybolovu
v oblasti severovýchodného Atlantiku v záujme spoločnosti, trvalej udržateľnosti
a životného prostredia. Môžu sa zaviesť kontrolné a vykonávacie opatrenia, aby sa zaistilo,
že tento dohovor a odporúčania prijaté Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného
Atlantiku (NEAFC) sa zrealizujú. Týka sa to všetkých rybárskych plavidiel používaných na
rybolovné činnosti vykonávané na zdrojoch rybolovu, ako ich definuje dohovor.

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať právne predpisy Únie. V roku 2006 komisia NEAFC
prijala nový systém na zlepšenie kontroly a vykonávania svojich odporúčaní. Ďalšou
zmenou je skutočnosť, že teraz zahŕňa systém kontroly prístavného štátu, ktorý
neumožňuje vykládku mrazených rýb v európskych prístavoch, ktorých zákonnosť
nepotvrdil vlajkový štát cudzieho plavidla. Sú tu nové opatrenia, ktoré sa týkajú regulácie
plavidiel podieľajúcich sa na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia,
ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania platný v oblasti Dohovoru o budúcej
multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého signatárom
je EÚ, pretože sa domnievam, že tento systém treba začleniť do právnych predpisov EÚ.
Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) v roku 2006 prijala systém
zameraný na zlepšenie kontroly a vynucovania jej odporúčaní a Európska únia a Európsky
parlament sa následne vyjadrili, že plne podporujú prijatie týchto odporúčaní. Existuje tu
silná podpora predovšetkým nových ustanovení, ktoré zavádzajú systém kontroly
prístavného štátu s cieľom uzatvoriť európske prístavy pred vykládkami a prekládkami
mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoverili orgány príslušného štátu. Stručne povedané,
tento súbor odporúčaní upravuje systém, ktorý bol predtým v platnosti, podľa súčasných
požiadaviek, a preto si myslím, že bude užitočné, keď ho rýchlo transponujeme.

Marisa Matias (GUE/NGL)  , písomne. – (PT) Boj proti nezákonnému, nenahlásenému
a neregulovanému rybolovu je mimoriadne dôležitý vzhľadom na zachovanie trvalej
udržateľnosti zdrojov rybného hospodárstva spolu so zaistením väčšej spravodlivosti
a rovnosti v rozdelení bohatstva. Od týchto podmienok závisí samotná existencia rybárskej
komunity.

Kontrola všetkých rybárskych plavidiel, ktoré sa používajú alebo sú určené na používanie
pri rybolove v oblastiach vymedzených v dohovore, ako aj presadzovacie opatrenia sú
v tomto kontexte veľmi dôležité. Táto správa sa uberá týmto smerom. Všetci by sme sa
mali zapojiť do tohto úsilia a ďalej ho rozvíjať. Predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie
nenahláseného a neregulovaného rybolovu by malo byť prioritou spoločnej politiky
rybného hospodárstva.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Európsky parlament pri niekoľkých
príležitostiach zdôrazňoval, že najvyššiu prioritu treba venovať opatreniam na boj proti
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré uplatňujú regionálne
organizácie pre rybolov. Pani spravodajkyňa preto usudzuje, že systém kontroly
a vynucovania prijatý Komisiou pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku (NEAFC)
sa musí rýchlo začleniť do právnych predpisov EÚ. Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008,
ktoré zavádza systém Spoločenstva na predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie
nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (nariadenie o NNN), nadobudlo
platnosť 1. januára 2010. Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 týkajúce sa povolení pre
rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu
plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva stanovuje, že rybárske plavidlá EÚ majú
povinnosť vlastniť rybárske povolenie, aby mohli vykonávať rybolovné činnosti mimo
vôd EÚ. Preto som hlasoval za správu pani Fragovej Estévezovej, pretože si myslím, že
nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov treba kontrolovať.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Spolupráca v rámci rybolovu
v severovýchodnom Atlantiku znamená v prvom rade spravodlivé kvóty pre všetkých
účastníkov tohto procesu. Právny základ, ktorý sa zavádza, musí byť založený na logike,
aby sa uplatňoval na všetkých účastníkov. Nikto nesmie mať výhradné práva využívať
rybolovné zdroje Atlantiku. Hlasoval som za v nádeji, že právne predpisy zaistia rovnaké
príležitosti a rovnakú zodpovednosť za všetky porušenia v oblasti rybolovných úlovkov,
že tu nebudú žiadni favoriti ani outsideri, ako sa to často stáva, keď sa navrhujú právne
predpisy v prospech záujmov veľkých krajín EÚ.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Rastúce príjmy a zlepšená infraštruktúra vedú
k vyššej spotrebe rýb aj v rozvojových krajinách. Množstvá ulovených rýb už teraz
každoročne stúpajú, a preto budú aj naďalej rásť. Štúdie ukazujú, že nárast populácie rýb
v oceánoch a vnútrozemských vodách je najmä dôsledkom akvakultúry. V snahe uloviť
ryby z čoraz menších populácií sa využívajú čoraz väčšie flotily. Je dôležité zaviesť systém
kontroly a vynucovania, aby sa obmedzil nemilosrdný nadmerný rybolov. Obavy vzbudzujú
aj správy rybárov, ktorí sú rukojemníkmi na otvorenom mori a musia pracovať ako sluhovia
za mimoriadne nízke mzdy, až kým si prsty nezoderú na kosť, v podmienkach, ktoré
pripomínajú otroctvo. Kontrolné mechanizmy sú nevyhnutné, ak chceme, aby naši
potomkovia poznali chuť rýb. Pre toto všetko dáva v prípade politiky rybného hospodárstva
zmysel aspoň čiastočný návrat na vnútroštátnu úroveň, aby sa regionálne problémy dali
riešiť komplexne. V tomto duchu som hlasoval.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) V správe sa spomína Dohovor
o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC),
ktorý nadobudol platnosť 17. marca 1982. Komisia pre rybárske oblasti severovýchodného
Atlantiku bola vytvorená, aby zaistila kontrolu odporúčaní stanovených v tomto
dokumente.

Správa zdôrazňuje dôležitosť prijatia potrebných opatrení na zaistenie kontroly
a vynucovania ustanovení platných pre všetky rybárske plavidlá, ktoré sa používajú alebo
sú určené na používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi
v oblastiach vymedzených v dohovore. Kľúčovou úlohou je zaviesť opatrenia v tejto oblasti
na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré presadzujú
regionálne organizácie pre rybolov. Preto je prioritnou úlohou zmeniť systém kontroly
a vynucovania prijatý komisiou NEAFC, ktorý by mal byť čo najskôr transponovaný do
právnych predpisov EÚ.
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Spravodajkyňa takisto zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby rybárske plavidlá EÚ boli
povinné mať oprávnenie na rybolov mimo vôd Európskej únie. Táto správa nám umožní
uzavrieť medzery v právnych predpisoch, ktoré dodnes existujú v súvislosti s legislatívnymi
ustanoveniami o flotilách Európskej únie, čo zlepší dôveryhodnosť Európskej únie v tejto
oblasti a prispeje k boju proti nezákonnému rybolovu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Návrh nariadenia Parlamentu a Rady
zavádzajúci systém monitorovania a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa
vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom
Atlantiku (NEAFC), má prvoradý význam vzhľadom na aktualizáciu nariadení EÚ
o zavádzaní systému monitorovania a vynucovania prijatého Komisiou pre rybárske oblasti
severovýchodného Atlantiku.

Tak ako v ďalších prípadoch, v ktorých sa zavádzajú odporúčania regionálnych organizácií
pre rybolov do právnych predpisov EÚ v oblasti rybného hospodárstva, aj v tomto prípade
ide o snahu zaviesť prísnejšie kontrolné mechanizmy na boj proti nezákonnému rybolovu,
odstránenie možných medzier v právnych predpisoch a obranu základnej zásady spoločnej
politiky rybného hospodárstva, ktorá sa týka udržateľného rybolovu vo vodách EÚ aj
mimo nich.

Okrem toho si myslím, že odsúhlasený text, o ktorom sa dnes hlasovalo, obhajuje výsady
Parlamentu v rámci riadneho legislatívneho postupu a zahŕňa potrebné zmeny vyplývajúce
z článkov 290 (E) a 291 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Vzhľadom na všetky tieto dôvody budem hlasovať za tento návrh.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Dohovor o budúcej multilaterálnej
spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého je EÚ zmluvnou stranou,
bol odsúhlasený rozhodnutím Rady 81/608/EHS a nadobudol účinnosť 17. marca 1982.
Kontrolné a presadzovacie opatrenia možno prijať, aby sa zaistilo, že sa tento dohovor
a odporúčania prijaté Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC)
vykonajú. To sa týka všetkých rybárskych plavidiel používaných alebo určených na
používanie pri rybolovných činnostiach v súvislosti s rybolovnými zdrojmi v oblastiach
vymedzených v dohovore.

Cieľom tohto návrhu je aktualizovať právne predpisy EÚ transponovaním systému kontroly
a vynucovania NEAFC. Aby sa mohol nový systém komisie NEAFC vykonať, návrh počíta
s následným zrušením nariadenia Rady (ES) č. 2791/1999 zo 16. decembra 1999, ktoré
zaviedlo prvý systém prijatý komisiou NEAFC v roku 1998.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Podporujem túto správu, pretože hoci Európa
ukončila alebo vlastne zakázala lov rôznych druhov rýb, stále existuje veľké množstvo
nezákonných rybárskych plavidiel, ktoré nielenže lovia chránené ryby, ale dokonca
nespĺňajú ani smernice EÚ v oblasti ochrany pracovníkov.

Prijatie tejto správy znamená, že nové odporúčania, ktoré nadobudli platnosť medzi rokmi
2007 a 2010, sa stanú súčasťou právnych predpisov a ich transponovanie je dôležitým
nástrojom v boji proti nezákonnému rybolovu, rovnako ako pri predchádzaní právnemu
vákuu v prípade flotíl EÚ. Ďalším pozitívnym bodom je zavedenie nového kontrolného
systému, ktorý uzatvorí európske prístavy pred vykládkami mrazených rýb pochybného
alebo nezákonného pôvodu.
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Odporúčanie: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Vzhľadom na dôležitosť tohto dohovoru, ktorý
formou konzultácií a spolupráce prispieva k optimálnemu využívaniu, racionálnemu
riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti severozápadného Atlantiku a k podpore
medzinárodnej spolupráce v záujme zlepšenia udržateľného riadenia morských zdrojov
založeného na vedeckom výskume, sú predložené zmeny a doplnenia mimoriadne dôležité,
keďže úplne menia dohovor s cieľom zosúladiť ho s inými regionálnymi dohovormi
a medzinárodnými nástrojmi a začleniť doň moderné koncepcie riadenia rybolovu. Spolu
s pozitívnymi opatreniami do popredia vystupuje zjednodušenie štruktúry tohto dohovoru,
modernizácia príspevkov do rozpočtu v súlade so zásadou „platí užívateľ“ v súvislosti so
službami, ktoré sa poskytujú zmluvným stranám, nové vymedzenie povinností a revízia
rozhodovacieho procesu s dôrazom na riešenie sporov. Tieto vylepšenia sú mimoriadne
dôležité ako spôsob presadzovania spoločnej politiky rybného hospodárstva v budúcnosti.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za odporúčanie o návrhu rozhodnutia
Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci
v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie, pretože zmeny
a doplnenia predstavujú pozitívny príspevok k zjednodušeniu vnútornej štruktúry
a prerozdeleniu právomocí v Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku.

Domnievam sa však, že v zmysle Lisabonskej zmluvy by Európsky parlament mal mať
zastúpenie pri budúcich rokovaniach o medzinárodných dohovoroch.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Vzhľadom na dôležitosť európskeho rybného
hospodárstva (ako hospodárskej aktivity, ktorá vytvára pracovné miesta a bohatstvo, a pre
jeho úlohu pri zásobovaní ľudí potravinami) by sme mali vždy pozorne sledovať každé
nariadenie, ktoré sa usiluje uvaliť na európskych rybárov nové a prísnejšie povinnosti.
V tomto prípade však predložené zmeny a doplnenia posilňujú možnosti rybolovu
Európskej únie v rámci Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva
v severozápadnom Atlantiku, čo je vítané. Z tohto dôvodu ich podporujem.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Hlasoval som za tento dokument, pretože
súhlasím s názorom, že systém monitorovania a vynucovania prijatý v rámci Dohovoru
o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku sa
musí zapracovať do právnych predpisov EÚ. Spomedzi nových pravidiel by som rád
zdôraznil monitorovanie nezákonných a nedeklarovaných rybárskych plavidiel spolu
s novým systémom kontroly prístavného štátu, ktorý účinne uzatvorí európske prístavy
pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou inej zmluvnej strany. V rokoch 2007 a 2008
nemal Parlament zastúpenie na výročných schôdzach Organizácie pre rybolov
v severozápadnom Atlantiku. Preto nemôžem nespomenúť, že v zmysle Lisabonskej
zmluvy by Parlament mal mať zastúpenie na budúcich rokovaniach o medzinárodných
dohovoroch v tejto veci.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Hlavným cieľom Organizácie pre rybolov
v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je na základe spolupráce medzi štátmi prispievať
k udržateľnému riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO.

Podporujeme a ceníme si zásadu medzinárodnej súčinnosti a spolupráce v tejto oblasti
založenú na pevných vedeckých základoch. Preto sa domnievame, že v súlade s týmito
cieľmi by sa mali podporiť zmeny a doplnenia k dohovoru prijaté v rokoch 2007 a 2008
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s cieľom zosúladiť ho s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi
a začleniť doň moderné koncepcie riadenia rybolovu.

Nemôžeme však neupozorniť na poľutovaniahodné oneskorenie žiadosti, aby Parlament
v tejto veci rozhodol. Návrh Komisie na zapracovanie do právnych predpisov Únie má
dátum 8. marca 2010, uplynuli teda viac než dva roky, kým vznikol návrh dokumentu
a kým si ho Parlament mohol vypočuť.

V budúcnosti môže byť nevyhnutné aktuálnejšie zapojenie sa a účasť v ideálnom prípade
spojená so samotným rokovacím procesom.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA) Dohovor o budúcej mnohostrannej
spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný 24. októbra
1978 v Ottawe a vstúpil do platnosti 1. januára 1979.

Odvtedy sú hlavnými cieľmi Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
konzultácie a spolupráca s cieľom dosiahnuť maximálne využitie rybolovných zdrojov
v oblasti ochrany, zachovanie a správne riadenie týchto zdrojov a presadzovanie nových
myšlienok pri podpore medzinárodnej spolupráce na zlepšovaní udržateľného riadenia
morských zdrojov na otvorenom mori.

Na výročných schôdzach organizácie NAFO v rokoch 2007 a 2008 zmluvné strany
dohovoru prijali zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci
v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia znamenajú
výraznú zmenu dohovoru, čím ho väčšmi zosúlaďujú s inými regionálnymi dohovormi
a medzinárodnými nástrojmi a berú do úvahy moderné postupy riadenia rybolovu. Preto
tieto zmeny a doplnenia výrazne zvyšujú účinnosť štruktúry organizácie.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci
v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný v Ottawe 24. októbra 1978
a vstúpil do platnosti 1. januára 1979 po tom, ako sedem signatárskych štátov uložilo
u kanadskej vlády dokumenty o ratifikácii, prijatí a schválení. Hlavným cieľom Organizácie
pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je prostredníctvom konzultácií
a spolupráce prispievať k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane
rybolovných zdrojov v oblasti zahrnutej v dohovore NAFO a presadzovať myšlienky
medzinárodnej spolupráce na zlepšenie udržateľného riadenia hlbokomorských zdrojov
podľa vedeckých zásad. Na výročných schôdzach organizácie NAFO v roku 2007 (v
anglickej verzii) a v roku 2008 (vo francúzskej verzii) zmluvné strany dohovoru prijali
zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu
v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny a doplnenia sú celkovou revíziou dohovoru
a ich hlavným cieľom je jeho lepšie zosúladenie s inými regionálnymi dohovormi
a medzinárodnými nástrojmi a začlenenie moderných koncepcií riadenia rybolovu, preto
som ich pri hlasovaní podporil.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) O optimálnom využívaní a racionálnom riadení
ochrany zdrojov rybného hospodárstva sme uvažovali už pred dobrými 30 rokmi. Teraz
sa pripravuje revízia nariadení Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku
(NAFO), nielen aby sa lepšie zosúladili s regionálnymi dohodami a medzinárodnými
nástrojmi, ale aj aby sa zhodovali so súčasnými poznatkami, napríklad s koncepciami
riadenia rybného hospodárstva. Kvóty na ryby a riadenie populácií rýb sú nevyhnutné,
aby sa zabránilo úplnému nadmernému rybolovu vo vnútrozemských vodách a oceánoch.
V tejto súvislosti však musíme takisto zaistiť, aby boli organizácie ako NAFO naďalej

85Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



schopné konať vďaka zjednodušenej štruktúre a dobrej organizácii. Takisto je dôležité
zabrániť nadmernému zvyšovaniu nákladov. Pre toto všetko dáva v prípade politiky
rybného hospodárstva zmysel aspoň čiastočný návrat na vnútroštátnu úroveň, aby sa
regionálne problémy dali riešiť komplexne. V tomto duchu som hlasoval.

Claudio Morganti (EFD),    písomne. – (IT) Tento návrh aktualizuje právne predpisy EÚ
transponovaním systému kontroly a vynucovania prijatý v rámci dohovoru Komisiou pre
rybolov v severozápadnom Atlantiku. Prijíma nový postup s cieľom zlepšiť kontrolu
a vynucovanie jej odporúčaní v oblasti rybného hospodárstva a najmä presadzuje, aby
plavidlá nezmluvných strán dodržiavali pravidlá. Okrem toho zavádza nový systém kontroly
prístavného štátu, ktorý uzatvorí európske prístavy pred vykládkami a prekládkami
mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát cudzieho rybárskeho plavidla.

Zavádza nové opatrenia na kontrolu plavidiel vykonávajúcich nezákonný, nenahlásený
a neregulovaný rybolov. Hlavným dôvodom môjho hlasovania za je predchádzanie,
obmedzovanie a eliminovanie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) V správe pána Wałęsu sa hovorí
o zmenách a doplneniach k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti
rybolovu v severozápadnom Atlantiku podpísanom 24. októbra 1978 v Ottawe, ktorý
nadobudol platnosť 1. januára 1979. NAFO, teda Organizácia pre rybolov
v severozápadnom Atlantiku, má za úlohu zaistiť racionálne riadenie, optimálne využívanie
a ochranu rybolovných zdrojov na základe konzultácií a spolupráce. Hlavnou úlohou tejto
organizácie je podporovať medzinárodnú spoluprácu na zlepšovaní udržateľného riadenia
morských zdrojov na otvorenom mori založeného na základných zásadách vedeckého
výskumu. Spravodajca uvádza pozitívne zmeny a doplnenia, ktoré lepšie zosúladia súčasné
nariadenia s nástrojmi na medzinárodnej a regionálnej úrovni.

Navrhované zmeny zahŕňajú: modernizáciu štruktúry organizácie NAFO (spájajúc
Generálnu radu a Komisiu pre rybolov do jedného orgánu), reformovanie systému
príspevkov do rozpočtu, zavedenie jasných usmernení o právach a povinnostiach
zmluvných strán NAFO, zmeny rozhodovacieho procesu a zavedenie nového postupu
riešenia konfliktov, aby sa spory riešili efektívne, čo prospeje záujmom Európskej únie.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Správa pána Wałęsu mení a dopĺňa dohovor
Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku z roku 1978 a predstavuje krok
vpred smerom k spolupráci a riadeniu rybolovných zdrojov v severozápadnom Atlantiku.
Hlasoval som za zmeny a doplnenia k dohovoru, pretože vedecký výskum zlepšuje
medzinárodnú spoluprácu na využívaní morských zdrojov v tejto oblasti. Okrem toho,
schválenie týchto zmien a doplnení je znakom novej úlohy Parlamentu vyplývajúcej
z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, pretože podčiarkuje potrebu urýchliť proces
schvaľovania a aktualizácie dohovorov.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlavným cieľom Organizácie pre
rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je zaistiť racionálne riadenie a ochranu
rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO. EÚ je jednou zo zmluvných strán v tejto
regionálnej organizácii pre rybolov a podobne ako ostatné zmluvné strany na výročnej
schôdzi NAFO v roku 2007 prijala zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej
mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku. Tieto zmeny
a doplnenia sa zameriavajú na zjednodušenie a modernizáciu štruktúr tejto organizácie,
jej prispôsobenie súčasnej situácii v oblasti rybárstva, zavedenie nového vymedzenia
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povinností zmluvných strán, konkrétne vlajkových štátov a prístavných štátov, a objasnenie
práv a povinností zmluvných strán NAFO.

Berúc do úvahy najlepšie záujmy EÚ, najmä možnosti rybolovu, ktoré EÚ ponúka dohovor,
si myslím, že schválenie týchto zmien a doplnení je mimoriadne dôležité a možno ho
kritizovať iba za jeho odklad.

Podobne ako spravodajcu, aj mňa mrzí odklad Komisie, ktorej od dátumu prijatia zmien
a doplnení na jednej z výročných schôdzí NAFO v roku 2007 trvalo viac než dva roky,
kým predložila svoj návrh.

Táto správa si zaslúži moju podporu.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Pánovi Wałęsovi musím zablahoželať k jeho
výbornej správe a chcel by som pripomenúť a zdôrazniť skutočnosť, že Lisabonská zmluva
nadobudla platnosť v decembri 2009. Vzhľadom na novo získané právomoci Výboru pre
rybné hospodárstvo by mal byť Európsky parlament náležite zastúpený v ďalších
rokovaniach o budúcich medzinárodných dohovoroch.

V rokoch 2007 a 2008 Európsky parlament nemal zastúpenie na výročných schôdzach
Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku. Inštitúcia v rámci svojich
kompetencií vyslovila súhlas, no Rade a Komisii by som súčasne rád pripomenul nové
procedurálne požiadavky a potrebu rešpektovať nové právomoci Európskeho parlamentu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Dohovor o budúcej mnohostrannej
spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný v Ottawe
24. októbra 1978 a nadobudol platnosť 1. januára 1979 po tom, ako sedem signatárskych
štátov uložilo u kanadskej vlády dokumenty o ratifikácii, prijatí a schválení. Prvoradým
cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je prostredníctvom
konzultácií a spolupráce prispievať k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu
a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO a presadzovať myšlienky
medzinárodnej spolupráce na zlepšenie udržateľného riadenia hlbokomorských zdrojov
založeného na základných zásadách vedeckého výskumu.

Na výročných schôdzach organizácie NAFO v roku 2007 (v anglickej verzii) a v roku 2008
(vo francúzskej verzii) zmluvné strany dohovoru prijali zmeny a doplnenia k Dohovoru
o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybolovu v severozápadnom Atlantiku.
Tieto zmeny a doplnenia znamenajú podrobnú revíziu dohovoru a ich prvoradým cieľom
je jeho lepšie zosúladenie s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi
a začlenenie moderných koncepcií riadenia rybolovu.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Podporujem odporúčanie podrobnej revízie Dohovoru
o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku,
keďže obsahuje moderné koncepcie riadenia rybárstva. Zmeny zahŕňajú zefektívnenie
opatrení na jednej strane a jasné vymedzenie zodpovedností vlajkových štátov a prístavných
štátov na strane druhej.

Správa: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Spoločnostiam treba zabrániť, aby menili trvalé
pracovné miesta na atypickú prácu, čo vedie k nedostatočnej istote zamestnania. Táto
situácia je ešte vážnejšia, ak berieme do úvahy nárast počtu nelegálnych pracovníčok
a skutočnosť, že mnohé ženy nemajú inú možnosť, než neisté pracovné miesto prijať.
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Napriek tomu sa uvádza, že ženy majú v prípadoch neistej práce nižšie zastúpenie, keďže
napríklad platená práca v domácnosti a opatrovníctvo sa neberú do úvahy. Legislatívny
rámec by sa mal prispôsobiť súčasnej situácii, ktorá môže viesť k neistým pracovným
podmienkam, najmä k nedobrovoľnej práci na čiastočný úväzok a skutočnosti, že
spoločnosti neoznamujú nedostatočné základné pracovné podmienky: úplne chýbajúcu
istotu zamestnania, nízke mzdy, nedostatočnú sociálnu ochranu a nedostatočné možnosti
kariérneho postupu, či dokonca nedostatočné kolektívne zastúpenie pracujúcich. V reakcii
na túto situáciu sa musí presadzovať počiatočná a sústavná odborná príprava, lepšia
informovanosť o právach a skutočná analýza profesijného a rodinného života žien, pretože
vnímanie príjmu žien ako druhého príjmu v rodine môže byť nesprávne, keďže ich príjem
je často jediným príjmom rodiny.

Roberta Angelilli (PPE),    písomne. – (IT) Stratégia EÚ 2020 navrhuje dosiahnuť až 75 %
mieru zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 rokov a znížiť počet ľudí vystavených
riziku chudoby. Na dosiahnutie týchto cieľov by bolo takisto vhodné podniknúť kroky
proti všetkým formám neistého zamestnania vrátane nepísaných pracovných zmlúv, zmlúv
na menej ako 10 pracovných hodín týždenne a krátkodobých zmlúv na dobu určitú.
Nehovoriac o pracovných miestach, kde sa ignorujú minimálne zdravotné a bezpečnostné
požiadavky a kde je následne vyššia úrazovosť a väčšie riziko ochorení a nebezpečných
situácií.

Tieto typy zmlúv spolu so všetkými súvisiacimi rizikami sa často zameriavajú na ženy,
ktoré trestajú na základe ich rodovej príslušnosti, veku, toho, že majú rodinu alebo sú
prisťahovalkyňami. Európska únia by mala zasiahnuť prijatím legislatívnych opatrení na
zaistenie rodovej rovnosti a zníženie rodovej segregácie na trhu práce. Členské štáty by
následne mali zvýšiť počet kontrol, aby znížili počet prípadov zneužívania žien, bojovali
proti nelegálnej práci a podnikli odradzujúce opatrenia voči zamestnávateľom.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    písomne. – (LT) Vítam skutočnosť, že Európsky parlament
inicioval túto dôležitú správu o otázke žien na neistých pracovných miestach. Sú to v prvom
rade ženy, ktoré pracujú v neistom zamestnaní a ktoré si často nemôžu uplatniť ani
minimálne povinné sociálne normy pre pracujúcich. Ženy často prijímajú slabo platené
pracovné miesta, ktoré im umožnia zladiť prácu s rodinou, a následne sú nútené vzdať sa
sociálnych záruk a súhlasiť s chabými pracovnými podmienkami. Sociálna ochrana je
základnou súčasťou flexiistoty. Preto je veľmi dôležité podporiť členské štáty a sociálnych
partnerov, aby zladili svoje legislatívne a zmluvné pravidlá v oblasti pracovných podmienok,
aby sa tieto problémy vyriešili. Členské štáty musia znížiť dvojité pracovné zaťaženie žien,
jeden z dôvodov nadmerného zastúpenia žien na neistých pracovných miestach. Bez
ohľadu na ich pracovné podmienky je veľmi dôležité zaručiť všetkým zamestnancom
rovnaký prístup k sociálnym službám a výhodám vrátane materskej dovolenky, zdravotnej
starostlivosti a starobných dôchodkov, ako aj k vzdelávaniu a odbornej príprave.

Vito Bonsignore (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni
k tomu, že upozornila na hľadisko oblasti zamestnanosti, v ktorom sa stále prejavujú
výrazné rodové rozdiely. Hospodárska a finančná kríza nepochybne zhoršila podmienky
pracovníkov na neistých pracovných miestach, najmä žien, ktoré znášajú väčšinu záťaže
neistej práce. Toto potvrdzujú nedávne údaje, podľa ktorých vykonávajú v 55 % spoločností
prácu na čiastočný úväzok výlučne ženy. Takisto sa vypočítalo, že v porovnaní s 8,3 %
mužov pracuje na čiastočný úväzok 31,5 % žien a neistú prácu sprevádza vyššia úrazovosť
a väčšie riziko ochorení a nebezpečných situácií. Stručne povedané, Európska únia nemôže
ostať ľahostajnou k tomuto stavu.
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Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto
problému a vyzvať členské štáty a sociálnych partnerov, aby v značnom rozsahu zladili
svoje legislatívne a zmluvné pravidlá. Takisto dúfam, že Komisia a členské štáty posilnia
sledovanie minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na pracovisku. Ostáva
toho ešte veľa urobiť, kým budeme môcť ženám zaručiť spravodlivý prístup na trh práce.

Lara Comi (PPE),    písomne. – (IT) V rámci Európskej únie obyčajný opisný termín, ako
napríklad „ženy na neistých pracovných miestach“, stále obsahuje dve formy diskriminácie,
v oboch prípadoch veľmi vážne. Prvá sa týka otázky práce žien, ktorej sme sa na tejto
schôdzi venovali z moderného, udržateľného hľadiska v inom dokumente. Druhá sa týka
dvojúrovňového trhu práce, s ktorým sa stretávame v mnohých členských štátoch, kde sa
na niektorých pracovníkov vzťahujú práva a ochrana, zatiaľ čo iní sú vystavení napospas
okolnostiam, ktoré nemôžu ovplyvniť. Ak sa na údaje pozrieme objektívne, je čoraz
zrejmejšie, že v budúcnosti bude bežné zamestnanie zahŕňať väčšie riziká než doteraz.
Takúto zmenu však treba riadiť, aby sa zabránilo špekuláciám na úkor najslabších
jednotlivcov z hľadiska zmluvných podmienok, najmä tých, ktorí sa nachádzajú
v znevýhodnenom postavení. Európske inštitúcie majú povinnosť zabrániť diskriminácii
a umožniť všetkým slobodne dosiahnuť vlastné ciele v zamestnaní v súlade s ich znalosťami,
schopnosťami a sklonmi. Využívam túto príležitosť, aby som zdôraznila, že na plánovanie
krokov zameraných na odstránenie prekážok bez prílišných zásahov by bol potrebný ďalší
výskum v otázke žien na neistých pracovných miestach.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Hlasovala som za boj proti neistej práci, ktorá je
v rámci hospodárskej krízy čoraz častejším javom. Toto uznesenie pomôže účinnejšie
odstrániť nedostatočnú istotu zamestnania, nízku úroveň miezd, ktorá sa vo väčšine
prípadov neuvádza na účely dane, nedostatočnú sociálnu ochranu ľudí zamestnaných
príležitostne, ako aj pracovné prostredie bez minimálnych zdravotných a bezpečnostných
noriem a ochrany pracovníkov pred úrazmi.

Tieto opatrenia nám súčasne pomôžu účinnejšie bojovať proti diskriminácii súvisiacej
s rodovou príslušnosťou, ktorá prevláda v oblasti neistej práce, kde sú najmä ženy obeťami
týchto neľudských pracovných podmienok.

Nečestné zaobchádzanie s pracovníkmi v domácnosti, ktorými sú najmä ženy, mzdová
diskriminácia žien a zneužívanie migrujúcich žien, ktoré nie sú oboznámené so svojimi
právami alebo si ich nedokážu brániť, to sú iba niektoré z mnohých dôvodov na hlasovanie
za tieto opatrenia zamerané na riešenie poburujúcej sociálno-hospodárskej situácie.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Domnievam sa, že členské štáty musia
viesť kampaň za to, aby ženám ponúkli pracovné miesta a možnosť jednotnej ochrany
nárokov, akými sú primeraná mzda, materská dovolenka, spravodlivý a pravidelný pracovný
čas a nediskriminujúce pracovné prostredie. Myslím si, že členské štáty musia zaviesť
sankcie za obmedzovanie účasti na odborovej činnosti a okrem toho poskytovať
nízkoprahové poradenské služby pre ženy, ktoré nemôže podporiť zamestnanecká rada,
napríklad v prípade žien pracujúcich v domácnostiach a v poľnohospodárstve.

Proinsias De Rossa (S&D),    písomne. – Podporujem túto správu, ktorá zdôrazňuje, že
neistá práca neprimerane postihuje pracovníčky. Skutočne je to ďalší dôkaz potreby zlepšiť
ustanovenia o materskej a rodičovskej dovolenke, aby sa ženám a mužom umožnilo nájsť
rovnováhu medzi pracovnými a rodinnými záväzkami. Neistá práca predstavuje typ
neštandardného zamestnania, ktoré charakterizuje najmä nízka alebo žiadna istota
zamestnania, nízka mzda, nedostatočná ochrana sociálnych práv, chýbajúca ochrana pred

89Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



diskrimináciou a pracovné prostredie bez minimálnych zdravotných a bezpečnostných
noriem. Podľa dostupných údajov na čiastočný úväzok pracuje 31,5 % zamestnaných žien
v porovnaní s iba 8,3 % mužov. Neistá práca nie je len hlavnou príčinou rozdielov
v odmeňovaní žien a mužov, ale vytvára aj prekážku kariérnemu postupu vedúcemu
k lepším pracovným miestam a profesionálnemu rozvoju a mnohé ženy sa tak ocitnú
v pasci slabo platenej neistej práce. Ženy z menej rozvinutých krajín skutočne často
prichádzajú do EÚ a pracujú na menej kvalifikovaných pracovných miestach, či dokonca
nelegálne. Neistá práca útočí na najslabšie zložky našej spoločnosti, upierajúc ľuďom
dôstojnosť v práci a možnosť vybudovať pre nich a pre ich rodiny slušný život.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Neistá práca nie je rodovou otázkou, hoci sa možno
vyskytuje najmä medzi ženami, a každý názor, ktorý sa ju usiluje zredukovať na rodovú
otázku, je zjednodušujúci.

Ako som už tvrdil pri niekoľkých iných príležitostiach, je dokázané, že neflexibilné modely
pracovného práva zlyhali. Príklad Spojených štátov ukazuje, že flexibilita nie je synonymom
neistoty, ale skôr synonymom dynamického trhu práce. Väčšia flexibilita vlastne ani zďaleka
neznamená viac neistoty.

V súvislosti s krízou si uvedomíme, že modely, na ktoré sme boli zvyknutí, zlyhali a že ak
chceme skutočne vytvárať pracovné miesta, trh práce sa bude musieť začať dívať na atypické
pracovné zmluvy, či už sa týkajú práce na čiastočný úväzok, občasnej, alebo krátkodobej
práce na zmeny, práce z domu alebo práce po telefóne, ako na bežné spôsoby práce bez
straty istoty, čo nám prinesie viac dynamiky a flexibility. Myslím si, že takýmto spôsobom
môžu z nových flexibilných systémov profitovať najmä ženy, keďže kombinácia ich
pracovného a rodinného života či materstva ich nezaťaží tak ako v tradičnejších formách
práce.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. – (PT) Súčasná hospodárska a finančná kríza
zvýraznila problém chudobných pracovníčok, ktoré sa, pokiaľ ide o prácu, často nachádzajú
v mimoriadne zraniteľnom postavení, keďže musia zvládnuť pracovné aj rodinné záväzky.
Hlasoval som za túto správu, pretože súhlasím s tým, že treba bojovať proti tomuto
problému a naliehať na členské štáty a sociálnych partnerov, aby rozvíjali nové a efektívne
stratégie v oblasti neistoty zamestnania, zohľadňujúc zásadu rodovej rovnosti. Chcel by
som zdôrazniť požiadavku v tomto uznesení, aby Komisia predložila návrh týkajúci sa
napĺňania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Hlasovali sme za túto správu z vlastnej
iniciatívy, ktorá zdôrazňuje rodové hľadisko v oblasti nestáleho zamestnania, odsudzuje
rôzne situácie a trvá na vytvorení súboru opatrení na boj proti diskriminácii žien. Vo
všeobecnosti je pozitívna, no obsahuje niekoľko protirečení a vyhlásení, s ktorými
nesúhlasíme.

Najdôležitejšie pozitívne návrhy v správe sú, že:

vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v kampani za postupnú transformáciu
neistých pracovných miest žien na bežné pracovné miesta;

žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie v oblasti neistej práce s cieľom
zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť rodovú rovnováhu;
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naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských
štátov a v novej stratégii pre rodovú rovnosť určili charakteristické črty neistého
zamestnania.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písomne. – (FR) Deň po Medzinárodnom dni odstraňovania
chudoby a sociálneho vylúčenia som rozhodne hlasovala za túto správu o pracovníkoch
na neistých pracovných pozíciách. Je pravda, že napriek pozitívnemu vývoju v súvislosti
s rovnocenným postavením žien a mužov a rodovou rovnosťou, pokiaľ ide o zamestnanie,
ženy sú stále zraniteľnejšie ako muži. Ženy pracujú na neistých pracovných miestach oveľa
častejšie ako muži. Pokiaľ ide o pracovné miesta, kvalitu práce, príjem a odmeňovanie,
medzi mužmi a ženami stále existujú mnohé rozdiely.

Preto je prvoradé, aby sa Komisia aktívne podieľala na podpore rovnosti príležitostí medzi
ženami a mužmi v rámci politiky zamestnanosti prostredníctvom budúcej stratégie pre
rodovú rovnosť, prostredníctvom postupnej transformácie neistých pracovných miest na
bežné pracovné miesta a prostredníctvom podpory národných iniciatív v tomto smere.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Pracovný život žien a ich kariérny postup
často brzdí stereotyp slabšej ženy, ktorá ťažšie znáša stres, môže kedykoľvek otehotnieť
a v dôsledku toho môže byť práceneschopná alebo čerpať iný druh dovolenky častejšie
ako muži. To tiež vo väčšej miere sťažuje ženám hľadanie práce a tie, ktoré prácu majú, za
ňu dostávajú nižší plat ako muži, ktorí vykonávajú rovnaké zamestnanie. Hospodárska
kríza tieto problémy zhoršila a odhalila, v akom rozsahu sú ženy na trhu práce zneužívané.
Pracovné zmluvy na krátke obdobie a práca na čiastočný úväzok s neplatenými nadčasmi
predstavujú len niektoré príklady postupov, ktoré považujem za neprijateľné.

Preto je mimoriadne dôležité upozorniť na nutnosť súladu s pracovným právom na základe
rovnosti pre všetkých pracovníkov. Mali by sme bojovať proti tomu, aby sa zneužívalo
ťažké postavenie, v ktorom sa ľudia nachádzajú, aby ich prinútili pracovať v zlých a zdraviu
škodlivých podmienkach – najmä ak hovoríme o ženách, ktoré musia zároveň bojovať
proti stereotypom.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej,
pretože si myslím, že teraz potrebujeme revíziu právnych predpisov týkajúcich sa
pracovných podmienok žien pracujúcich na neistých pracovných miestach. Vo väčšine
krajín došlo k zmene podmienok, ktoré ešte pred istým časom panovali, kedy neistú prácu
vykonávalo oveľa viac žien. Často platí, že je menej pravdepodobné, že tieto ženy poznajú
svoje práva, a tak sú vo väčšej miere vystavené riziku straty všetkej právnej ochrany a hrozí
im nespravodlivé prepustenie bez akejkoľvek možnosti odvolania. Vzhľadom na rovnakú
dôstojnosť, ktorá by sa mala zaručiť všetkým pracovníkom, sa musí s touto situáciou určite
skoncovať. Ženám a mužom preto treba zaistiť rovnaký prístup k odbornej príprave
a možnostiam rekvalifikácie. To platí najmä pre ženy, ktoré si vyžadujú väčšiu ochranu
počas tehotenstva a dojčenia a v často kritickom období, keď sa vracajú do práce.

Jean-Marie Le Pen (NI),    písomne. – (FR) V kontexte práce spojenej s parlamentným
Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť má byť správa socialistickej poslankyne pani
Britty Thomsenovej z hľadiska sociálneho pokroku veľkorysá. Tento typ správ je však ako
zvyčajne plný pomerne nejasných, všeobecných návrhov, ktoré sú vlastne neprijateľné,
a jeho základ má silno ľavicový význam podporujúci životné prostredie a prisťahovalectvo.

Napríklad, nemožno si myslieť, že by sa malo podporovať usadzovanie migrujúcich žien,
najmä ak vlastne nie je konkrétne uvedené, či sú to legálne, alebo nelegálne migrantky. Ak
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je pravda, že tieto ženy alebo títo muži sú prvými obeťami globalizácie a ultra liberálneho
novodobého otroctva, potom spôsob, ako zabrániť, aby sa chytili do strašných pascí
všetkých druhov (zlé zaobchádzanie, násilie, sexuálne zneužívanie), je umožniť im v prvom
rade zostať v ich krajine pôvodu.

Preto treba prisťahovaleckú politiku zmeniť tak, aby ľudia, ktorých láka hospodársky exil,
mohli zostať doma, novým vymedzením reštriktívnej medzinárodnej pomoci, ktorá by
umožnila týmto krajinám získať politickú a hospodársku stabilitu.

Marisa Matias (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Neistota neovplyvňuje len pracovné
podmienky a vzťahy, ale aj samotnú stabilitu a kvalitu života pracovníkov. Neistota v Európe
postihuje viac ženy ako mužov, prehlbujúc tak rodové rozdiely v práci najmä v oblasti
sociálnych práv a miezd. Táto situácia je dokonca ešte vážnejšia v oblasti práce v domácnosti
a práce vykonávanej migrujúcimi pracovníčkami.

V tejto kríze postihuje strata pracovných miest ako prvých pracovníkov na neistých
pracovných miestach. Recesia a rušenie pracovných miest s pracovnou zmluvou vnáša do
štruktúry zamestnanosti ešte väčšiu neistotu. Tento cyklus treba zvrátiť. Je potrebné zaistiť
rodovú rovnosť a sociálne práva na pracovisku. Boj proti neistote a dvojitému pracovnému
zaťaženiu žien by mal byť najnaliehavejším cieľom EÚ, a preto podporujem túto správu,
keďže predstavuje krok týmto smerom.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. – (ES) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej,
ktorá rieši otázku žien na neistých pracovných miestach, keďže ma znepokojuje, že následky
hospodárskej krízy postihujú najmä ženy. Kríza má väčší vplyv na neistú prácu, ktorú vo
veľkej miere vykonávajú ženy. Podporujem tento návrh uznesenia, pretože potrebujeme
ísť ďalej v boji proti priamej a nepriamej diskriminácii na základe rodovej príslušnosti.
V súčasnosti značná časť žien pracuje na neistých pracovných miestach a často musí spájať
tieto pracovné miesta s domácimi povinnosťami. Moja podpora sa zakladá na mojom
záväzku zmeniť súčasnú nespravodlivú situáciu, v ktorej majú ženy menej možností
prístupu k zamestnaniu, väčšina z nich pracuje na neistých pracovných miestach a naďalej
zarába menej ako muži vykonávajúci rovnakú prácu. Vzhľadom na všetky tieto dôvody
hlasujem za tento návrh uznesenia, ktorý okrem iného zdôrazňuje potrebu zaistenia
rodovej rovnosti a zníženia segregácie na trhu práce na základe rodovej príslušnosti a žiada
členské štáty, aby bojovali proti nelegálnej práci, aby sa táto zmenila na riadne pracovné
miesta.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Podporujem správu o otázke žien na neistých
pracovných miestach, pretože si nedokážem predstaviť, že v 21. storočí v Európskej únii
pretrvávajú veľké rozdiely vo vzťahu k ženám v súvislosti s možnosťami zamestnania,
kvalitou práce, príjmom a rovnakým odmeňovaním za rovnakú prácu alebo za prácu
rovnakej hodnoty. Bohužiaľ, príliš vysoké zastúpenie žien na neistých pracovných miestach
je kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, a rovnako
si myslím, že zlepšenie kvality pracovných miest žien tieto rozdiely zmenší.

Takisto si myslím, že všetci pracovníci na neistých pracovných miestach by mali mať právo
na vzdelanie a odbornú prípravu a že sa musí zlepšiť prístup ku kvalitnejšiemu vzdelaniu,
odbornej príprave a štúdiu dievčat a mladých žien. Napokon je nevyhnutné, aby Komisia
naďalej podporovala členské štáty v kampani za postupnú transformáciu neistých
pracovných miest na bežné pracovné miesta.
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Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Bohužiaľ, nerovnosť medzi mzdami mužov
a žien sa prejavuje najmä v čase krízy. Musíme výrazne rozšíriť rozsah tejto diskusie
a následne vypracovať konkrétne návrhy na reguláciu pracovných vzťahov pracujúcich
žien. Okrem toho musíme dodatočne zaviesť sociálne záruky najmä pre slobodné matky,
ženy so zdravotným postihnutím a ženy pracujúce v ťažkom priemysle. Spoločnosť musí
v tomto smere vyslať jasný signál zamestnávateľom, že je neprijateľné využívať možnosti
na znižovanie miezd alebo pracovného času na základe rodovej príslušnosti. Musí sa
vytvoriť osobitný fond EÚ na podporu slobodných matiek pre prípad straty ich pracovného
miesta a živobytia. V tejto súvislosti je iniciatíva pani Thomsenovej veľmi aktuálna. Túto
správu plne podporujem ako začiatok nového prístupu k riešeniu problémov, ktorým
čelia ženy v súvislosti s prácou.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Tieto formy zamestnania sú problémom, s ktorým
sa stretávajú predovšetkým ženy, keďže pre nesúlad kariéry a rodiny sa mnohé z nich
nedobrovoľne dostávajú do neistých pracovných situácií a v neskoršom období ich života
im nevyhnutne hrozí chudoba. V tejto súvislosti nesmieme prehliadať skutočnosť, že tieto
formy práce zasahujú aj mužov a že riziko chudoby hrozí aj pri práci na plný úväzok.
Miestne systémy sociálneho zabezpečenia a sociálne opatrenia však majú v prípade potreby
ochrániť ťažko pracujúce miestne obyvateľstvo. Správa sa v príliš veľkej miere sústreďuje
na migrujúce ženy, ktoré, ako sa zdá, často pracujú na čiastočný úväzok, a nepriamo
stanovuje, že treba podporiť samotný ich pobyt. Falošné sľuby obchodníkov s ľuďmi,
problémy globalizácie a – v prípade nezákonného vstupu – nové formy otrockej práce
v spoločnostiach nepochybne postihujú najmä ženy. Pokračujúca podpora importovanej
chudoby nie je riešením. Tá len zvyšuje sociálne problémy a môže trvalo ohroziť sociálny
zmier. Posilňovanie tohto vývoja je nesprávny prístup. Napokon, niečo možno zmeniť
len lokálne, inými slovami, v samotných krajinách pôvodu. Toto posilňovanie zadnými
vrátkami treba čo najdôraznejšie odmietnuť.

Claudio Morganti (EFD),    písomne. – (IT) Na súčasnú hospodársku a finančnú krízu
reagujú spoločnosti rušením dočasných pracovných miest, ako napríklad prepúšťaním
pracovníkov so zmluvami na dobu určitú a najímaním pracovnej sily alebo zamestnancov
v rámci iných druhov netrvalých pracovných úväzkov.

Uznesenie by som podporil, ak by nenabádalo zamestnávateľov podniknúť konkrétne
kroky na integráciu migrujúcich žien. Považujem to za diskrimináciu voči našim
pracovníčkam. Z tohto dôvodu som hlasoval proti uzneseniu.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    písomne. – (PL) Pani spravodajkyňa definuje pojem
neistej práce ako formy zamestnania s malou istotou zamestnania, nízkymi platmi,
nedostatkom práva na sociálnu ochranu a zamestnanecké výhody, nulovou ochranou
proti diskriminácii, obmedzenými vyhliadkami na lepšie postavenie na trhu práce či
kolektívne zastúpenie, alebo pracovným prostredím, ktoré nespĺňa minimálne bezpečnostné
a zdravotné normy.

Finančná a hospodárska kríza dokonca ešte zviditeľnila a zvýšila naliehavosť problému
neistej práce. Spoločnosti rázne znížili počet pracovných miest na dobu určitú a existujú
obavy, že pracovné miesta, ktoré boli zrušené, sa už neobnovia. Situácia má, bohužiaľ,
najväčší vplyv na ženy a problém je najviditeľnejší v odvetví služieb (v hotelierstve,
gastronómii, školstve, v zdravotníctve a sociálnych službách) a v poľnohospodárstve. Ženy
zamestnané v týchto odvetviach nie sú zamestnané na plný úväzok, čo znamená, že ich
platy a dôchodky sú nižšie, majú nižšiu úroveň sociálnej podpory a nedostatočné možnosti
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kariérneho rastu. Najnovší výskum naznačuje, že ženy si ťažšie hľadajú pracovné miesto
ako muži.

Okrem toho existuje stále obrovský rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozdiel dosahuje
hodnotu okolo 18 %, pričom ženy zarábajú na hodinu o pätinu menej ako muži). Vzhľadom
na uvedené problémy som hlasoval za správu, ktorá navrhuje riešenie tejto zložitej situácie
v súvislosti s politikou zamestnanosti.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pani Thomsenovej. Počas
hospodárskeho poklesu, akým je ten, ktorý práve zažívame, platia určité skupiny
pracujúcich vždy tú najvyššiu cenu. Pracovníci na neistých pracovných miestach vlastne
čelia tejto kríze bez záruk, ktoré majú iní pracovníci. Okrem toho sú ženy v rámci tejto
kategórie dokonca ešte v kritickejšom postavení. Problém neistej práce postihuje ženy
najmä v odvetví služieb a v poľnohospodárstve a na zmenu tejto situácie naliehavo
potrebujeme účinné opatrenia. Základné dôvody sú rôzne. Rozdiely v odmeňovaní
a zamestnanosti žien a mužov sú stále priveľké na to, aby sme tvrdili, že sme dosiahli
rovnosť, preto by určité účinné opatrenia, ako napríklad materská dovolenka, zdravotná
starostlivosť a starobné dôchodky boli účinným spôsobom, ako zastaviť rozširovanie
neistej práce. Východiskovým bodom, ako sa dostať z tejto situácie nerovnosti v oblasti
zamestnanosti, je nepochybne vzdelávanie a odborná príprava mladých žien. Napokon,
potrebujeme podrobnejší výskum príčin, dôvodov a nákladov nízkej kvalifikovanosti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Neisté pracovné miesta sú dôležitým
faktorom sociálnej nestability, ktorá sa v súčasnosti výrazne zhoršuje s vysokou mierou
nezamestnanosti, ktorá sa v niektorých krajinách vrátane tej našej, Portugalska, stále
zvyšuje.

Všetky formy neistoty alebo presunov v zamestnaní v prvom rade a najtvrdšie tradične
postihujú manuálne pracujúce ženy, a to nízkymi príjmami, dokonca aj za rovnakú prácu,
vysokou mierou nezamestnanosti a väčšou pracovnou neistotou vzhľadom na dlhodobé
sociálne faktory, ale aj z dôvodu materstva.

Záporný vplyv tejto situácie sa neobmedzuje na už vážnu diskrimináciu, ktorej boli ženy
vždy vystavené: ovplyvňuje hospodársku nezávislosť žien a ich samostatnosť ako
jednotlivcov skôr tým, že bráni ich rovnakému prístupu do sveta práce.

V tejto súvislosti predstavuje boj proti neistote zamestnania najmä pre ženy veľmi
konštruktívny príspevok k sociálnej stabilite a rodovej rovnosti, jednej zo základných
hodnôt presadzovaných Európskou úniou.

Rovana Plumb (S&D),    písomne. – (RO) V súčasnej hospodárskej a finančnej kríze sme
tiež zaznamenali nárast počtu neistých pracovných miest, ktoré zastávajú najmä ženy.
Trvalé pracovné miesta zrušené počas hospodárskej recesie, sa určite neobnovia, ale
nahradia ich atypické a veľmi atypické pracovné úväzky. To vyústi do výrazného
zhoršovania úrovne pracovných podmienok. V EÚ pracuje 31,5 % žien na čiastočný
pracovný úväzok (do 30 hodín týždenne) v porovnaní iba s 8,3 % mužov.

Myslím si, že udržateľnosť dôchodkových systémov, úverové nástroje určené pre projekty
svojpomoci, ako aj tvorba pracovných miest a tvorba alternatívnych systémov príjmu
môžu zlepšiť podmienky žien na neistých pracovných miestach.

Vyzývam Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili životaschopné stratégie v oblasti
neistej práce s cieľom zdôrazniť dôstojné a ekologické pracovné miesta a začleniť zásadu
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rodovej rovnováhy. Nalieham na všetky členské štáty, aby zaviedli jasné opatrenia na
zmenšenie rodových rozdielov v odmeňovaní o 10 % do roku 2020 s cieľom znížiť rozdiel
v odmeňovaní žien a mužov vrátane rozdielov v dôchodkoch, aby zlepšili životné
podmienky, bojovali proti chudobe a zvýšili hospodársky rast.

Crescenzio Rivellini (PPE),    písomne. – (IT) Chcel by som zablahoželať pani Thomsenovej
k vynikajúco vykonanej práci. Až príliš často musia ženy prijať pracovné podmienky, ktoré
vôbec nie sú dôstojné. Preto treba pozorne sledovať situáciu najmä tehotných a dojčiacich
pracovníčok. Ženy, ktoré sa vracajú do práce po materskej dovolenke, musia mať istotu,
že sa môžu znova aktívne zapojiť do trhu práce.

Členské štáty sa takisto vyzývajú na to, aby pozorne vnímali každé poškodzujúce
zaobchádzanie zamestnávateľov s pracovníčkami. Páchatelia každého zneužívania musia
byť čo najrýchlejšie postavení pred súd. Okrem toho treba vypracovať novú európsku
stratégiu zamestnanosti, aby sa ženy na neistých pracovných miestach začlenili do systémov
sociálneho zabezpečenia a ochrany zamestnania.

Robert Rochefort (ALDE),    písomne. – (FR) Pracovníci s nízkymi – nelegálnymi alebo
neoficiálnymi – príjmami, pracovníci bez práva na sociálnu ochranu alebo zamestnanecké
výhody, pracovníci bez vyhliadok na postup na trhu práce... Počet takzvaných pracovníkov
na neistých pracovných miestach stúpa v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy. Medzi
týmito pracovníkmi existujú obrovské rodové rozdiely: s nadpriemerným zastúpením
žien. Uvedomujúc si potrebu zvýšenia ich ochrany, som podporil uznesenie Európskeho
parlamentu o otázke pracovníkov na neistých pracovných pozíciách. Vyzývam členské
štáty, aby zaistili, že zamestnávatelia, ktorí vystavujú svojich zamestnancov
poškodzujúcemu zaobchádzaniu alebo zneužívaniu, budú urýchlene postavení pred súd.
Takisto treba prijať opatrenia na zaistenie odborovej ochrany práv pracovníkov na neistých
pracovných miestach, akými sú napríklad primeraná mzda, materská dovolenka
a spravodlivý a pravidelný pracovný čas. Verím tiež, že sa čo najrýchlejšie splnia barcelonské
ciele v oblasti starostlivosti o deti a že sa prekonajú prekážky, ktoré bránia ženám pracovať
toľko hodín, koľko chcú – či už v práci na čiastočný, alebo plný úväzok.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Toto bola mimoriadne dôležitá správa
a som rád, že ju Európsky parlament prijal najmä preto, že upozorňuje na rodovú povahu
neistého zamestnania a na trhu práce poukazuje na presun od štandardných
k neštandardným formám zamestnania, pretože treba predchádzať tomu, aby sa
z neštandardných foriem zamestnania stávali neisté pracovné miesta; domnieva sa, že
členské štáty a sociálnych partnerov treba požiadať, aby v značnom rozsahu zladili svoje
legislatívne a zmluvné pravidlá týkajúce sa štandardnej práce a atypickej práce, aby bojovali
proti týmto problémom, a tak zabránili uprednostňovaniu najvýhodnejších a najlacnejších
foriem zamestnania, ale s prihliadnutím na riziko možného nárastu nelegálnej práce;
a naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v usmerneniach pre politiky zamestnanosti
členských štátov a v novej stratégii pre rodovú rovnosť určili charakteristické črty neistého
zamestnania.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Súčasná hospodárska kríza zasahuje ženy tvrdšie
práve preto, že sú citlivejšou skupinou, keďže sa ich práca bežne neobmedzuje na
pracovisko, ale vzťahuje sa aj na domov a rodinu. Väčšinu neistej práce vykonávajú ženy,
ktoré sa preto ocitajú v situácii bez istoty zamestnania, s nízkou mzdou a s menšou
sociálnou ochranou a nízkou kvalifikáciou.
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Za týchto podmienok ženy, ktoré sú pripravené vrátiť sa do práce po obdobiach absencie
v dôsledku ochorenia alebo narodenia dieťaťa, často zisťujú, že nemajú žiadne pracovné
miesto. Naša delegácia veľmi citlivo vníma tieto problémy a povedal by som veľmi podobnú
problematiku žien, ktoré nie sú zamestnané, ale sú samostatne zárobkovo činné. Bohužiaľ,
mohli sme podporiť túto správu v celosti, ak by nepresadzovala politiky na integráciu
pracovníčok z krajín mimo Európskej únie na úkor európskych občanov. Preto sme
hlasovali proti.

Joanna Senyszyn (S&D),    písomne. – (PL) Podporila som správu o otázke žien na neistých
pracovných miestach. Hospodárska kríza prispela k destabilizácii trhu práce.
Zamestnávatelia zredukovali pracovné miesta alebo zamestnali pracovníkov na dobu
určitú, ponúkajúc im horšie finančné podmienky. Vlny prepúšťaní tiež spôsobili, že sa
mnohí ľudia ocitli mimo trhu práce. Situácia je mimoriadne ťažká pre absolventov, starších
ľudí a ženy. Kríza prehĺbila rodové nerovnosti, ktoré v oblasti zamestnanosti už existovali.
Pocítili to najmä ženy, ktoré tvoria najväčšie percento pracovníkov pracujúcich na
takzvaných neistých pracovných miestach. Zväčšil sa rozdiel v odmeňovaní žien a mužov
a nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany. Táto situácia takisto brzdí profesionálny rozvoj
žien a v súvislosti s prácou prispela k upevneniu rodových stereotypov. Preto si ženy na
takzvaných neistých pracovných miestach zaslúžia špeciálnu ochranu.

Okrem iného by mali byť zahrnuté do systémov sociálneho poistenia a právnych predpisov
v oblasti ochrany pracovných miest. Dôležitá je aj finančná ochrana žien v prípadoch
nezamestnanosti či materstva. Ženy pracujúce na neistých pracovných miestach by tiež
mali mať možnosť jednotnej ochrany. Okrem toho by sa mal ženám pracujúcim výlučne
v domácnosti zaručiť voľný prístup k poradenským službám v oblasti sociálnych práv.
Rada by som upozornila aj na potrebu regulovania právnej situácie sezónnych pracovníkov,
ktorým v súvislosti s povahou ich práce hrozí vyššie riziko rôznych nerovností.

Angelika Werthmann (NI),    písomne. – (DE) Najnovšie štúdie naznačujú, že na čiastočný
úväzok pracuje 31 % zamestnaných žien v porovnaní s iba 8,3 % mužov. Pracovníci na
čiastočný úväzok majú nižší príjem a následne dostávajú nižšie dôchodky než tí, ktorí
pracujú na plný úväzok. V rámci tímov sú v nevýhode, pokiaľ ide o tímovú prácu, čo sa
prejavuje aj v súvislosti s postupom alebo pri obsadzovaní vyšších pozícií. Zisťujeme, že
na manažérskych pozíciách pracuje 36 % mužov so stredoškolským alebo vyšším vzdelaním
v porovnaní s iba 15 % žien s rovnako vysokou úrovňou vzdelania. V súvislosti s nižším
príjmom treba spomenúť, že v Európe – bez ohľadu na počet odpracovaných hodín alebo
rôzne pracovné zmluvy – predstavuje priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov
18 %.

Marina Yannakoudakis (ECR),    písomne. – Európski konzervatívci a reformisti sa pevne
a sústavne domnievajú, že rozhodnutia týkajúce sa sociálnej politiky a pracovného práva
by sa nemali robiť na úrovni EÚ, ale na úrovni členských štátov národnými a miestnymi
vládami. Uvedomujeme si, že minimálne normy zaobchádzania s pracovníkmi na
pracovisku sú dôležité, a teší nás, že Európsky parlament zvyšuje povedomie o tejto otázke,
myslíme si však, že by sa tieto normy mali vzťahovať na ženy aj mužov a že napríklad
konkrétne odporúčania súvisiace s pracovnými zmluvami a starostlivosťou o deti nepatria
do sféry pôsobnosti EÚ.

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)
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PREDSEDÁ: ALEJO VIDAL-QUADRAS
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

12. Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky
oddiely – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: Oddiel III – Komisia – BAM
(sprievodné opatrenia pre banány) (rozprava)

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

– správa pani Jędrzejewskej a pani Trüpelovej v mene Výboru pre rozpočet o návrhu
všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely
a opravných listoch č. 1/2011, 2/2011 a 3/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej
únie na rozpočtový rok 2011

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) (A7-0284/2010) a

– správa pána Surjána v mene Výboru pre rozpočet o pozícii Rady k návrhu opravného
rozpočtu Európskej únie č. 3/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia – BAM
(sprievodné opatrenia pre banány)

(13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD)) (A7-0281/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    spravodajkyňa. – (PL) Stretávame sa dnes, aby sme
hovorili o rozpočte Európskej únie na rok 2011. Rok 2011 je z viacerých dôvodov
výnimočným rozpočtovým rokom. Predovšetkým je to piaty rok viacročného finančného
rámca na roky 2007 – 2013, takže už vieme dosť o tom, ako sa tento viacročný rámec
realizuje, ktoré časti sú úspešné a ktoré nie, a množstvo programov je už vo veľmi
pokročilom štádiu svojho cyklu.

V Európskej únii sa medzitým veľa stalo, pretože sme prijali Lisabonskú zmluvu, ktorá
Európskej únii ukladá či určuje nové oblasti právomocí. Dovolím si tu spomenúť niektoré
z nich, najmä tie, ktoré sú finančne náročné, a to predovšetkým nové oblasti právomocí
týkajúce sa politiky na boj proti zmene klímy a energetickej politiky. Európskej únii sa
otvárajú aj nové oblasti právomocí na svetovej scéne, takže tu hovoríme o vzniku
diplomacie Únie, a sú tu nové právomoci vo vzťahu k výskumu vesmíru a vo vzťahu
k športu a cestovnému ruchu. Žiadna z týchto nových úloh, žiaľ, nie je sprevádzaná
primeranými finančnými prostriedkami. Do istej miery je pravda, že Európska únia má
nové ciele a nové plány, nie vždy však má nové finančné prostriedky, ktoré sú potrebné
na realizáciu týchto plánov a cieľov. Práve taký je potom rok 2011.

Podľa názoru Európskeho parlamentu Európska komisia v tomto návrhu naprogramovala
úkony múdro a vyčlenila na rok 2011 primerané zdroje. Rada – a o tom sme tu už
diskutovali – tieto zdroje znížila. Chcela by som v krátkosti predstaviť, čo sa vo Výbore
pre rozpočet dialo počas nášho čítania. Na pripomenutie: nová Lisabonská zmluva zavádza
aj nový rozpočtový postup. Nemáme už dve možnosti. Ani Rada ani Európsky parlament
teraz nemajú dve čítania. Máme len po jednom čítaní, preto obe vetvy rozpočtového orgánu
potrebujú osobitné úsilie a disciplínu, pretože v skutočnosti má každý z nás len jednu
možnosť. Opakujem, nemáme už dve čítania.

Zajtra budeme hlasovať a budeme sa zaoberať pozíciou, ktorú vypracoval Výbor pre
rozpočet. Treba zdôrazniť, že Výbor pre rozpočet vypracoval pozíciu, ktorá rešpektuje
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viacročný finančný rámec. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Európsky parlament vo
svojom čítaní prijme text, ktorý z hľadiska plánovaných súm neprekračuje viacročný
finančný výhľad. Táto pozícia je inovatívna, ale je to tiež pozícia, ktorá zahŕňa a zohľadňuje
obavy a situáciu, v ktorej sa nachádza Rada. Pozornosti Parlamentu neuniklo, že sedem
členských štátov v Rade odmietlo pozíciu Rady. Vypočuli a zohľadnili sme obavy niektorých
členských štátov aj samotnej Rady. Pozíciu Rady sme vzali dôsledne na vedomie, čítanie
Parlamentu je preto disciplinované a neprekračuje viacročný finančný rámec. Na druhej
strane však, samozrejme, nemôžeme zostať ľahostajní voči skutočnostiam, o ktorých som
už hovorila, najmä voči tomu, že máme nové oblasti, za ktoré Európska únia musí prevziať
zodpovednosť, ale že tieto oblasti nemajú primerané finančné zabezpečenie. Rada sa navyše
zaviazala voči značnému počtu opatrení, ktoré sa týkajú napríklad banánov
s kompenzáciami pre pestovateľov banánov v spojení s projektom ITER a ďalšími
programami, ktoré si vyžadujú nové finančné prostriedky, ktorým však nové finančné
prostriedky neboli poskytnuté. Očividne sa majú financovať zo súčasných prostriedkov.
Práve tu má Európsky parlament pochybnosti.

V našom čítaní by sme tiež chceli predovšetkým znovu zdôrazniť trojuholník priorít,
trojuholník, ktorý sa týka mládeže, vzdelávania a mobility. Európsky parlament od marca
hovoril, že toto budú naše priority na rok 2011 a že by sme chceli, aby rozpočtové riadky
týkajúce sa podpory mládeže, vzdelávania a mobility boli primerane financované, aby sa
našli prostriedky aj na inovatívne podujatia v oblasti mobility, mládeže a vzdelávania. To
isté sa týka programov v oblasti výskumu a inovácií. Vieme, že v súčasnom finančnom
rámci nie je dostatok prostriedkov, preto sme uskutočnili bolestné, no podľa nášho názoru
nevyhnutné škrty v programe ITER. Veľmi by som chcela, aby sa toto čítanie Parlamentu
vnímalo ako disciplinované, ale zároveň ako čítanie, ktoré umožňuje financovanie záväzkov
Európskej únie na rok 2011.

Helga Trüpel,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár
Lewandowski, dámy a páni, práve sme počuli spravodajkyňu pre rozpočet Komisie hovoriť
o hlavných problémoch, pred ktorými stojíme. Ja budem teraz hovoriť ako spravodajkyňa
pre rozpočet Parlamentu a ďalšie, najmä menšie inštitúcie.

Politický konflikt, ktorý musíme riešiť, a to sa netýka len rozpočtu Parlamentu, ale rovnako
aj rozpočtu Komisie, je nasledovný: s Lisabonskou zmluvou Parlament získal oblasti
právomocí spojené s energetickou politikou a zahraničnou politikou a právomoc
spolurozhodovania vo vzťahu k poľnohospodárstvu. Máme väčšie slovo vo vzťahu k politike
týkajúcej sa športu a vesmíru. Jednoducho povedané, naše právomoci sa rozšírili a to je
dobré. Ako oddaní poslanci Európskeho parlamentu sme za to vždy bojovali. Zároveň
však máme v členských štátoch situáciu, ktorá ich núti k úsporným opatreniam a politikám
na znižovanie dlhu, čiže na jednej strane máme nové úlohy a na druhej musíme preukázať,
že chápeme tlak, pod ktorým sa nachádzajú verejné rozpočty, a medzi týmito dvoma
hlavnými cieľmi musíme nájsť politickú líniu. Práve o to som sa pokúsila ako spravodajkyňa
pre rozpočet Parlamentu. Pokúsila som sa nájsť skutočne spravodlivú rovnováhu medzi
novými právomocami, a tým aj našimi novými pracovnými požiadavkami a požiadavkami
na ďalších zamestnancov, a potrebou vyslať občanom Európskej únie a vládam signál, že
aj my chceme uplatňovať sebakontrolu a sebadisciplínu.

Predsedníctvo, keďže je to jeho úloha, predložilo návrhy na zvýšenie príslušných nákladov
v rozpočte Parlamentu tak, aby sa umožnilo jeho riadne fungovanie. Vo Výbore pre rozpočet
sme teraz prijali rozhodnutia o rozpočtových prostriedkoch, ktoré sú v sume na úrovni
25 miliónov EUR nižšie ako pôvodný návrh predsedníctva. To znamená, že chceme
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obmedziť naše cestovné náklady, sumu určenú na štúdium, prostriedky na bezpečnosť
v Parlamente a na informačné technológie a že poskytneme menej miest pre knižničné
služby. Máme konflikt, ktorý sa týka otázky, koľko peňazí by sa malo v blízkej budúcnosti
vynaložiť na asistentov poslancov EP. Navrhuje sa, aby sa tieto prostriedky na rok 2011
znovu zvýšili o 1 500 EUR. Chcela by som celkom jasne povedať, že ako členka Skupiny
zelených/Európskej slobodnej aliancie tento návrh nepodporujem. Myslím si, že v tejto
chvíli je neprimeraný. Vo Výbore pre rozpočet sa väčšina zhodla na tom, že potrebujeme
viac informácií a že tieto peniaze sa najprv uložia ako rezerva, čiže sa neuvoľnia, ale že
bude treba prijať viac politických rozhodnutí o tom, či chceme teraz tieto peniaze uvoľniť
alebo považujeme za múdrejšie nedať tieto peniaze k dispozícii na rok 2011.

Pre mňa je navyše veľmi dôležité, že sme vyzvali na nový prístup k mobilite, ktorý bude
priaznivejší z hľadiska životného prostredia, pretože, samozrejme, máme vážny záujem
o to, aby sa naše európske inštitúcie stali ohľaduplné voči životnému prostrediu a aby sme
čo najviac zmenili naše vlastné správanie. Má napríklad existovať lístok na miestnu verejnú
dopravu v Bruseli a má sa o tom ďalej rokovať. Bolo by mimoriadne dobré, keby sme mohli
výrazne obmedziť naše vodičské služby, to však tiež znamená, že v tunajšej budove
Parlamentu v Štrasburgu by sme mali poslancom EP a zamestnancom poskytnúť viac
bicyklov, aby sme sa mohli pohybovať ohľaduplne z hľadiska životného prostredia aj tu
v Štrasburgu.

Druhý pre mňa mimoriadne dôležitý bod je to, že sme sa pokúsili nájsť vhodnú rovnováhu
vo väčšine Výboru pre rozpočet. Nezvažovali sme len svoje záujmy poslancov Parlamentu,
kde sme zodpovedne zvýšili náš rozpočet, ale museli sme, samozrejme, venovať pozornosť
aj ďalším malým inštitúciám: Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a tiež
európskemu ombudsmanovi. V tejto súvislosti sme zaujali zodpovedné stanovisko a okrem
toho, že sme si dali k dispozícii viac zamestnancov a prostriedkov, veľmi cielene sme tiež
poskytli určité zvýšenie finančných prostriedkov Výboru regiónov a Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru, aj keď nie všetko, čo žiadali, pretože, samozrejme,
aj oni majú väčšie požiadavky na pracovnú silu vzhľadom na ďalšie právomoci vyplývajúce
z Lisabonskej zmluvy. Najmä v prípade malej inštitúcie, ako je európsky dozorný úradník
pre ochranu údajov, ktorá je veľmi dôležitá v súvislosti s množstvom diskusií, ktoré
v súčasnosti prebiehajú vo vzťahu k riešeniu ochrany údajov v digitálnom svete, pričom
táto dôležitá inštitúcia je stále v procese vytvárania, je správne vyhovieť jej do tej miery,
že sa jej poskytnú dve nové miesta. Dámy a páni, v tejto súvislosti chceme jasne uviesť, že
Výbor pre rozpočet sa snažil zaujať veľmi zodpovednú líniu medzi dostatočne
odôvodnenými zvýšeniami, ktoré podporujeme a ktoré musíme zdôvodniť aj Rade, pretože
tu chceme odvádzať dobrú prácu, a chápaním skutočnosti, že v súčasnosti je rozhodne
potrebná určitá miera skromnosti.

László Surján,    spravodajca. – (HU) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár,
dámy a páni, mojou úlohou je čo najlepšie upraviť jednu položku rozpočtu na rok 2010
a posúdiť návrh zmeny a doplnenia, opravného rozpočtu. Ide o otázku spojenú so sľubom
Komisie spred niekoľkých rokov, ktorý sa týkal poskytnutia primeraných kompenzácií
krajinám pestujúcim banány, a tento sľub musíme dodržať. Jediný drobný problém tejto
záležitosti spočíva v tom, že keď Komisia prijala a oznámila toto rozhodnutie,
neprediskutovala ho na primeranej úrovni so žiadnou z vetiev rozpočtového orgánu
a doteraz sa jej nepodarilo predložiť návrh, ktorý by bol prijateľný pre všetky dotknuté
strany. Príslušná suma predstavuje 300 miliónov EUR, z čoho 75 miliónov EUR by sa malo
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zaplatiť z rozpočtu na rok 2010. Otázkou je, kde by sa mali vziať. A práve tu sa Rada
a Parlament nezhodujú ani po dvoch neúspešných trojstranných rokovaniach.

Nebolo, žiaľ, možné dosiahnuť nič, čo by sa blížilo dohode, a to aj napriek tomu, že
kompromis je rozhodne potrebný, pretože tieto platby by išli krajinám v situácii, v ktorej
sú tieto kompenzácie, pri všetkej úcte, očividne potrebné. Nevieme však dosiahnuť dohodu
s Radou, pretože, podľa nášho názoru, ide v skutočnosti o novú úlohu, ktorá nie je zahrnutá
v predbežnom návrhu rozpočtu, a práve pre tento druh situácií sme vytvorili nástroj známy
ako nástroj flexibility. Ten je určený práve na riešenie takýchto problémov a má k dispozícii
primeraný právny rámec a tiež prostriedky, ktoré je možné zmobilizovať. Rada však
zastávala názor, že vzhľadom na súčasný stav vecí členské štáty nie sú ochotné tento nástroj
zmobilizovať, pretože by si to vyžadovalo ďalšie platby a vnútroštátne rozpočty si ich
nemôžu dovoliť. V Parlamente sme však boli presvedčení, že naše súčasné programy, ktoré
sa už realizujú, neumožňujú odčerpanie finančných prostriedkov, a preto sme nedospeli
ku kompromisnému riešeniu. Na moju najväčšiu ľútosť a s podporou obrovskej väčšiny
Výboru pre rozpočet preto musím Parlamentu navrhnúť, aby sme ako Parlament odmietli
aj opravný rozpočet č. 6, čiže návrh kompromisu, ktorý nám predložila Komisia a ktorý
Rada neprijala.

Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave by som mal dostať slovo aj v mene Výboru pre
regionálny rozvoj. Dovoľte mi spojiť tieto dve vystúpenia a povedať, že by som rád zložil
poklonu Komisii, pretože urobila všetko, čo bolo v jej silách, v plnom súlade s pravidlami
a hornými hranicami stanovenými v rozpočte na rok 2011. Všetci vieme, že Európska
únia nie je dostatočne financovaná. Finančné prostriedky potrebné na vykonávanie úloh
by sa mali zvýšiť. Musíme však tiež vedieť, že nemáme dostatok finančných prostriedkov
a že tie finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, musíme lepšie spravovať. V súvislosti
s regionálnym rozvojom bolo pre nás veľmi bolestné, že Rada stiahla či znížila aj výdavky
na regionálny rozvoj. Boli sme svedkami najväčšieho zníženia výdavkových rozpočtových
prostriedkov za posledných desať rokov. Podľa nášho názoru sa takto nebude dať fungovať.
Preto teraz bude nasledovať zmierovacia schôdza, kde sa stanoviská, dúfajme, zblížia,
a budeme tiež mať primeraný rozpočet pre krajiny, kde sa pestujú banány. Ďakujem vám
za pozornosť.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ako už povedala pani
spravodajkyňa, toto je prvý rozpočet podľa Lisabonskej zmluvy, vyvoláva preto
pochopiteľný záujem, a to ani nie tak pre čísla v rozpočte, ako pre inštitucionálny rozmer,
ktorý prináleží ročnému rozpočtovému postupu.

Samozrejme, vítame, že Parlament obnovil všeobecnú výšku návrhu rozpočtu vo viazaných
prostriedkoch aj v platbách, pričom medzi hlasovaním Parlamentu a hlasovaním Rady ide
o rozdiel takmer 8,62 milióna EUR vo viazaných prostriedkoch a asi 3,6 milióna EUR
v platbách.

Podľa revidovaného odhadu sme si takmer istí, že naše programovanie bolo správne, že
osobitné kohézne fondy v tomto bode finančného výhľadu napredujú na plné obrátky
a faktúry sa majú uhradiť na budúci rok, takže upravujeme svoj odhad na rok 2011. A teraz
by som chcel upriamiť vašu pozornosť aj na potrebu úpravy návrhu rozpočtu pre zúčtovanie
výdavkov v poľnohospodárstve. Zachovanie škrtov by skutočne viedlo k tomu, že časť
odhadu poľnohospodárskych výdavkov by zostala bez finančného krytia.

V tejto súvislosti vítame aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy parlamentných výborov.
Línia Parlamentu, ktorú naznačila pani spravodajkyňa Jędrzejewska, je veľmi jasná. Týka
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sa to horizontálnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a politických priorít, ktoré
sa v odhade nachádzajú v okruhu 3b a týkajú sa mládeže a mobility mládeže.

Predložené boli aj ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prekračujúce návrh rozpočtu,
pričom niektoré z nich by sa dali zrealizovať, keby na to existoval právny základ. V súvislosti
s oboma týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a tiež pilotnými projektmi
a parlamentnými prípravnými akciami, o ktorých sa hlasovalo v parlamentnom výbore,
pošleme náš list vykonateľnosti.

Je nám ľúto, že Parlament zaradil značný počet rezerv. Znepokojuje nás veľkosť rezerv
týkajúcich sa platov (75 miliónov EUR, z čoho 41 miliónov nesúvisí s úpravou platov
o 1,85 %) aj množstvo podmienok, ktoré sú s nimi spojené, pričom niekedy sa vôbec
netýkajú otázok zamestnancov.

Pre splnenie týchto podmienok robíme všetko, čo je v našich silách, a rezervy by sa mohli
uvoľniť najneskôr počas zmierovacieho konania.

Komisia napokon oceňuje prístup Parlamentu neprekračovať strop viacročného finančného
rámca. Stalo sa to na úkor určitých škrtov napríklad v projekte ITER, kde potrebujeme viac
a nie menej peňazí, a v prípade vonkajšej činnosti, kde tiež potrebujeme viac a nie menej
peňazí.

Vnímam to ako pozvanie na diskusiu a vyrieši sa to počas zmierovacieho konania
o celkovom balíku.

Pri tejto príležitosti sa zmienim aj o opravnom rozpočte č. 3, o ktorom už hovoril pán
spravodajca Surján. Tento opravný rozpočet sa týka sprievodných opatrení pre banány
a spravodajca Parlamentu zatiaľ opätovne potvrdil pozíciu Parlamentu, ktorá má veľmi
ďaleko k pozícii Rady. Rada je za presun prostriedkov, Parlament za väčšie využitie nástrojov
flexibility, ale tu opäť ide o dôveryhodnosť našich inštitúcií vo vzťahu ku krajinám AKT.
V nadchádzajúcom zmierovacom procese by sme preto mali hľadať kompromis.

Okrem opravného rozpočtu na tento rok a opravného rozpočtu vo vzťahu k banánom na
budúci rok bude ako zvyčajne k návrhu rozpočtu priložený opravný list o Európskej službe
pre vonkajšiu činnosť, opravný list o nových orgánoch dohľadu, ktoré sú už politicky
dohodnuté, a zajtra Komisia prijme a predloží Parlamentu opravný list, ktorý predstavuje
zvyčajnú aktualizáciu odhadov pre dohody v oblasti poľnohospodárstva a rybného
hospodárstva.

Na záver chcem povedať, že si uvedomujem, že inštitucionálny rozmer by mal
v nadchádzajúcom zmierovacom konaní zohrávať veľkú úlohu. Našim občanom sme
dlžní kompromis a dôkaz, že pri riešení rozdielov s využitím zložitej sústavy Európskej
únie funguje Lisabonská zmluva v ich prospech. V očakávaní konečnej dohody chcem
preto vystupovať ako nestranný sprostredkovateľ.

Melchior Wathelet,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
dámy a páni, predovšetkým by som sa chcel ospravedlniť za krátke meškanie z dôvodu
dopravných problémov, ktoré v týchto dňoch všetci prežívame.

Vypočul som si záver prejavu pána komisára. Bol som tiež stručne informovaný o vystúpení
pani spravodajkyne. Zo zrejmých dôvodov sa tu skutočne obmedzím len na informáciu
o hlavných témach pozície Rady, pričom všetky politické pozície budeme mať, samozrejme,
možnosť zosúladiť v rámci zmierovacieho postupu, ktorý by sa mal uplatniť v prípade, že
vaše zhromaždenie bude hlasovať za všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy – človek
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nikdy nevie. Vyjadrím sa preto k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Parlamentu
a k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, o ktorých je Parlament pripravený hlasovať.

Napriek tomu využijem túto príležitosť, aby som vás informoval o niektorých predbežných
reakciách a tiež aby som vám pripomenul obavy Rady v súvislosti s týmto rozpočtovým
postupom na rok 2011. Musím predovšetkým zdôrazniť, že tento rozpočtový postup sa
uskutočňuje v čase, keď vychádzame z hospodárskej krízy, a hoci európsky rozpočet môže
a musí pomáhať pri vychádzaní z tejto krízy, nesmieme stratiť zo zreteľa vážne rozpočtové
obmedzenia, ktoré vplývajú na naše vnútroštátne rozpočty. To si, samozrejme, vyžaduje
prísnu kontrolu výdavkov. Práve v tejto situácii Rada prikladá najväčší význam nielen
rešpektovaniu hornej hranice jednotlivých okruhov viacročného finančného rámca, ale
najmä zachovaniu primeraných rezerv s cieľom zvládnuť nepredvídané okolnosti.

Rada v tejto súvislosti víta zdržanlivosť, ktorú v tomto návrhu rozpočtu prejavila Komisia
v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami. Na druhej strane nás, samozrejme,
oveľa viac znepokojuje, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu by
výrazne znížili niektoré rezervy.

Rada zároveň, pochopiteľne, ľutuje zvýšenie úrovne výdavkových rozpočtových
prostriedkov, za ktoré chce Parlament hlasovať, a to o to viac, že táto úroveň rozpočtových
prostriedkov presahuje návrh rozpočtu Komisie. Úroveň výdavkových rozpočtových
prostriedkov musí byť dostatočná, ale bez nadhodnocovania, a musí zohľadňovať realizáciu
v minulosti a skutočné potreby na rok 2011. Za každú cenu sa musíme vyhnúť vyslaniu
zlého signálu v čase obnovy verejných financií členských štátov. Rád by som vám tiež
pripomenul, že pre tieto ťažkosti bolo v rámci Rady možné dosiahnuť rovnováhu veľmi
tesnou väčšinou len na úrovni zvýšenia výdavkových rozpočtových prostriedkov o 2,91 %
v porovnaní s rokom 2010.

Teraz by som rád upriamil vašu pozornosť na určité konkrétne body. Rada vzala na vedomie
zámer Európskeho parlamentu dodržať hornú hranicu jednotlivých okruhov viacročného
finančného rámca, nemôže však akceptovať, že prístup prijatý vo vzťahu k viazaným
rozpočtovým prostriedkom by mal ísť na úkor dôležitých programov najmä v okruhu 1a,
ktorý sa týka konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, a tiež na úkor záležitostí
v okruhu 4, ktorý sa týka úlohy Európskej únie ako globálneho aktéra.

V tejto súvislosti mi dovoľte povedať, že ma prekvapuje návrh Európskeho parlamentu na
zníženie rozpočtových prostriedkov určených na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú
politiku v čase, keď sa všetko úsilie vynakladá na rýchle vytvorenie Európskej služby pre
vonkajšiu činnosť.

Rada je rovnako prekvapená znížením rozpočtových prostriedkov na projekt
medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER) v roku 2011,
pričom stále pracujeme na možnosti uvoľnenia prostriedkov na vyriešenie finančných
problémov tohto projektu v roku 2010, 2012 a 2013. Rada však vzala na vedomie priority
Európskeho parlamentu v oblasti mládeže, vzdelávania a mobility a môže tieto priority
zvážiť v súvislosti s celkovou dohodou. Návrhy budú predložené v nadchádzajúcich
diskusiách.

Vo vzťahu k výdavkovým rozpočtovým prostriedkom by som vám chcel tlmočiť
znepokojenie Rady, pokiaľ ide o skutočné absorpčné schopnosti v rámci okruhu 1b
v súvislosti so súdržnosťou pre rast a konkurencieschopnosť. Ak pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy Európskeho parlamentu obnovia návrh rozpočtu a tým zvýšia rozpočtové
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prostriedky, mohlo by to viesť k vzniku otázok týkajúcich sa absorpcie týchto jednotlivých
rozpočtových prostriedkov. Skutočne by som rád upozornil, že po starostlivom zvážení
návrhov Komisie a s prihliadnutím na mieru realizácie rozpočtových prostriedkov za rok
2010, ktorá predstavuje najlepší základ, Rada akceptovala zvýšenie výdavkových
rozpočtových prostriedkov o 14 %.

Na záver by som sa rád zmienil ešte o jednom bode, ktorý sa týka zámeru Európskeho
parlamentu vytvoriť osem nových rozpočtových riadkov bez akýchkoľvek rozpočtových
prostriedkov vo vzťahu k výdavkom spojeným s vykonávaním Lisabonskej zmluvy
a príjmom spojeným s jeho vlastnými prostriedkami. Domnievam sa, že rozpočet na rok
2011 nie je miestom na to, aby sa do rozpočtového nástroja preniesli závery tých dôležitých
diskusií a ťažkých rozhodnutí, ktoré sa budú musieť prijať v rámci rokovaní o ďalšom
viacročnom finančnom rámci v súvislosti s budúcim financovaním Európskej únie. Ide
o dlhú a zložitú diskusiu, pričom riešenie sa nedá nájsť za niekoľko nasledujúcich týždňov
v pomerne obmedzenej situácii rozpočtového postupu na rok 2011.

Pripomínam však, že vzhľadom na nové právomoci Parlamentu boli do politických diskusií
o rozpočte na rok 2011 zaradené rôzne ďalšie témy, čo je celkom pochopiteľné a dalo sa
to očakávať. Niektoré z nich sú priamo spojené s rozpočtom na tento rok alebo na
nasledujúce roky do konca viacročného finančného rámca rokov 2007 – 2013. Ide najmä
o projekt ITER, ako aj o dokončenie procesu prijímania pravidiel pre správu viacročného
finančného rámca podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy, a v týchto dvoch otázkach
musíme dosiahnuť dohodu. Komisia predložila návrhy, ktoré Rada vo všeobecnosti prijala.
Čoskoro bude diskutovať o návrhu predsedníctva, ktorý sa týka citlivej otázky flexibility,
čo považujem za potrebné.

Pokiaľ ide o ďalšie otázky, napríklad o využitie možnosti tejto úpravy na výrazné zvýšenie
rozpočtových prostriedkov viacročného rámca s cieľom zohľadniť nové úlohy, ktoré
vyplývajú zo zmluvy, musím vám realisticky povedať, že to nebude možné nad súčasnú
finančnú hranicu členských štátov. Potreba vymaniť sa z krízy a vnútroštátne rozpočtové
politiky, ktoré do veľkej miery ovplyvňuje a riadi Európska únia, to nedovoľujú.

Vieme, že počas rokovaní prídu ďalšie otázky. Komisia ich zdôrazní v oznámení
o preskúmaní rozpočtu. Rada je, prirodzene, orgánom, ktorý načúva, zvažuje a pokúša sa
poskytnúť odpovede. Ani v rámci tejto diskusie sa nebude správať inak. Vypočuje si návrhy
a vytvorí si názor. Potom, samozrejme, príde čas odpovedať na tieto otázky a prijať
rozhodnutia. Keďže ide o zložité otázky, ktoré si budú vyžadovať zásadné mechanizmy
a prostriedky, vieme, že odpovede neprídu v rámci diskusie o rozpočte na rok 2011, ale
až v diskusii o ďalšom viacročnom rámci. Dá sa však, prirodzene, očakávať, že pri niektorých
týchto problémoch bude Rada pripravená zaviesť určité iniciatívy či predniesť pripomienky.

Na záver by som len chcel upozorniť, aké dôležité je dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok
2011 počas niekoľkých nasledujúcich týždňov. Predsedníctvo bude v tejto súvislosti aj
naďalej aktívne prispievať k vynikajúcej atmosfére spolupráce, ktorá až doteraz prevládala,
a myslím si, že keby sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu o prvom rozpočte, o ktorom
sa má hlasovať v ére novej Lisabonskej zmluvy, obraz Európskej únie by v očiach
európskych občanov mimoriadne utrpel.

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem vám za pozornosť.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného
o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár, dámy a páni, na
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úvod by som rád vyjadril poďakovanie hlavnej spravodajkyni pre rozpočet za vykonanú
prácu.

Napriek tomu, že vo Výbore pre zahraničné veci sme zachovali striedmosť a že si
uvedomujeme, že rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 4 sa zvyšujú výrazne nad priemer,
považujeme ich za nedostatočné na zaručenie súdržnej, viditeľnej a účinnej zahraničnej
politiky, ktorá bude v súlade s ambíciami, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

Prekvapuje nás tiež, že Rada vyjadruje prekvapenie nad niektorými taktickými škrtmi,
ktoré navrhuje Parlament, vzhľadom na význam týchto škrtov z hľadiska kompromisných
rozpočtových prostriedkov aj z hľadiska výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré
uviedla samotná Rada.

Chcel by som poďakovať Výboru pre rozpočet, ktorý tu zastupuje jeho predseda, za to, že
prostriedky určené na nové miesta v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť umiestnil do
rezervy.

Vážený pán predsedajúci, to, prirodzene, neznamená, že by sme nemali mať pozitívny
a konštruktívny postoj, Parlament však bude musieť byť v zmierovacom procese
jednoznačne pevný, veľmi pevný pri požadovaní svojich priorít s cieľom a zámerom
zostaviť rozpočet na rok 2011, ako práve povedal pán úradujúci predseda Rady.

Thijs Berman,    spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. – (NL) Vážený pán
predsedajúci, prostriedky, ktoré boli vyčlenené na rozvojovú spoluprácu, musia skutočne
slúžiť na rozvojové účely, aby sme mohli pomôcť zmierniť údery, ktoré chudobným
krajinám uštedrila finančná a hospodárska kríza, za ktorú nemohli.

Ak zabezpečíme, aby sa začlenili do svetového hospodárstva, stanú sa novým trhom a tým
aj súčasťou riešenia. Rozvojové fondy – fondy v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI)
– sú určené na tento účel, na boj proti chudobe, a nie na spoluprácu EÚ s priemyselnými
krajinami.

Uvoľnenie finančných prostriedkov na reformu produkcie banánov – sprievodné opatrenia
pre banány – by zároveň nemalo ísť na úkor súčasných rozvojových programov. Okrem
toho sa musia zachovať sumy určené na posilnenie demokracie a ľudských práv v rámci
Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (ENDĽP).

Nedávne záplavy v Pakistane opäť raz dokázali, že je potrebná rýchla a účinná reakcia, a to
nie siahaním na rozpočet v rámci núdzových opatrení, ale prostredníctvom štrukturálnej
sumy určenej na humanitárnu pomoc. EÚ musí byť schopná reagovať rýchlo a musí byť
naďalej schopná byť prínosom.

Bogusław Liberadzki,    spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko.
– (PL) V mene Výboru pre kontrolu rozpočtu by som chcel upriamiť vašu pozornosť na
nasledujúce záležitosti. Prvou z nich je miera omylov, ktoré vznikajú pri príprave a realizácii
rozpočtu. Dve mimoriadne dôležité oblasti sú vonkajšia činnosť a štrukturálne fondy.
Ďalšou vecou, ktorá má pre nás rozhodujúci význam, sú sumy prideľované tradičným
spôsobom s použitím kritéria založeného na hodnotení účinkov použitých finančných
prostriedkov. Pri prijímaní rozpočtových rozhodnutí toto druhé hľadisko veľmi často
chýba. Treťou oblasťou je harmonizovaný rozpočet, napríklad Kohézny fond
a transeurópske dopravné siete. Zdá sa, že pri formovaní rozpočtu využívame primálo
európskej metodiky a priveľa vnútroštátnej rozdrobenosti rozpočtu. Posledným činiteľom,
ktorý sa týka rozpočtu, je požiadavka, aby sa prihliadalo na také informácie, ako sú správy
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jednotlivých štátov o realizácii rozpočtových cieľov za predchádzajúci rok. V súčasnosti
tieto správy predkladá menej ako polovica členských štátov a predložené správy sa
pripravujú s použitím veľmi odlišnej metodiky.

Pervenche Berès,    spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného
o stanovisko. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár, Výbor pre
zamestnanosť a sociálne veci v súvislosti s rozpočtom na rok 2011 oceňuje, že Výbor pre
rozpočet obnovil rozpočtové prostriedky určené pre Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii. Myslíme si, že v dobe krízy je to absolútne rozhodujúce, a vyzývame Radu,
aby vzhľadom na súčasnú atmosféru nasledovala citlivý prístup Parlamentu.

Žiadame tiež, aby sa osobitná pozornosť venovala miere realizácie rozpočtových
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, pretože inak fond nebude schopný plniť svoje
ciele.

Zároveň žiadame, aby sa viac prostriedkov venovalo na sociálny dialóg, pretože skúsenosť
z dnešného procesu reštrukturalizácie nás učí, že ak prebieha sociálny dialóg, veci sú
harmonickejšie a dajú sa nájsť lepšie riešenia. To je dôležitá otázka.

A napokon nás teší, že Výbor pre rozpočet schválil iniciatívu siete EURES týkajúcu sa
prvého zamestnania, keďže ide o skutočný príspevok Európskeho parlamentu k pilotnej
iniciatíve Mládež v pohybe, ktorý je zároveň nástrojom na podporu sociálnych inovácií,
ktoré musíme rozvíjať.

Jutta Haug,    spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
požiadaného o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár, dámy
a páni, ako spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín požiadaného o stanovisko v súvislosti s rozpočtom nepoviem nikomu
z prítomných nič nové. Napriek tomu by som rada opäť upozornila, že Výbor pre životné
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zodpovedá za menej ako 1 % rozpočtu
ako celku, menej ako 1 % všetkých opatrení na ochranu životného prostredia, opatrení
v oblasti biodiverzity a opatrení na boj proti zmene klímy. Výbor zodpovedá za celú oblasť
verejného zdravia, za bezpečnosť potravín a krmív a za veterinárne opatrenia, ako aj za
mimoriadne dôležitú činnosť piatich európskych agentúr. 1 %! Nuž, v takom prípade určite
nie je možné hovoriť o nadmerných sumách peňazí. Táto malá finančná suma je preto na
vykonávanie našej činnosti zúfalo potrebná. Nikoho preto neprekvapí, že nemôžeme
akceptovať škrty Rady. Potrebujeme tieto prostriedky.

Heide Rühle,    spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného
o stanovisko. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán komisár, rada by som
vyjadrila súhlas so slovami predchádzajúcej rečníčky. Ako Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa zodpovedáme za úzku oblasť ciel, vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa.
Intenzívne sme sa snažili venovať najvyššiu pozornosť číslam a vložiť len to, čo je skutočne
potrebné. V čase krízy sú však peniaze, samozrejme, potrebné na ochranu spotrebiteľa,
oblasť ciel, vzdelávanie colníkov a pod. Zastávame preto názor, že staré čísla musia zostať
zachované.

Chceli by sme poďakovať Výboru pre rozpočet za doterajšiu vynikajúcu spoluprácu
a dúfame, že to tak bude aj naďalej.

Mairead McGuinness,    spravodajkyňa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
požiadaného o stanovisko. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som poďakovať spravodajkyni
za jej usilovnú prácu na rozpočte na rok 2011.
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Dovoľte mi vyjadriť sa priamo k jednému konkrétnemu bodu v záujme rozpočtu
poľnohospodárstva, a to k položke zúčtovania výdavkov. Ako výbor sme znovu predložili
pozmeňujúci a doplňujúci návrh a vyzývame Parlament, aby tento pozmeňujúci
a doplňujúci návrh plne podporil. Rada použila kreatívne účtovníctvo, aby našla
420 miliónov EUR. Ak náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh neprejde, budeme na budúci
rok v rozpočte čeliť obrovskému problému a bude sa škrtať vo všetkých rozpočtových
riadkoch týkajúcich sa poľnohospodárstva.

Ako Parlament nemôžeme dovoliť, aby sa to stalo, a musíme žiadať pre tento pozmeňujúci
a doplňujúci návrh podporu naprieč všetkými politickými skupinami. Chcem poďakovať
Výboru pre rozpočet za pochopenie a podporu pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
Výboru pre poľnohospodárstvo týkajúce sa fondu pre mlieko, nášho financovania programu
pre mlieko a ovocie v školách, populácií včiel a programu pre najodkázanejšie osoby.

Dúfam, že Komisia prejavuje v súvislosti s trhmi pre mlieko oprávnený optimizmus.
Obávam sa nestálosti.

Morten Løkkegaard,    spravodajca Výboru pre kultúru a vzdelávanie požiadaného o stanovisko.
– (DA) Vážený pán predsedajúci, ako spravodajca pre rozpočet za Výbor pre kultúru
a vzdelávanie môžem s hrdosťou povedať, že v Parlamente sme dokázali to, čo Komisia
nedokázala a Rada nechcela urobiť, čiže sme zohľadnili povinnosti vyplývajúce z novej
stratégie Európa 2020 a podporili ich zodpovedajúcimi finančnými prostriedkami na
dosiahnutie cieľov stanovených v tejto stratégii.

Investície v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania sú nevyhnutné na vytvorenie
„nových zručností pre nové pracovné miesta“, ktoré sú ústrednou súčasťou stratégie. Radi
by sme preto boli tiež svedkami toho, že Rada podporí pozíciu týkajúcu sa rozpočtu na
rok 2011, ktorej prijatie v Parlamente zajtra očakávame. To, samozrejme, zahŕňa najmä
ďalších 18 miliónov EUR pre program celoživotného vzdelávania. Na výmenách v rámci
programu Erasmus sa tak bude môcť zúčastniť viac ako 3 500 európskych študentov.
Chceme zvýšiť počet študentov na odborných školách, ktorí môžu dostať štipendium.
Chceme zvýšiť počet dospelých v ďalšom vzdelávaní financovanom z prostriedkov EÚ.
Potom je tu 10 miliónov EUR na program People, ktorého cieľom je zvýšiť mobilitu
doktorandov, zabezpečiť možnosť užšej spolupráce s priemyslom a zmodernizovať
univerzity EÚ, a tiež peniaze na komunikáciu. V tejto veci by sme ocenili podporu Rady.

Juan Fernando López Aguilar,    spravodajca Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci požiadaného o stanovisko. – (ES) Vážený pán predsedajúci, rád by som stručne
podal správu o prínose Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k rozprave o rozpočte, ktorý si tento Parlament uvedomuje. Chcel by som poukázať na
štyri body.

Prvý bod sa týka Europolu, keďže náš výbor prepracoval jeho rozpočet vzhľadom na škrty,
ktoré navrhla Rada, a takisto sme navrhli zvýšenie o 500 000 EUR, aby mohol riešiť úlohy,
ktoré vznikli v dôsledku nadobudnutia účinnosti druhej verzie Programu na sledovanie
financovania terorizmu.

Po druhé, požiadali sme o uvoľnenie rozpočtových prostriedkov z rezervy a o sprístupnenie
navrhovaného zvýšenia Europolu.

Okrem toho sme sa rozhodli dať do rezervy rozpočtové prostriedky vyčlenené na
Schengenský informačný systém druhej generácie pod podmienkou, že sa uvoľnia hneď,
ako získame potrebné informácie o opatreniach, ktoré budú v budúcnosti prijaté.
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Keďže sa domnievame, že majú mimoriadny význam pre priestor slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti, takisto sme navrhli opätovne obnoviť rozpočtové prostriedky pre tri
fondy zamerané na prisťahovalectvo a integráciu: Európsky fond pre riadenie vonkajších
hraníc, Európsky fond pre návrat a Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín.

Nakoniec sme prepracovali aj rozpočet naplánovaný pre agentúru Eurojust, ktorej funkcie
boli nedávno rozšírené, pretože je dôležitým nástrojom pre rozvoj súdnej spolupráce
v Európe.

Algirdas Saudargas,    spravodajca Výboru pre ústavné veci požiadaného o stanovisko. – (LT)
Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi za to, že vypracoval vyvážené stanovisko.
Domnievam sa, že návrh rozpočtu na rok 2011, o ktorom budeme zajtra hlasovať,
zachováva dokonalú rovnováhu medzi úsporou rozpočtových prostriedkov a hospodárskou
stimuláciou a plní priority Európskeho parlamentu, ktoré boli opakovane vyjadrené.
Chápem, že cieľom členských štátov je znižovať náklady snahou o čo najväčšie zníženie
rozpočtového deficitu, ale mnohé škrty, ktoré navrhuje Rada, nie sú odôvodnené. Nesmieme
zabudnúť, že rozpočtové ciele Európskej únie sú rôznorodé. Rozpočtové prostriedky EÚ
sú zamerané na naše budúce investície. To, ako prekonáme krízu, bude závisieť od riadneho
prerozdelenia a využitia týchto prostriedkov. Energetika, inovácie, vedecký výskum,
vzdelávanie a mobilita sú základom pre rast nášho hospodárstva a vytváranie nových
pracovných miest. Preto musíme zabezpečiť nielen kontinuitu účinných programov, ktoré
už existujú, ale aj udržateľné financovanie nových politických oblastí zahrnutých do
Lisabonskej zmluvy. Vyzývam svojich kolegov, aby tento návrh rozpočtu schválili.

Peter Šťastný,    spravodajca Výboru pre medzinárodný obchod požiadaného o stanovisko. –
Vážený pán predsedajúci, Lisabonská zmluva poskytla Európskemu parlamentu nové
právomoci v oblasti medzinárodných obchodných dohôd a snahou Výboru pre
medzinárodný obchod je náležite tieto nové právomoci využiť.

Nástroj flexibility v sprievodných opatreniach pre banány pomôže produkujúcim krajinám
čeliť novým výzvam a bude prínosom pre spotrebiteľov v EÚ a najmenej rozvinuté krajiny.
Pomoc súvisiaca s obchodom, ako napríklad DHP a stratégia pomoc pre obchod, stimulujú
rast prostredníctvom obchodovania, a to nielen s EÚ, ale aj v rámci regiónov.

Na záver spomeniem naše zameranie na parlamentný rozmer WTO a zahraničné obchodné
záujmy v Indii, v krajinách združenia ASEAN a v Číne. Vzťahy s rýchlo sa rozvíjajúcimi
krajinami prostredníctvom takýchto centier budú prínosom pre naše hospodárstva vo
všeobecnosti, a najmä pre MSP.

Dominique Riquet,    spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.
– (FR) Vážený pán predsedajúci, Výbor pre dopravu a cestovný ruch, ktorý bol veľmi
racionálny vo svojich návrhoch počas tohto obdobia krízy, by chcel zdôrazniť, že doprava
a cestovný ruch vytvárajú viac ako 10 % HDP Únie a sú dôležitými odvetviami s vysokým
rastom európskej pridanej hodnoty.

Je potrebné zdôrazniť tri konkrétne veci, pričom by sme boli radi, keby získali podporu.
Po prvé, financovanie agentúr. Prečo prijímať právne predpisy bez toho, aby boli predtým
stanovené kritériá alebo nadväzujúce prevádzkové vykonávacie nástroje? Tieto
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú zamerané na zabezpečenie potrebných zdrojov pre
agentúry, ktoré potrebujú na vykonávanie svojho mandátu a tým aj európskeho mandátu.
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Po druhé, cestovný ruch, v rámci ktorého je Únia celosvetovou destináciou číslo jeden,
získal nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy skutočné právomoci, ale ako taký
nemá žiaden rozpočtový riadok. Nestačí len pokračovať v dvoch existujúcich prípravných
činnostiach. Chceme aspoň symbolicky posilniť našu činnosť podporovaním najmä nových
pilotných projektov týkajúcich sa priemyselného a kultúrneho cestovného ruchu.

Na záver, výbuch islandskej sopky nám ukázal význam zavedenia jednotného európskeho
rozhrania pre informácie a rezerváciu lístkov pre všetky druhy dopravy, čo je predmetom
našej poslednej požiadavky.

László Surján,    spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.  –  (HU)
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Rada vezme 4 miliardy EUR a odvoláva sa na
hospodársku krízu. Čo vyrieši týmito prostriedkami? Krízu určite nie. Jediné, čo tým môže
dosiahnuť, je narušenie solidarity medzi členskými štátmi a zrušenie spustených programov.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, to nestojí za to. Podľa stanoviska nášho výboru sa
preto v kapitole 1B rozpočtu na rok 2011 musíme vrátiť k návrhom Komisie, teda Európskej
komisie, pretože sú založené na prognózach členských štátov. Členské štáty by nemali
mať k dispozícii dve protichodné riešenia. Ďakujem vám za pozornosť.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa opýtať, prečo Výbor
pre priemysel, výskum a energetiku nepredložil žiadne stanovisko. Práve v tomto výbore
sa totiž robia najväčšie škrty. Prečo nebol určený žiadny rečník z tohto výboru?

Predsedajúci.   – To je dobrá otázka, pán Rübig. Táto správa neobsahuje ustanovenia
o stanovisku Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Mám pred sebou zoznam všetkých
výborov, ktoré mali predložiť stanovisko, a na tomto zozname nevidím Výbor pre
priemysel, výskum a energetiku.

V každom prípade to zistíme, pán Rübig.

Salvador Garriga Polledo,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (ES) Vážený pán predsedajúci,
optimálna rozpočtová politika nie je taká, ktorá zabezpečí väčší rozpočet, ale taká, ktorá
s rozpočtom dobre a rozumne hospodári, ako to uviedol pán komisár vo svojom oznámení.

Páči sa mi spôsob, akým Európska komisia vypracovala rozpočet na rok 2011, ale ešte
stále je tu priestor na zlepšenie. Nepáči sa mi a nikdy sa mi ani nepáčil spôsob, akým Rada
rieši európsky rozpočet. Znižovanie výdavkov na všetky projekty pochádzajúce od Komisie
alebo Parlamentu nie je rozpočtová technika, ale príklad skutočného finančného babráctva.

Mimochodom, radi by sme sa opýtali zástupcu Rady, či počul alebo nepočul pána
komisára Lewandowského, keď hovoril o potrebe výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Moja skupina sa domnieva, že je možné dosiahnuť rovnováhu medzi úspornými
rozpočtovými opatreniami a stimulovaním Európy. Je zrejmé, že Skupina progresívnej
aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente neverí, že je možné dosiahnuť
túto rovnováhu, a preto predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zrušia hornú
hranicu rozpočtu, čím sa spor s Radou stane nevyhnutným.

Preto žiadam Parlament, aby sa nezúčastňoval na tejto stratégii a aby v plnej miere podporil
stratégiu nášho spravodajcu, ktorá už minulý týždeň získala vo Výbore pre rozpočet
prevažnú podporu.

Göran Färm,    v mene skupiny S&D. – (SV) Chcel by som vysloviť veľkú vďaku pani
spravodajkyni Jędrzejewskej. Odviedla vynikajúcu prácu a väčšina z nás súhlasí s Výborom
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pre rozpočet, aj keď existuje niekoľko oblastí – k čomu sa ešte vrátim –, na ktoré má Skupina
Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente trochu odlišný
názor.

Dobre si uvedomujeme krízovú situáciu, pokiaľ ide o finančnú situáciu členských štátov.
Napriek tomu v zásade bránime rozpočet EÚ, aj keď v súčasnosti zachovávame jeho veľmi
nízku úroveň, najmä pokiaľ ide o nové politické záväzky na nasledujúci rok, v rámci
ktorých aj Parlament zachováva jeho zvýšenie pod mierou 1 %. To je veľmi nízka miera.

Pokiaľ ide o platby, miera zvýšenia je vyššia a aj to je rozumné. Súčasná snaha o zadržanie
platieb zo štrukturálnych fondov by priamo ovplyvnila tie krajiny, ktoré majú najväčšie
problémy v oblasti zamestnanosti a rastu. Musíme mať na pamäti, že krajiny ako Grécko,
Írsko, Portugalsko, Španielsko a Lotyšsko sú čistými prijímateľmi rozpočtových zdrojov
EÚ. Rozpočtové škrty nebudú pre tieto krajiny prínosom. Na to nesmieme zabúdať.

Po prvé, sme zdržanlivejší. Za posledných 20 rokov rástol rozpočet EÚ pomalšie ako
rozpočty členských štátov. Ani na to by sme nemali zabúdať.

Po druhé, my sociálni demokrati neakceptujeme názor, že úsporné opatrenia sú jediným
spôsobom na riešenie krízy. Preto bojujeme za zvýšenie, najmä kategórie 1a, ktorá zahŕňa
investície, výskum a vývoj, ako aj iniciatívy na trhu práce. V tejto oblastí musí nastať nárast.
Celkom však nesúhlasíme s Radou a Komisiou, pokiaľ ide o projekt ITER. Sme za tento
projekt, ale nesmie byť jedinou prioritou v oblasti výskumu a vývoja. Nesmieme pripustiť,
aby vytlačil všetko ostatné. Preto, ak máme pokračovať v projekte ITER, musíme vykonať
revízie a na tento účel budeme potrebovať viac finančných prostriedkov.

Po tretie, čo je rovnako dôležité, musíme počas tejto krízy zachovať solidaritu. Ak majú
byť škrtmi v štrukturálnych fondoch zasiahnutí tí, ktorí skutočne potrebujú pomoc, potom
je takáto politika neprijateľná.

Po štvrté, sme tiež presvedčení, že na základe Lisabonskej zmluvy je určité zvýšenie
odôvodnené. EÚ bude mať v súvislosti so službou pre vonkajšiu činnosť, novými finančnými
inštitúciami, oblasťou energetiky a klímy na starosti množstvo nových úloh. Nemôžeme
EÚ prideliť nové úlohy a potom za ne neplatiť.

Nakoniec by som chcel spomenúť rozpočet pre zahraničnú politiku, ktorý je jednoznačne
nedostatočne financovaný. Ak máme byť schopní poskytnúť pomoc Palestíne a nájsť
prostriedky potrebné na rozšírenie, potrebujeme viac peňazí. Preto bolo pre nás sociálnych
demokratov takisto dôležité nadviazať na rozpočet na rok 2011 diskusiou, ktorá má
dlhodobejšiu perspektívu: diskusiou o našich vlastných zdrojoch, rozpočtových stropoch
na roky 2012 a 2013 a o financovaní nového mechanizmu finančnej podpory. Pokiaľ ide
o dosiahnutie tohto cieľa, vítam zmienku komisára o flexibilite ako o možnom riešení.
Som si absolútne istý, že v týchto rokovaniach o rozpočte nebudeme úspešní, ak nebudeme
môcť nejakým spôsobom buď revidovať rozpočtové stropy, alebo použiť nástroj flexibility.
Domnievam sa, že je to absolútne nevyhnutné.

Anne E. Jensen,    v mene skupiny ALDE. – (DA) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet,
pán komisár, rozpočtové škrty zasiahli štátne rozpočty vo väčšine členských štátov. Nemali
by sme teda kontrolovať aj rozpočet EÚ? Áno, to by sme mali a do istej miery to aj robíme.
Ide o opakujúcu sa tému uvedenú v parlamentnom návrhu rozpočtu na nasledujúci rok.
Udržiavame stropy pod úrovňou stanovenou vo viacročnom finančnom rámci, ale bude
to možné len vykonaním škrtov v rámci jasných priorít a medzinárodných záväzkov.
V opačnom prípade nebudeme schopní získať dostatok rozpočtových prostriedkov na
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výskum, energetiku a pomoc pre Palestínu. Konkrétne to znamená, že sme museli urobiť
škrty v rozpočtových prostriedkoch pre jadrový projekt ITER, v oblasti spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v pomoci pre krajiny produkujúce banány
a spolupráci s novo industrializovanými krajinami. Myslím si, že to odráža skutočnosť, že
viacročný finančný rámec je príliš reštriktívny, a preto by som dnes rada opäť vyjadrila
poľutovanie, že Komisia nezabezpečila skutočnú strednodobú revíziu tohto rámca tak,
ako sľúbila. Musíme zrevidovať finančný výhľad do roku 2013. V opačnom prípade budeme
čeliť problémom. Komisia práve predložila oznámenie o revízii rozpočtu, v ktorom
stanovuje rozpočtové riadky na niekoľko nasledujúcich rokov, ale nevysvetľuje, ako si
s nimi budeme musieť vystačiť v rokoch 2011, 2012 a 2013.

V mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu by som chcela poďakovať
pani Jędrzejewskej za jej profesionálne vedenie hlasovania o rozpočte. S výsledkom sme
veľmi spokojní. V časti rozpočtu pre poľnohospodárstvo by sme boli radi videli niekoľko
odlišných čísiel. Neželali sme si 300 miliónov EUR pre mliečny fond. Takisto by sme mali
pomôcť vyriešiť problém zúčtovania. V tejto súvislosti sme hlasovali nesprávne. Aj
v rozpočte Parlamentu sa nachádza niekoľko miest, v ktorých by sme boli radi videli úspory,
ale vo všeobecnosti sme spokojní s tým, čo sme dosiahli, a teším sa na konštruktívne
rokovania s Radou.

Isabelle Durant,    v mene skupiny Verts/ALE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán minister,
pán komisár, aj ja by som chcela pochváliť spravodajcov, najmä pani Jędrzejewskú a pani
Trüpelovú. Myslím si, že pani Trüpelová odviedla vynikajúcu a skutočne mimoriadnu
prácu, pretože dokonca aj rozpočtovým veteránom, teda tým, ktorí v tomto Parlamente
roky navrhovali rozpočty, umožnila pracovať v nových podmienkach – v podmienkach
stanovených v Lisabonskej zmluve – na základe jediného čítania. V každom prípade ste
odviedli vynikajúcu prácu, za čo vám ďakujem.

Bol to zároveň maratón, na ktorom sa v istom bode zúčastnili všetci predsedovia našich
skupín, pričom v Parlamente teraz zostal už len jeden. Niekedy sme sa trochu obávali, že
by sa veci mohli skončiť zle, ale našťastie sa tak vďaka našim spravodajcom a nášmu
predsedovi vôbec nestalo. Možno je to nezvyčajné, ale rada by som pochválila aj jeho
prácu. Máme prospech z toho, že predsedovia skupín si spolu s nami želali predložiť
ambiciózny rozpočet a predovšetkým nadviazať na to, čo bude nasledovať v Osobitnom
výbore pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po
roku 2013 (SURE) a v kontexte nasledujúceho rozpočtového výhľadu, pretože rozpočet
na rok 2011 je, samozrejme, jedna vec, ale to, čo príde potom, je oveľa dôležitejšie. Som
rada, že my, predsedovia skupín a Výbor pre rozpočet sme dosiahli spoločnú dohodu.

Uvidíme! Faktom zostáva, že momentálne máme parlamentnú pozíciu a po vypočutí toho,
čo pán Wathelet povedal o názoroch Rady, mám určite isté obavy z toho, čo nás čaká
v zmierovacom konaní. Nebude to jednoduché, pretože medzi požiadavkami Rady
a Parlamentu budeme bojovať za to, aby sme dospeli k dohode. Spolieham sa na to, že
nám v tejto veci pomôžete a že vypracujete skutočne ambiciózny rozpočet.

Tí v Rade, ktorí kritizujú napríklad zvýšenie výdavkových rozpočtových prostriedkov, nie
sú voči tomuto rozpočtu spravodliví. Ide o záväzky z minulosti; je to otázka dôveryhodnosti:
Keď uhradíme to, čo sme sľúbili uhradiť, jednoducho urobíme to, čo by sme mali, dokonca
aj ak je to nad rámec výdavkových rozpočtových prostriedkov. Myslím si, že by sme mali
byť opatrní, aby nám neunikla podstata.
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Aj keď zajtra toto uznesenie podporíme, domnievam sa, že tento rozpočet obsahuje isté
nezrovnalosti, a chcela by som zdôrazniť dve z nich, ktoré považujem za najdôležitejšie.

Pred niekoľkými mesiacmi sme všetci hlasovali o tomto hlavnom uznesení o programe
do roku 2020, do ktorého sme sa rozhodli zahrnúť problematiky, ako sú ekologizácia
hospodárstva, podpora obnoviteľných zdrojov energií, ekologické technológie atď. a všetko,
čo prispieva k vytváraniu práce a zamestnanosti. Z tohto hľadiska sme s cieľom dať našim
zámerom formálny rozmer predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého konkrétnou
úlohou bolo zabezpečiť vyčlenenie kritérií udržateľného rozvoja z programu LIFE a ich
zahrnutie do všetkých ostatných oblastí. Domnievam sa, že tento pozmeňujúci a doplňujúci
návrh bude zajtra zamietnutý. Napriek tomu vás vyzývam, aby ste náš pozmeňujúci
a doplňujúci návrh podporili, aby sa kritériá udržateľného rozvoja zmenili na činy a prestalo
sa o nich len hovoriť.

Teraz prejdem k druhému spornému bodu: medzinárodnému termonukleárnemu
experimentálnemu reaktoru (ITER). Rozpočet na ITER sa znížil o 45 miliónov. Aj to je
aspoň niečo. Predovšetkým tu však boli snahy o vyčlenenie týchto prostriedkov
z poľnohospodárskej politiky; našťastie, neboli vyčlenené z tejto oblasti, ale z oblasti
výskumu, čo však nie je oveľa lepšie. Aj tu opäť pripomeniem to, čo nám Pan Ki-mun
povedal dnes ráno. Vyzval nás Európanov, aby sme boli priekopníkmi v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie, aby sme dôrazne podporovali nové druhy energie a nie
tie z minulosti, tie, ktoré v prvom rade zarábajú peniaze pre akcionárov, ale ktoré
nepomáhajú európskym spotrebiteľom ani budúcim generáciám Európanov, ktorí budú
musieť pokračovať v riešení problematiky odpadov. Táto stratégia všetko alebo nič, pokiaľ
ide o ITER – ktorá bude koniec koncov stáť 1,5 miliardy EUR – je, podľa môjho názoru,
veľkou chybou a som presvedčená, že nerobíme to, čo sme v uznesení do roku 2020
povedali, že urobíme.

Na záver je tu ešte niekoľko otázok týkajúcich sa harmonogramu: máme aj riadenie
hospodárstva, závery pracovnej skupiny Rady a návrhy Komisie; na prepojenie tohto
rozpočtu s budúcimi rozpočtami a finančným výhľadom bude potrebné vykonať ešte veľa
práce.

Michał Tomasz Kamiński,    v mene skupiny ECR. – (PL) Táto rozprava o rozpočte a celá
séria rozpráv, ktoré začíname, sú pre európsku elitu zaťažkávacou skúškou. Európe sme
dali Lisabonskú zmluvu a táto zmluva dáva občanom viac Európy. Chcem veľmi jasne
povedať, že nesmieme hovoriť, že chceme viac Európy, pokiaľ na to nevyčleníme viac
prostriedkov. To je bod, ktorým by som rád začal. Nemôžeme čestne povedať, že chceme
viac Európy, ale že nechceme platiť za viac Európy. Európa je nákladná, a ak sa pozrieme
na štruktúru výdavkov v európskom rozpočte v rámci štruktúry výdavkov najväčších
prispievateľov, uvidíme, že výdavky v Európe nie sú hlavným nákladom. Rád by som sa
zmienil ešte o inej záležitosti ako zástupca Poľska a zástupca strednej a východnej Európy:
všetky prostriedky, ktoré idú na rozvoj nášho regiónu, ktorý je obrovským spotrebiteľom
tovarov vytvorených a vyrobených v západnej Európe, a všetky prostriedky investované
do nových európskych krajín sú prostriedky investované do budúcnosti Európy. Bohatšia
stredná a východná Európa a väčšie bohatstvo v nových európskych krajinách budú
prínosom aj pre tie krajiny západnej Európy, ktoré veľmi rešpektujeme a ktoré sú čistými
prispievateľmi do rozpočtu Európskej únie. Aj v tejto rozprave potrebujeme väčšiu európsku
solidaritu.
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Miguel Portas,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave
by som chcel byť veľmi úprimný. Toto nie je diskusia medzi účtovníkmi, ale vec plánovania
a možností do budúcnosti.

Stanovisko vlád je veľmi jednoduché: všetky podliehajú novému bruselskému konsenzu.
Na vnútroštátnej úrovni sa rozpočty riadia jednotným heslom: úspora. Na európskej úrovni
je výsledok veľmi jednoduchý: zvyškový rozpočet.

Rád by som Rade povedal, že kríza ešte nie je za nami, ale medzitým sa rušia všetky sociálne
opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Kríza sa ešte neskončila, ale všetky naše národné rozpočty
sa zameriavajú na zmrazenie alebo zníženie miezd, zníženie dôchodkov a zvýšenie
najnespravodlivejšej dane zo všetkých: DPH.

V tomto kontexte vlády odmietajú poskytnúť čo len jedno euro do európskeho rozpočtu.
Ich návrh vychádza zo sumy nižšej o 3 miliardy EUR, ako je návrh, o ktorom dnes rokujeme.
Mali by sme si však uvedomiť, že tento návrh, o ktorom dnes rokujeme, je nesmelý a vôbec
nie ambiciózny.

To, čo sme v skutočnosti potrebovali, je európsky rozpočet, ktorý by mohol nahradiť
politiky na vnútroštátnej úrovni jasnými investíciami zameranými na vytváranie pracovných
miest. Potrebovali sme európsky rozpočet, ktorý by neutralizoval negatívny vplyv
rozpočtových politík na vnútroštátnej úrovni.

Takúto možnosť sme však nemali. Vlády prenášajú na Európu nové právomoci bez toho,
aby presúvali zdroje, čím narušujú väzby, a napriek tomu sú schopné navrhnúť zvýšenie,
ktoré je možné vysvetliť iba tým, že sú ovplyvnené lobby. To je aj prípad 350 miliónov EUR
finančných prostriedkov navrhnutých pre inštitút pre jadrovú syntézu, čo je investícia,
ktorá je v súčasnej situácii veľmi pochybná.

Skutočná podstata, o ktorú tu ide, je však táto. Na vnútroštátnej úrovni je rozpočtová
disciplína založená na hlúpych sankciách, ako sú sankcie, ktoré sa dnes snaží zaviesť
a ratifikovať toto francúzsko-nemecké komuniké. Na európskej úrovni ide o zvyškový
a priemerný rozpočet, ktorý je chronicky podfinancovaný.

V tejto situácii je preto mimoriadne dôležité rokovať o vlastných zdrojoch Európskej únie
a o potrebe zdanenia finančných transakcií na európskej úrovni, čo by prispelo k trochu
spravodlivejšiemu hospodárstvu. Európa je v súčasnosti zúfalá. Je to Európa, v rámci ktorej
sa v Grécku, Španielsku a Francúzsku konajú generálne štrajky, dokonca aj dnes.
V Portugalsku a Taliansku sa bude štrajkovať budúci mesiac. Európe, ktorá bojuje a ktorá
je zúfalá, dlhujeme odpoveď založenú na spravodlivosti, investíciách a vytváraní pracovných
miest.

Marta Andreasen,    v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, tento Parlament sa
pripojil k žiadosti Európskej komisie o zvýšenie rozpočtu na rok 2011 takmer o 6 % v čase,
keď národné vlády navrhujú výrazné škrty vo svojich vlastných rozpočtoch.

Tí, ktorí zastávajú toto zvýšenie, tvrdia, že na pokrytie nových právomocí vyplývajúcich
z Lisabonskej zmluvy sú potrebné dodatočné finančné prostriedky. Skutočne sa nepamätám,
že by som bola počula – alebo že by to bol niekto spomenul v čase ratifikácie –, že
v súvislosti s Lisabonskou zmluvou budú spojené ďalšie náklady či výdavky. Dokonca ani
dnes nemáme jasnú predstavu o tom, koľko bude daňových poplatníkov stáť vykonávanie
Lisabonskej zmluvy.
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Dokonca sa tvrdí, že úspora nie je správna odpoveď v čase krízy a že je potrebné vynaložiť
viac prostriedkov na vzdelávanie, obnoviteľné zdroje energie a tak ďalej. Pri pohľade na
nevyčerpané prostriedky z niekoľkých posledných rokov je jasné, že EÚ nie je pri vytváraní
účinného rozpočtu úspešná. Toto zlyhanie súvisí s nedostatkami, ktoré Európsky dvor
audítorov zistil každý rok. Najväčšie zvýšenie, ktoré sa navrhuje – zvýšenie o 17 % –, sa
znovu týka Kohézneho fondu, oblasti, v ktorej správa audítorov zistila najväčšie množstvo
nedostatkov.

Ak sa domnievam, že je v čase krízy zvláštne, keď sa EÚ snaží o zvýšenie svojho vlastného
rozpočtu, ešte zložitejšie je podľa mňa vysvetliť, prečo chce Európsky parlament
zdvojnásobiť svoj vlastný rozpočet na pohostenie. Chcete povedať, že Spojené kráľovstvo
škrtá prídavky na deti a financovanie univerzít, odkladá programy na budovanie škôl
a vykonáva ďalšie bolestivé škrty len preto, aby mohlo financovať viac šampanského
a ustríc pre Európsky parlament? Je rozumné, že Spojené kráľovstvo robí škrty v armáde,
zatiaľ čo sa jeho čistý príspevok do Európskej únie zvýši z približne 6 miliárd GBP na
8 miliárd GBP v niekoľkých nasledujúcich rokoch? Pre britských občanov je to jednoducho
neprijateľné.

(potlesk od skupiny EFD)

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, keď som si vypočul pripomienky
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), a najmä Skupiny
Aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente o rozpočte na rok 2011,
zmocnil sa ma zahanbujúci pocit, že nechcem byť súčasťou tohto Európskeho parlamentu.
Zatiaľ čo naši krajania nemajú istotu, pokiaľ ide o pracovné miesta a príjmy, a čakajú, že
politikov inšpirujú, aby šetrili všade, kde sa dá, a investovali len tam, kde je to absolútne
nevyhnutné, Komisia a Parlament dokázali zvýšiť výdavky takmer vo všetkých typoch
neužitočných a zbytočných záľub.

Zatiaľ čo komisár Barroso vyzýva členské štáty, aby šetrili, jeho Komisia a Európsky
parlament zvyšujú rozpočet na rok 2011. To nemôžu myslieť vážne; napriek tomu sa to
deje. Zdá sa, že tento Parlament si neuvedomuje, čo skutočne trápi našich krajanov. Až na
jedinú pozitívnu výnimku je to ponuré, šedivé a nákladné živobytie.

A ešte niečo. Poniektorí v tomto Parlamente si myslia, že hovorí len tá čudná Strana za
slobodu (PVV) – a je pravda, pán predsedajúci, že si nastavujeme zrkadlo a pýtame sa, či
je potrebné premrhať peniaze našich občanov na drahé oficiálne automobily, a to aj na
súkromné používanie? Je nevyhnutné vyhadzovať peniaze na oslavy v čase, keď sa Európa
nachádza uprostred hlbokej hospodárskej krízy? Je nevyhnutné zakladať nákladnú službu
pre vonkajšiu činnosť v čase, keď sú všetky členské štáty úplne schopné vykonávať ju samy?
Je nevyhnutné udržiavať pri živote bezpredmetné nákladné výbory a posielať čoraz viac
peňazí na územie Jemenu a Palestíny?

Je to len PVV. No nemýľte sa: PVV už v Európe nie je sama. Bojujeme za občanov a chceme,
aby nás v tomto nákladnom cirkuse bolo počuť. Som hrdý na svoju krajinu a jej občanov
a budem o tom aj naďalej otvorene hovoriť, pretože to treba povedať a pretože to chcem
povedať. Preto budeme hlasovať proti rozpočtu na rok 2011.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, na základe tvrdenia
pána Hartonga a na základe jej pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov môžeme povedať,
že holandská Strana za slobodu (PVV) je protieurópska strana. Strana PVV sa takisto
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vyhlasuje za stranu, ktorá bojuje proti zločinu a ktorá chce ľudí posielať späť do ich vlasti.
Moja otázka pre pána Hartonga znie: ako to chcete urobiť, ak vynulujete celý rozpočet
Europolu, ak budete šetriť na Schengenskom informačnom systéme dovtedy, kým
nezanikne, a ak úplne zrušíte 113 miliónov EUR z Európskeho fondu pre návrat?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, veľmi vám ďakujem za túto otázku,
ktorú predložil náš poslanecký kolega. Ako pán Gerbrandy iste vie, boj proti terorizmu
a súvisiace politiky sú záležitosťou členských štátov, a preto sa domnievame, že nepatrí
do právomoci Európskej únie. Okrem toho som si istý, že náš vážený poslanecký kolega
si je takisto vedomý toho, že v rámci Europolu dochádzalo v posledných rokoch
k obrovskému výskytu podvodov, o ktorých sme nedávno diskutovali v tomto Parlamente,
čo je dostatočný dôvod na to, aby sa aj politika v oblasti polície zaradila späť medzi
právomoci členských štátov.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, aj ja mám pre pána Hartonga
jednu otázku. Veľmi rád by som vedel, či jeho strana, ktorá je, samozrejme, v súčasnosti
rozhodujúcou stranou v holandskom parlamente, pokiaľ ide o podporu vlády, vzhľadom
na túto kritiku financií EÚ podnieti Holandsko, ktoré je takisto čistým prispievateľom,
k zníženiu čistých príspevkov, ktoré táto krajina platí.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) To je veľmi zaujímavá otázka a je to zároveň záležitosť,
o ktorej budeme v tomto Parlamente ešte veľa diskutovať. Nová vláda v Holandsku skutočne
stanovila zníženie príspevkov do Európskej únie za prioritu, čo ma veľmi teší a za čo som
vďačný. Okrem toho celkom isto prispejeme do diskusie o viacročnom finančnom rámci
tohto Parlamentu. Preto vás môžem uistiť, že budeme veľmi kritickí voči ďalšiemu zvýšeniu
rozpočtu na rok 2011 a na ďalšie roky.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán Wathelet, pán
komisár, dámy a páni, rozpočet na rok 2011, ktorý navrhuje Parlament, je ambiciózny,
inteligentný a dôkladne a realisticky rešpektuje záväzky, ktoré na seba vzal. Som si dobre
vedomý toho, že táto inteligentná ambícia je možná, pretože rozpočet EÚ naďalej
predstavuje okolo 1 % hrubého národného príjmu.

Tento rozpočet takisto jasne poukazuje na potrebu revidovať viacročný finančný rámec
vzhľadom na úzke rozpätia jeho okruhov, zvlášť pokiaľ ide o okruhy 1A, 3B a 4. Je tiež
jasné, že sa musí naliehavo konať rozprava o potrebe nových zdrojov pre rozpočet Únie.

Vykonávanie politík a programov schválených inštitúciami EÚ je zabezpečené proti vôli
Rady, ktorá navrhuje vykonanie rozsiahlych a arbitrážnych škrtov platieb a záväzkov tých
rozpočtových prostriedkov, ktoré nie sú v súlade s finančným a rozpočtovým riadením.
A čo je najhoršie, spochybňujú otázku vykonávania iniciatív a investícií, ktoré pre EÚ
predstavujú prínos a pridanú hodnotu.

Je len spravodlivé – za čo spravodajcovi blahoželám –, že uprednostňujeme politiky
zamerané na mladých ľudí, vzdelávanie a mobilitu. Zvýšili sme financovanie programu
celoživotného vzdelávania, programu PESSOA, programu pre mobilitu vedeckých
pracovníkov, programu Erasmus Mundus a inovačného rámcového programu. Pokiaľ ide
o pracovnú mobilitu mládeže, chcel by som poukázať na pilotný projekt Tvoje prvé
pracovné miesto v zahraničí, do ktorého som sa osobne zapojil.
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Okrem toho nemôžem nezdôrazniť cieľ Parlamentu, ktorý sa týka legislatívnej kvality
a ktorý bol skombinovaný s presnosťou, ako to dokazuje škrt v tomto rozpočte vo výške
25 miliónov EUR v porovnaní s počiatočným návrhom pred stretnutím s predsedníctvom.

Derek Vaughan (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem poďakovať
spravodajcom za ich prácu, ktorú urobili v súvislosti s rozpočtom. Každý rozpočet je
zložitý, ale na pozadí škrtov v členských štátoch je tento rozpočet pravdepodobne zložitejší
ako zvyčajne.

Koaličná vláda v Spojenom kráľovstve zajtra oznámi drastické škrty vo výške približne
83 miliárd GBP, ktoré ovplyvnia všetkých ľudí v Spojenom kráľovstve. Domnievame sa,
že je to prirýchlo, priskoro a je toho priveľa.

Všetci však vieme, že pokiaľ ide o výdavky EÚ, musíme byť opatrní, a preto musíme zaručiť,
že EÚ bude svoje prostriedky vynakladať rozumným spôsobom. Takisto musíme zabezpečiť,
aby boli EÚ a Európsky parlament schopní niesť svoju zodpovednosť a aby sme boli schopní
financovať naše priority – priority, ako sú štrukturálne fondy a výskum a vývoj, ktoré sú
prínosom pre jednotlivcov, spoločenstvá a MSP v celej EÚ. Všetky tieto skutočnosti nám
takisto pomôžu odstrániť deficit a dlhy. Nemali by sme ich považovať za zbytočné výdavky,
ale za investície do našej budúcnosti.

Keďže členské štáty chcú prekonať krízu, domnievame sa, že môžeme pomôcť vytvoriť
odlišnú stratégiu: stratégiu založenú na odstránení ťažkostí, ako sú dlhy, deficit a rastúca
nezamestnanosť. Keďže musíme nájsť finančné prostriedky na tieto priority, musíme,
samozrejme, monitorovať zbytočné výdavky a administratívne náklady. Ak sú dodatočné
výdavky odôvodnené, mali by sme ich podporiť. Musíme mať na pamäti, že niektoré ďalšie
výdavky, ktoré EÚ v súčasnosti má, sú výsledkom rozhodnutí, ktoré podporili členské
štáty, ako je služba pre vonkajšiu činnosť a vytvorenie troch nových riadiacich agentúr.

Ak sú výdavky zbytočné, mali by sme ich zamietnuť. Platí to najmä pre všeobecný rozpočet,
ako aj pre rozpočet Európskeho parlamentu. Spravodajca už uviedol niekoľko príkladov
oblastí, v ktorých sme vynaložili úsilie na dosiahnutie úspor v rámci rozpočtu Parlamentu.
Uvediem len jeden príklad: uvoľnenie rezervy pre druhú tranžu vo výške 1 500 EUR na
poslanca na mesiac. Musíme získať plné náklady na zamestnanie ďalších pracovníkov skôr,
ako začneme uvažovať o uvoľnení rezervy, a dúfam, že poslanci tento názor podporia.

Takisto dúfam, že poslanci pri zajtrajšom hlasovaní pozorne zohľadnia každý jednotlivý
pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby sme zabezpečili správnu rovnováhu medzi
investíciami a vykonávaním našich povinností ako Parlamentu, ako aj šetrné verejné
výdavky. Som si istý, že každý poslanec bude chcieť zabezpečiť, aby EÚ poskytla pridanú
hodnotu výdavkom členských štátov, ako aj jednotlivcom a spoločenstvám.

Nakoniec dúfam, že Rada na zmierovacích zasadnutiach uzná, že sa nemôže zameriavať
len na škrty, ale aj na investície a rast pracovných miest v celej EÚ, ktoré tak zúfalo
potrebujeme.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Rád by som poďakoval spravodajcovi, ktorý vykonal
vynikajúcu prácu. Takisto by som chcel poďakovať spravodajcovi Výboru pre rozpočet,
ktorý tak vynikajúco viedol rokovania.

V súčasnosti prechádzame zložitým hospodárskym obdobím, čo je fakt, ktorého boli nasi
kolegovia z radov poslancov svedkami. Z poverenia našej skupiny som bol zodpovedný
za to, čo bolo označené ako „iné časti rozpočtu“. V zložitých hospodárskych časoch je
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jednoduché skončiť pri symbolickej rozprave o vlastných nákladoch Parlamentu a zvýšení
nákladov. Jednoducho sa interpretuje ako populistická, ale ako zdôraznili naši kolegovia
poslanci zo Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo náklady na asistentov a reprezentačné náklady
predsedu celkom isto nie sú mimoriadne vysoké, keď vezmeme do úvahy širšie súvislosti
a rozpočet EÚ, majú symbolický význam. Pravdepodobne by sme sa mali zamerať na naše
vlastné náklady a prestať ich zvyšovať počas tejto ťažkej hospodárskej situácie.

Pokiaľ ide o návrh rozpočtu vo všeobecnosti, chcel by som vyjadriť kritiku voči Rade.
Chápem, že Rada chcela v rozpočte na tento rok urobiť isté škrty. Je celkom logické, že si
neželáme napríklad nárast o 6 %, ale zároveň od nás nie je veľmi logické robiť škrty v oblasti
výskumu, vývoja a inovácií, keď sme sa spoločne len minulú jar dohodli na stratégii
Európa 2020, ktorá sa zameriavala na tieto kľúčové oblasti. Priority Rady pre rozpočet na
rok 2011 sa tak zdajú trochu nelogické.

Nakoniec, pokiaľ ide o rozpravu o vlastných zdrojoch, v Skupine Aliancie liberálov
a demokratov za Európu je veľa tých, ktorí túto rozpravu veľmi vítajú. Je potrebná.
V súčasnosti vedieme akýsi zápas o financovanie rozpočtu, ktorý nie je veľmi konštruktívny.
Je dobré, že v súčasnosti môžeme diskutovať o ostatných modeloch na zaistenie budúceho
rozpočtu EÚ.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, rozpočet na rok 2011
je prvým rozpočtom Únie vypracovaným podľa nových ustanovení Lisabonskej zmluvy.
Naši spravodajcovia urobili v mene európskych inštitúcií veľmi dobrú prácu, za čo im
ďakujem. Náš Parlament odolal tlaku na zavedenie úsporných rozpočtových opatrení na
úkor našich priorít, najmä v oblasti udržateľného rastu. Vítame niektoré pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy, ktoré boli schválené.

Ako poslanec z Korziky preto vítam skutočnosť, že sú odteraz k dispozícii európske
prostriedky pre ohrozené jazyky v Európe bez ohľadu na ich postavenie v rámci členského
štátu. Takisto sa domnievame, že tento rozpočet EÚ podnieti rozpravy, ktoré sú dôležité
pre budúcnosť Európy. Pokiaľ vieme, hlasovanie za rozpočet na rok 2011 je prvým krokom.
Práca Parlamentu sa len začína.

Po prvé, musíme zaistiť fungovanie našich nových právomocí. Komisia a štátni predstavitelia
dostali v tejto súvislosti zaujímavé signály, najmä pokiaľ ide o projekt ITER.

Po druhé, musíme otvoriť diskusiu a následne dosiahnuť rovnováhu právomocí, pokiaľ
ide o zvýšenie našich vlastných zdrojov pri príležitosti nadchádzajúceho viacročného
finančného rámca na roky 2014 až 2020. Potrebujeme, aby Únia disponovala vlastnými
zdrojmi, ako je daň z finančných transakcií alebo zavedenie európskej dane z uhlíka.

Rozpočet na rok 2011 preto explicitne podnecuje rozpravy, dokonca aj keď sú v ňom
zahrnuté iba symbolicky. Parlament prostredníctvom tohto rozpočtu prijal opatrenie
v súvislosti so svojimi novými zodpovednosťami a pripravuje sa na rozpravy, ktoré
rozhodnú o budúcnosti Únie.

Lajos Bokros (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, rozpočet EÚ na rok 2011 je prvý
rozpočet navrhnutý podľa Lisabonskej zmluvy, nie je však prvý v období úsporných
opatrení. Globálna finančná kríza odhalila hĺbkové štrukturálne nedostatky európskeho
modelu rozvoja založeného na vysokých daniach, vysokej fiškálnej redistribúcii, nepružných
trhoch práce a zbytočne širokej sociálnej ochrane. Teraz je čas na prehodnotenie
a reštrukturalizáciu daňovej oblasti nielen na vnútroštátnej, ale aj na európskej úrovni.
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V rozpočte EÚ na rok 2011 vidieť isté náznaky úspor, nejde však dostatočne ďaleko so
štrukturálnymi zmenami. Súvisí to s tým, že mnohí ľudia si myslia, že kvantita je kvalita,
teda čím vyššie budú výdavky, tým lepší to bude mať vplyv na európske hospodárstvo
a spoločnosť. Okrem toho požadujú aj dodatočné finančné prostriedky, lebo z Lisabonskej
zmluvy a zo stratégie Európa 2020 vyplývajú pre Spoločenstvo nové mandáty.

V tomto smere však dochádza k zásadnému nedorozumeniu. Rozpočet EÚ je v porovnaní
s rozpočtami jednotlivých štátov malý – a tak to má byť. Na to, aby mohol plniť svoje
funkcie, nemusí rásť. Najdôležitejšie sú štruktúra rozpočtu a účinnosť výdavkov.
Zabezpečíme ich, ak sa výrazne zameriame na inovácie, výskum a vývoj, vysoké školstvo,
vybrané oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Náš rozpočet
je úplne iný než vnútroštátne rozpočty, kde je veľmi málo výdavkov, o ktorých sa môže
rozhodovať podľa uváženia. My zas máme veľkú právomoc voľnej úvahy. Rozpočet EÚ
by sa mal považovať skôr za kapitálový a nie za bežný rozpočet. Mal by sa zamerať len na
investície do spoločnej európskej budúcnosti.

Naša skupina je preto pevne presvedčená o tom, že rozpočet EÚ nemusí rásť. Nenahrádza
vnútroštátne rozpočty, ktoré predstavujú štátnu zvrchovanosť. Celoeurópska daň nie je
potrebná. Dane na úrovni EÚ nenahradia vnútroštátne dane, ale sa k nim nevyhnutne
pridajú, čím sa ešte zvýši daňové znevýhodnenie európskeho priestoru v porovnaní so
zvyškom sveta.

Európski konzervatívci a reformisti hovoria nie aj vydávaniu dlhopisov. Dlhové cenné
papiere znamenajú zadlženie a otvorili by dvere schodkom akumulujúcim dlhy. Na
vnútroštátnej úrovni máme dosť dlhov a ešte viac nekrytých záväzkov. Nepotrebujeme
ďalšie vrstvy dlhu, ktoré by zničili budúcnosť európskej mládeže a urobili by konečný
úpadok Európy neodvratným. Skupina ECR súhlasí s prioritami rozpočtu na rok 2011,
ktoré uviedla pani spravodajkyňa: mládež, vzdelávanie a mobilita. Ak však chceme brať
tieto ciele vážne, logicky z toho vyplýva, že naši mladí ľudia v období nepriaznivého
demografického vývoja určite nepotrebujú vyššie daňové zaťaženie, ale viac solidarity
a investícií do našej spoločnej budúcnosti.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, tento rozpočet,
rovnako ako ďalšie rozpočty, je určený hranicami mimoriadne tesného viacročného
finančného rámca, ktorý znemožňuje akúkoľvek hospodársku a sociálnu súdržnosť. Preto
je naliehavo potrebné strednodobé preskúmanie tohto finančného rámca, ako tu už niektorí
uviedli. Suma odsúhlasená vo viacročnom finančnom rámci sa však v navrhnutom rozpočte
znova nedodržala. Zoči-voči stále väčšiemu zhoršovaniu sa krízy, nezamestnanosti
a životných podmienok miliónov ľudí si tak všetci zase uvedomujeme, čo pre niektorých
skutočne znamená toľko ospevovaná európska solidarita.

Buď je rozpočet nástrojom solidarity, ktorý znižuje nerovnosti, podporuje hospodársku
a sociálnu súdržnosť, zamestnanosť a sociálny pokrok, čím slúži záujmom pracovníkov
a ľudu, alebo je skôr nástrojom nerovnosti, ktorý presadzuje neoliberálne dôvody, neistotu
zamestnania, zahraničný intervencionizmus a vojnu, a teda ide proti záujmom pracovníkov
a ľudu.

Týmto posolstvom sú preniknuté aj narastajúce boje v celej Európe. Nedostatočný objem
tohto rozpočtu hneď na začiatku narúša jeho redistribučnú úlohu, zbavuje ho spravodlivosti
a zhoršuje ničivé účinky politík, ktoré EÚ uskutočňuje.

117Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



Preto by sme chceli uviesť, že existuje alternatíva k tomuto rozpočtu a je nielen možná,
ale tiež stále viac potrebná. Na tento účel sme predložili viacero návrhov vrátane vytvorenia
európskeho programu pre zamestnanosť a trvalo udržateľný rozvoj, na ktorý by išlo 1 %
hrubého domáceho produktu EÚ a ďalšie prostriedky z členských štátov. Cieľom by bolo
dosiahnuť skutočnú konvergenciu, ktorá podporí potenciál jednotlivých krajín, udržateľné
využívanie ich zdrojov, investície do výroby a vytváranie pracovných miest s právami.

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, hospodárska kríza nás núti
šetriť, ako jasne vidíme na rozpočtoch členských štátov. Európsky parlament sa na druhej
strane rozhodol zvýšiť rozpočet Európskej únie na rok 2011. Nie je dôvod na to, aby boli
spravodajcovia na vysokej politickej úrovni stále obviňovaní z toho, že navrhujú príliš
nízke sumy peňazí.

Parlament navyše vyjadril svoje želanie, aby mala Európska únia viac nezávislosti pri výbere
vlastných zdrojov. Zásada, podľa ktorej Európsku úniu financujú členské štáty, je teda pod
paľbou. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
navrhuje daň z finančných transakcií, výnos z ktorej by šiel do rozpočtu EÚ. Európska daň
by však bola nežiaduca. Keby sme mali zaviesť daň pre banky, výnosy by sa museli použiť
na splatenie vysokej úrovne verejného dlhu v členských štátoch. Práve ony museli napokon
vynaložiť vysoké sumy peňazí na záchranu bánk.

Angelika Werthmann (NI). -    (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rozpočet
EÚ na rok 2011 predstavuje výzvu pre všetkých: Parlament, Radu i Komisiu. Od
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy má Európsky parlament viac zodpovednosti
a viac legislatívnej práce. Predovšetkým by som zdôraznila, že rozpočet EÚ v súčasnosti
len o málo presahuje 1 % HND.

Chcela by som sa vyjadriť najmä k trom bodom.

Po prvé v rozpočte EÚ na rok 2011 boli stanovené priority, ktoré je potrebné posilniť
vzhľadom na hospodárske problémy spôsobené v celej Európe štrukturálnou krízou
posledných rokov. Naše úsilie sa musí sústrediť predovšetkým na zníženie momentálnej
úrovne nezamestnanosti v Európe, napríklad pomocou investícií do hospodárstva,
priemyslu, cestovného ruchu, energetickej politiky a politiky v oblasti klímy, ako aj
zachovaním existujúcich pracovných miest a vytváraním nových. V tomto smere mám
na mysli najmä priority týkajúce sa mládeže, vzdelávania a mobility. Musíme venovať
pozornosť programom, ako sú program celoživotného vzdelávania alebo program Mládež
v akcii. Podporujú stratégiu hospodárskej obnovy EÚ a stratégiu EÚ 2020. Ak budú mať
mladí ľudia lepšie vzdelanie – najmä také, ktoré im poskytne kvalifikáciu –, otvoria sa im
na trhu práce výrazne lepšie príležitosti. Program Erasmus neuľahčuje len zvládanie jazykov,
ale aj mobilitu, ktorá je v čase globalizácie nevyhnutná. V súvislosti s mobilitou je však
potrebné aj to, aby boli mladí ľudia zodpovední, a tento program by sa mal využívať
omnoho viac.

Po druhé musí byť hlavným cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky aj naďalej
udržiavanie trhovej stability a potravinovej bezpečnosti.
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Tretí bod napokon spočíva v tom, že v týchto ťažkých hospodárskych časoch sú peniaze
obmedzené. Ako som už veľakrát uviedla, všade, kde je to možné, musíme zoštíhliť
byrokratický aparát. Musíme tiež nájsť synergie s členskými štátmi a využívať ich.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, vážení ministri, pán komisár,
prijatím týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu na rok 2011
chcel Výbor pre rozpočet konať zodpovedne. Pán minister, chápeme pozíciu vlád.

Vo všetkých krajinách sa prijímajú odvážne a nepopulárne opatrenia na zníženie deficitov,
ktoré začali byť neprijateľné. Európsky parlament túto politiku podporuje. V takejto situácii
nemôžeme od členských štátov žiadať, aby s cieľom financovať výrazný nárast európskeho
rozpočtu zvýšili dane alebo svoju zadlženosť.

Po prvý raz za 20 rokov teda Európsky parlament neodhlasuje žiadny pozmeňujúci
a doplňujúci návrh, ktorý by prekračoval strop aktuálneho finančného výhľadu. Podobne
tam, kde Rada dosiahla symbolický nárast viazaných rozpočtových prostriedkov o 0,2 %,
Výbor pre rozpočet navrhuje 0,8 % v bežných eurách, čiže zníženie objemu. Čo sa týka
platieb, pán minister, Európsky parlament bude pozorne načúvať Rade, ktorej jasné
posolstvo bolo pochopené.

Európsky parlament zase očakáva podobný zmysel pre zodpovednosť zo strany Rady.
Lisabonská zmluva dáva Európskej únii nové alebo väčšie právomoci: spoločnú energetickú
politiku, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, spoločnú prisťahovaleckú politiku,
spoločnú politiku v oblasti kozmického priestoru a tak ďalej. Bolo by zodpovedné, keby
občania verili, že tieto politiky sa budú uskutočňovať, a pritom by sme na ne v prvej polovici
tohto desaťročia nevenovali ani euro? V júli Európska rada jednomyseľne prijala ambiciózny
program Európa 2020. Je zodpovedné prísť o šesť mesiacov neskôr bez najmenšej predstavy
o jeho financovaní? Vidíme, že financovanie európskeho rozpočtu pomocou odvodov
z vnútroštátnych rozpočtov viedlo k momentálnej politickej a finančnej patovej situácii.
Bolo by zodpovedné odmietať ďalší rozvoj tohto systému?

Podľa nášho názoru by rokovania o rozpočte na rok 2011, prvom rozpočte podľa
ustanovení Lisabonskej zmluvy, mala sprevádzať aj politická dohoda zaručujúca budúce
financovanie politík Únie, dohoda o prehodnotení finančných výhľadov od roku 2012
s cieľom doplniť financovanie projektov, ktoré sa už uskutočňujú, napríklad ITER alebo
Galileo, a začať financovať nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a priorít
stratégie Európa 2020, ako aj dohoda o otvorení diskusie o reforme vlastných zdrojov.
Parlament žiadal o túto reformu pred troma rokmi. Teší nás, že Komisia podniká prvé
nesmelé kroky smerujúce k predloženiu niektorých možných riešení.

Dohodnime sa na spolupráci v tomto smere medzi troma inštitúciami za pomoci národných
parlamentov. Potrebujeme dohodu o postupe a časovom harmonograme v rámci tejto
všeobecnej dohody, ktorú zanietene presadzujeme, podobne ako Rada.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Ako už kolegovia poslanci uviedli, rozpočet Európskej únie
na rok 2011 sa schvaľuje novým postupom, v rámci ktorého musia Európsky parlament
a Rada dospieť k spoločnému konsenzu. Európsky parlament plne uznáva túto osobitosť.

Počas diskusií vo Výbore pre rozpočet sme prijali veľmi zodpovedný postoj a neurobili
sme to, čo je najprirodzenejšou vecou pre všetkých poslancov všetkých parlamentov, a to
žiadať viac finančných prostriedkov, lebo potom by sme sa dostali do konfliktu so
zástupcami výkonnej moci.

119Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



Naopak, uznali sme, že v atmosfére hospodárskej recesie, keď sú vnútroštátne rozpočty
pod neustálym tlakom znižovania, musí byť rozpočet Európskej únie príkladom. Výzva
členských štátov, ktorá odráža výzvu európskych občanov, je zameraná na hľadanie
všetkých možných príležitostí na opatrnosť a vyššiu účinnosť pri využívaní verejných
zdrojov.

Našli sme všetky príležitosti na zvýšenie účinnosti. Výsledkom je predložený návrh. Po
prvý raz v histórii je Európsky parlament taký zodpovedný hneď od začiatku rozpravy
o rozpočte. Zároveň očakávam, že aj Rada ešte raz prehodnotí svoje pozície.

Nesmieme zabudnúť, že zvyšovanie účinnosti má svoje hranice. Zníženie zdrojov znamená
zníženie politických ambícií. Aký signál vysiela Rada tým, že navrhuje drastický pokles
zdrojov v odseku 1a? Tieto finančné prostriedky sú osobitne určené na inovácie
a inteligentný rast, ktorý je zároveň základom pre všetky vnútroštátne programy zamerané
na ukončenie recesie a stratégiu Európa 2020.

Ako môžeme dosiahnuť tieto ciele pri znížení rozpočtu? V praxi to znamená, že odmietame
mnohé priority Európy. Kedy sa k európskym občanom budeme správať čestne? Kedy
Rada oficiálne oznámi nové politiky a pridelí európskym inštitúciám nové funkcie alebo
kedy nebude odsúhlasené zníženie zdrojov?

V posledných rokoch predstavoval európsky rozpočet stále menšiu časť hospodárstva EÚ.
Zároveň narastal počet funkcií, ktoré mala Európska únia plniť. V dôsledku toho sa
dostávame k problematike rozpočtu ako základného nástroja na dosiahnutie istých
politických cieľov. Nie je samoúčelný. Európsky rozpočet prináša daňovníkom pridanú
hodnotu. Dosahuje omnoho viac, než by sa dosiahlo pomocou tých istých zdrojov, keby
ich použilo 27 členských štátov.

Medzi európskym a vnútroštátnymi rozpočtami nie je možné priame prepojenie. Aktuálne
zníženie výdavkov vnútroštátnych rozpočtov je dôsledkom ich minuloročného nárastu.
V európskom rozpočte, ktorý je omnoho stabilnejší, k tomu nedošlo.

Alexander Alvaro (ALDE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, rád by som predovšetkým
poďakoval dvom spravodajkyniam. Ako už uviedli mnohí kolegovia poslanci, mohlo by
sa zdať, že sa riadime rovnicou „viac peňazí rovná sa lepšie politiky“. Ja som však
presvedčený, že presný opak je pravda, inými slovami, že lepšie politiky sú dôvodom na
viac peňazí. Je potrebné, aby sa peniaze, ktoré poskytujeme, využívali účinne. Ak to budeme
považovať za základné kritérium a pridáme k tomu zodpovedajúce kontroly, bude to tiež
viesť k úspechu. Zbytočne budeme financovať posvätné kravy, napríklad rozpočet na
poľnohospodárstvo alebo štrukturálnu politiku a politiku súdržnosti, ak ich zároveň
nebudeme reformovať a modernizovať. Mnohí kolegovia poslanci uviedli – a ja s nimi
úplne súhlasím –, že sa musíme zamerať na oblasť výskumu a vývoja, obnoviteľných
energií, energetickej bezpečnosti a mobility v oblasti vzdelávania.

Čo sa týka problematiky disciplíny, dovoľte mi opäť sa vrátiť k dohode uzavretej v Deauville.
Disciplínu totiž musíme očakávať aj od členských štátov. Tlačová agentúra AFP citovala
francúzskeho predstaviteľa: „V Nemecku sú ajatolláhovia, ktorí majú k takýmto otázkam
prusky nekompromisný postoj,“ povedal na margo tvrdošijnej pozície nemeckej vlády.
Osobne pochybujem o tom, že francúzsky predstaviteľ Európy takto verí v duchu savoir
vivre, že peniaze, ktoré nemáme, by sme mali slobodne míňať a budúce generácie by mali
platiť za dnes vytvorené dlhy. Nemôžem uveriť, že členské štáty by chceli urobiť práve to.
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Je tiež najvyšší čas, aby sme to dokázali v príslušných rozpočtových rokovaniach, keď
prejavíme disciplínu, ktorú sme požadovali a ukázali v máji.

James Elles (ECR).   – Vážená pani predsedajúca, blahoželám spravodajcom v období
veľmi náročnej a ťažkej finančnej situácie, ako zaznelo v rozprave dnes popoludní.

V čase, keď britská vláda navrhuje najrozsiahlejšie rozpočtové škrty za poslednú generáciu,
ako konzervatívci požadujeme zmrazenie európskych výdavkov. Sme presvedčení, že
rozpočet Európskej únie sa musí používať na vytvorenie skutočnej pridanej hodnoty
v oblastiach, ako sú zabezpečenie hospodárskeho rastu v súčasnosti a obnovy v budúcnosti,
stabilita v EÚ a na celom svete, znižovanie svetovej chudoby a boj proti spoločnému
problému zmeny klímy.

Okrem toho sme predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k uzneseniu o rozpočte,
v ktorých žiadame objasnenie v troch konkrétnych oblastiach, napríklad čo sa týka nákladov
na externé kancelárie Parlamentu v členských štátoch; znepokojenia v súvislosti
s financovaním mimovládnych organizácií, o ktorom by sme chceli mať správu Európskej
komisie; a v neposlednom rade veľkorysých dôchodkových opatrení v služobnom poriadku
vrátane opatrení vzťahujúcich sa na komisárov odchádzajúcich do dôchodku. V týchto
otázkach požadujeme v najbližších mesiacoch vysvetlenie.

Pokiaľ ide o širší pohľad, dnes popoludní sme od Európskej komisie dostali tlačovú správu.

Po prvé sme presvedčení, že toto nie je vhodná chvíľa na to, aby sme rozmýšľali
o dodatočných vlastných zdrojoch uprostred najhoršej finančnej krízy za posledných
70 rokov.

Po druhé, vážený pán komisár, keď hovoríte „áno, potrebujeme viac pružnosti“ a „áno,
chceme väčší dôraz na výsledky a prínosy“, ako sa to dá zlúčiť so žiadosťou o 10-ročný
finančný výhľad, keď vidíme, že výsledky strednodobého preskúmania sú úplne zbytočné
pri činnosti, ktorú vykonávame? Nemôžeme vytesať do kameňa čísla na desať rokov
dopredu, keď ešte ani nevieme, ako bude európske hospodárstvo vyzerať o dva roky.

A napokon čo sa týka našej krajiny, naše čisté príspevky v najbližších dvoch rokoch vzrastú
o 60 %, no v spoločnej poľnohospodárskej politike pre nás nenastala zodpovedajúca
zmena. Prečo by to tento rok malo byť inak? Mali by sme žiadať o jednoznačné obmedzenie
svojich príspevkov, kým nebudeme mať spravodlivý systém rozpočtu EÚ.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, vieme, že
rozpočet EÚ je hlavným nástrojom používaným na uskutočňovanie politických orientácií
a priorít. Vieme aj to, že povahu rozpočtu v podstate určuje finančný rámec na roky 2007
až 2013. Z politického hľadiska ide teda o nepružný nástroj. Nepochopili sme však – ak
sa tak môžem vyjadriť – túto absurdnosť: počas najväčšej finančnej krízy, ktorej obeťami
sa stali rodiny a pracovníci, malé a stredné podniky a mladí ľudia, sa všetky predložené
návrhy zo strany Komisie i Rady obmedzujú na stimuly pre spoločnosti zo súkromného
sektora. Máme naozaj obviňovať z akútnej nezamestnanosti, nárastu chudoby
a nedostatočného využívania pracovnej sily počas všetkých týchto rokov dogmatizmus
takzvaného voľného trhu a ambicióznu lisabonskú stratégiu? Kam sme sa za tie roky dostali
zdôrazňovaním vybavenia a strategického prístupu k medzinárodnej regulácii, ktorý je
v navrhnutom rozpočte zachovaný? Ak existujúci model zlyhal, prečo nenavrhnúť odvážnu
sociálnu zmenu?
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Na záver by som vás chcel upozorniť na problém osôb, ktoré sa stali na Cypre nezvestnými
po tureckej invázii a udalostiach v rokoch 1963 až 1967, ktoré viedli k rozdeleniu ostrova.
Vítame skutočnosť, že Európsky parlament opäť schválil rozpočtové prostriedky vo výške
3 miliónov EUR pre Výbor pre nezvestné osoby na Cypre. Bude to záležitosť tureckých
i gréckych Cyperčanov. Musím však zdôrazniť, že Turecko musí umožniť systematické
a angažované objasnenie osudu našich nezvestných a poskytnúť všetky informácie
klasifikované ako vojenské tajomstvo.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, v tomto Parlamente zastupujem
obyvateľstvo, ktorého daňovníci prispievajú do Európskej únie proporcionálne najvyššími
čistými sumami. Každý Flám ročne prispieva na udržanie chodu európskych inštitúcií
čistou sumou približne 290 EUR. My Flámi sme šampiónmi medzi európskymi daňovníkmi.

Považujem preto za zvlášť neprijateľné, že táto správa už v prvých odsekoch hrozí prstom
ľuďom, ktorí sa odvážia klásť otázky – opodstatnené otázky – o rozsahu príspevku
Európskej únie a o prínose veľkej časti výdavkov Európskej únie. Vôbec nie je isté, že
peniaze daňovníkov sa na európskej úrovni využívajú o niečo účinnejšie než na úrovniach
bližšie k daňovníkom. V skutočnosti je opak pravdou.

Čo sa mňa týka, neprijateľný je aj spôsob neustáleho rozširovania administratívneho kolosu
EÚ najmä teraz, keď sú platy a príspevky vo všetkých týchto európskych inštitúciách
kráľovské. Ani nespomínam európske dotácie, napríklad jednu miliardu EUR ročne pre
mimovládne organizácie, na ktoré sa sotva vzťahuje nejaké kritérium účinnosti.

Všetky členské štáty EÚ čelia nevyhnutnosti obrovského úsilia a úspor v daňovej oblasti.
Zo strany Európskej únie by sa dalo očakávať viac úsilia, no zjavne sa považujeme za
o úroveň lepších, než je spodina. Je to ďalšia premárnená príležitosť pre Parlament
a Európsku úniu.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pokiaľ ide o vystúpenie pána
Vanheckeho, som v pokušení povedať, aké je to nízke poistné pre flámskych občanov EÚ,
keďže EÚ je pre každého človeka v Európskej únii zárukou mieru, slobody, prosperity
a azda aj rešpektu a tolerancie.

Rozprava o rozpočte na rok 2011 sa uskutočňuje v čase konsolidácie verejných rozpočtov.
Hoci štruktúra európskeho rozpočtu sa, samozrejme, vôbec nedá porovnať so štruktúrou
vnútroštátnych rozpočtov, aj my sa musíme obmedziť a napriek tomu hovoriť o oblastiach,
na ktoré sa zameriame v budúcnosti. Práve v tom spočíva zachovanie rovnováhy.
Odmietnutie uskutočnenia hodnotenia a revízie zo strany Komisie a Rady by malo de facto
za následok oneskorené nadobudnutie platnosti rozpočtových aspektov Lisabonskej
zmluvy. V čase globalizácie, keď ide o otázku hospodárskeho a politického prežitia
Európskej únie, to nie je primeraná odpoveď na otázky týkajúce sa budúcnosti. Dúfam, že
v zmierovacom postupe napokon budeme mať príležitosť rozumne a spravodlivo hovoriť
o pridanej hodnote a subsidiarite, o pozitívnych a negatívnych prioritách a zároveň
o naliehavých politických požiadavkách.

Súčasne musíme diskutovať aj o úpravách rozpočtovej medziinštitucionálnej dohody.
Musíme sa dohodnúť na postupe, pokiaľ ide o spôsob spoločného diskutovania
a rozhodovania o viacročnom finančnom rámci v budúcnosti. Na základe bodov 21 a 23
medziinštitucionálnej dohody je potrebná väčšia pružnosť. Navyše – ospravedlňujem sa
Komisii – ak je vo vašom dokumente uvedené, že využívanie rozpočtu EÚ na mechanizmus
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stability predstavuje inovatívne využívanie rozpočtu EÚ, povedal by som, že v zásade ide
o obchádzanie Parlamentu. Aj na tom budeme musieť pracovať.

Mám ešte jednu veľmi dôležitú pripomienku pre Radu. Sťažujete sa, že sme znížili zdroje
v súvislosti s projektom ITER. My však chceme pre projekt ITER spoľahlivé viacročné
riešenie, no nemali by ste sa sťažovať na momentálne škrty, keď sú riadiace štruktúry
projektu ITER slabé. Najprv je to potrebné vyriešiť a potom nájdeme rozumné riešenie,
nie však také, pri ktorom pôjde o rozdelenie na malé časti rozložené na tri roky.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, uskutočňujeme nové
politiky, prijímame nové úlohy, prijímame záväzky voči tretím krajinám, no keď príde
chvíľa pravdy, nechcete ich financovať ďalšími peniazmi.

Zdá sa, že podľa pokynov Rady a Komisie sa máme venovať novým prioritám, ale
zredukovať tie predchádzajúce. Sme proti tomuto postoju. Okrem toho som presvedčená,
že preň existujú len dve vysvetlenia: buď nemáme dostatočnú zodpovednosť za skutočne
prijaté rozhodnutia, alebo by sme si mohli myslieť, že existuje viac či menej zamaskovaný
protieurópsky postoj.

Tým, ktorí patria do prvej kategórie, by som povedala, že keď niekto prijme záväzok, mal
by ho potom aj splniť. Nemôžeme preto súhlasiť s tým, že najaktuálnejšie potreby sa
uspokojujú na 100 %, zatiaľ čo zabúdame na tie, ktoré sú zjavne menej aktuálne.

Pokiaľ ide o tých, ktorých jediným cieľom je znížiť rozpočet Európskej únie, požiadala by
som ich, aby dvakrát merali a raz rezali. Viem, že niektorí ľudia to robia z toho dôvodu,
že neveria v európsku integráciu. Niektorým ľuďom sa totiž, ako sme, žiaľ, videli v tomto
Parlamente, nepáči myšlienka spoločného budovania čohokoľvek. Radšej pracujú sami
pre seba a o susedov sa nestarajú. Zatiaľ sú však v menšine.

Zmierovací výbor bude musieť v každom prípade prijať rozhodnutie a v základných
otázkach máme zhodu. Aj my chceme financovať medzinárodný termonukleárny
experimentálny reaktor (ITER). Otázka znie, ako. Budeme financovať nové priority
zredukovaním predchádzajúcich, ako od nás žiadajú Rada a Komisia, alebo to urobíme
poriadne?

Dosiahli sme dohodu a našli 1,8 miliardy EUR na plán hospodárskej obnovy Európy. Prečo
teraz musíme zredukovať rámcový program pre výskum, aby sme mohli financovať projekt
ITER? Buďme dôslední.

Nemôžeme s veľkou publicitou ohlásiť stratégiu Európa 2020, ktorá sa usiluje o udržateľný
rast z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska a o dosiahnutie cieľov,
ktoré sa nepodarilo dosiahnuť lisabonskej stratégii, a hneď potom znížiť napríklad výdavky
na výskum, aby sme mohli financovať výdavky na iný výskum. Odôvodňujú nám to tak,
že žijeme v ére rozpočtových škrtov.

Ide však o to, že rozpočet znižujú každý rok a súčasný finančný rámec bol prijatý v roku
2005 v období hospodárskeho rozmachu. Preto sa hádame o pár miliónov eur: pre ich
nedostatočné ambície v roku 2005 a pretože sa nachádzame v období krízy.

Nemali by nám hovoriť, že úsilie, ktoré požadujeme, spôsobí bankrot pokladníc členských
štátov. Chcem len zdôrazniť, že hovoríme o rozpočtových prostriedkoch vo výške 0,003 %
hrubého národného produktu Únie. Myslím si, že je to celkom prijateľné.
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Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kým bol tento
rozpočet v procese prípravy, počuli sme z rôznych strán, že Európska únia by si mala
vzhľadom na momentálny hospodársky vír utiahnuť opasok. Nemôžeme sa však uspokojiť
s rozpočtom recesie, v ktorom by sme museli porušiť svoje bežné záväzky a možno aj
medzinárodné záväzky.

Zvlášť znepokojivé je to, že škrty Rady sú okrem iného zamerané na výskum a vývoj, ako
už bolo povedané. To, že členské štáty si želajú hospodársky rast a zníženie verejného
dlhu, nás ešte neoprávňuje na to, aby sme svoje priority nechali vyjsť nazmar. Kým zúri
búrka, musíme sa vedieť rozhodnejšie pozerať do budúcnosti. V našej krajine Fínsku sa to
ukázalo ako dobrý recept.

V lisabonských cieľoch sa spomínajú 3 % HDP ako cieľové číslo pre výskum a vývoj.
V súčasnosti toto číslo v EÚ ako celku dosahuje okolo 1,9 %. Odhaduje sa, že nárastom
o 1 % by sa vytvorilo niekoľko miliónov pracovných miest. Máme preto všetky dôvody
na to, aby sme sa pokúsili dosiahnuť tento veľmi dôležitý a ambiciózny cieľ.

Podľa môjho názoru rozpočet na rok 2011, o ktorom sa bude zajtra hlasovať, ukazuje, že
Výbor pre rozpočet považuje za dôležité, aby sme sa v budúcnosti pokúsili vytvoriť rast
aj prostredníctvom regiónov. Preto sú škrty Rady v oblasti regionálneho rozvoja úplne
neprijateľné. Dúfam, že aj Rada oceňuje význam regionálnej politiky a jej silné prepojenie
so stratégiou Európa 2020.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Chcel by som uviesť tri pripomienky týkajúce sa prípravy
európskeho rozpočtu na budúci rok. Podľa môjho názoru sa musíme pokúsiť prijať tieto
opatrenia. Po prvé musí Európsky parlament zohľadniť skutočnú hospodársku situáciu
v členských štátoch – to, že vo väčšine štátov Európskej únie hospodárstvo klesá alebo
stagnuje a len v niekoľkých krajinách rastie. Túto skutočnosť si musíme uvedomovať,
a preto nemôžeme žiadať o zvýšenie európskych výdavkov v situácii, keď sú zdroje
obmedzené. Po druhé Európsky parlament musí pokračovať v tradícii vyrovnaného
hospodárenia európskych rozpočtov. Je dobré, že máme vyrovnané rozpočty a nemusíme
čeliť potrebe riešenia zadlženosti ako takmer všetky členské štáty. Po tretie Európsky
parlament by mal diskutovať o rozpočte tak, aby sme mohli pristúpiť k jeho schvaľovaniu
ako zvyčajne na poslednom plenárnom zasadnutí pred Vianocami. Istota schváleného
rozpočtu je dôležitá pre hospodársku stabilitu v Európe a mali by sme byť schopní podporiť
ju takýmto spôsobom.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán komisár,
dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať pani Jędrzejewskej a ďalším poslancom
za vynikajúcu prácu, ktorú vykonali v posledných mesiacoch a vďaka ktorej je možné určiť
postoj k rozpočtu na rok 2011 – najprv rozpočtu Komisie a zajtra Parlamentu.

Podľa môjho názoru musí byť východiskom pre európske opatrenia v rozpočtovej oblasti
koncepcia európskej pridanej hodnoty, ktorá, ako viete, znamená, že európske výdavky
musia mať jasné a viditeľné prínosy pre Úniu a jej občanov. V tomto smere je potrebné
zdôrazniť, že zavedenie nových politík a posilnenie právomocí už uznávaných v celej Únii,
napríklad výsledkov nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy, viac ako kedykoľvek
predtým ukázali, že je potrebný primeraný rozpočet.

Preto verím, že európsky rozpočet by mal zostať dostatočne veľký na dosiahnutie výsledkov,
ktoré nie je možné dosiahnuť pomocou iných výdavkov na vnútroštátnej alebo miestnej
úrovni. Je to ešte dôležitejšie v čase krízy ako teraz, keď musia členské štáty riešiť ťažkú
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úlohu spočívajúcu v udržaní výdavkov pod kontrolou a vyrovnaní svojich rozpočtov a keď
Výbor pre rozpočet poskytol rozsiahly dôkaz svojej opatrnej a zodpovednej politiky tým,
že prvýkrát za 20 rokov neprekročil hranice viacročného finančného rámca.

Parlament sa rozhodol, že bude v mnohých ohľadoch súhlasiť s pôvodnou pozíciou Komisie
a zároveň zabezpečí mnohé zvýšenia na financovanie vlastných priorít navrhnutých v marci
2010, napríklad mládeže, mobility, výskumu a inovácií. Preto zredukoval škrty navrhnuté
Radou, ktoré sa často uplatňovali neselektívne a dokonca aj v kľúčových rozpočtových
riadkoch, napríklad v prípade zúčtovania v okruhu 2. Bol to dôkaz nedostatku jasného
a rozumného politického rozhodovania na podporu návrhu.

Som tiež presvedčený, že rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) je potrebné
udržať na momentálnej úrovni najmä vzhľadom na ďalšiu revíziu SPP, ktorá sa má
uskutočniť po roku 2013. Bude si vyžadovať primerané financovanie, ktoré preto bude
musieť byť v súlade so sumou poskytnutou v aktuálnom rozpočte.

Edit Herczog (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, neviem, čo sa v skutočnosti stalo, ale
chcela by som vystúpiť ako spravodajkyňa Výboru pre priemysel, výskum a energetiku.
Veľmi ma teší, že skupina PSE dostala možnosť vyjadriť sa, lebo toto je jedna z mála
príležitostí, keď európski socialisti, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre
rozpočet dospeli k jednomyseľnej zhode. Môžem teda hovoriť za kohokoľvek. Máme
jednomyseľnú zhodu.

Pokiaľ ide o kapitolu 1a a kapitolu 5 o riadení výskumu a vývoja, všetci si myslíme, že škrt,
ktorý zaviedla Rada v porovnaní s návrhom Komisie, je jednoducho neprijateľný. Škrty
skrátka nie sú prijateľné v oblasti hospodárskej obnovy a hospodárskych stimulov, politiky
týkajúcej sa podnikateľov a politiky malých a stredných podnikov v oblasti digitálnej
agendy, inovačnej politiky, politiky v oblasti výskumu a vývoja, politiky v oblasti
kozmického priestoru a programov ako ITER.

Rozpočet musí byť v súlade s prepracovaným znením našej zmluvy a našich politík, ako
sú stratégia EÚ 2020, veľká inovácia v Únii, digitálny prístup pre všetkých, sieť ďalšej
generácie atď.

Naše slová musia byť v súlade s číslami v rozpočte. Rozpočet teda musí byť v súlade
s problémami globálneho sveta 21. storočia.

Môžeme zastaviť Európu, nemôžeme však zastaviť svetový vývoj. V našom výbore preto
panuje jednomyseľná zhoda. Po prvé chceme požiadať o obnovu rozpočtu podľa návrhu
Komisie, ktorý už bol kompromisom, lebo by sme potrebovali viac, a následne nájsť ďalšie
zdroje na nové politiky podľa Lisabonskej zmluvy, konkrétne na politiku v oblasti
kozmického priestoru a na projekt ITER.

Predstavenie musí pokračovať. Sme pripravení nájsť v zmierovacom postupe najlepší
kompromis pre európskych občanov žijúcich v 21. storočí.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, naša strana nevidí
žiadnu potrebu zvýšenia rozpočtu na rok 2011 v porovnaní s rozpočtom na rok 2010.
Nie je to nevyhnutné. Chceme však, aby sa finančné prostriedky míňali omnoho múdrejšie
spôsobom, ktorý nám umožní skutočne dosiahnuť európsku pridanú hodnotu.

Žiaľ, Rada to neurobila. Naopak, zachovala presne tie oblasti, v ktorých budúcnosť
nespočíva – poľnohospodárstvo a súdržnosť –, a šetrí na vedomostiach, inováciách,
udržateľnosti a energetike. Práve tieto investície však určia našu konkurencieschopnú
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pozíciu v budúcnosti. Neprekvapuje ma preto, že až sedem členských štátov hlasovalo
proti spoločnej pozícii Rady.

Ako všetci viete, rozpočet je vytesaný do kameňa a my v Parlamente v podstate nemáme
žiadnu možnosť robiť presuny medzi kapitolami. Rada sa už tiež na to sťažovala. Je tiež
veľmi poľutovaniahodné, že revízia aktuálneho finančného výhľadu je pripravená až teraz,
príliš neskoro na zavedenie tejto možnosti. Výsledkom toho všetkého je, čo sa mňa týka,
že Parlament nemá na výber. Naozaj musíme zvýšiť nevyhnutné investície do vedomostí,
inovácií, udržateľnosti a energetiky, čoho výsledkom by bol vyšší rozpočet. Rada nám
však nedáva na výber.

Na záver by som, vážená pani predsedajúca, chcel uviesť, že musíme mať vlastné zdroje,
lebo to je jediný spôsob, ako dosiahnuť zmenu názoru v Rade.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Hovoríme o novom rozpočte Európskej únie v kontexte
krízy verejných financií vo veľkom počte členských štátov a v kontexte veľmi vážneho
znižovania vnútroštátnych rozpočtov. Nie je preto čudné, že takéto úspory hľadáme aj
v rozpočte Únie. Chcel by som len poukázať na to, že najúčinnejším a najsilnejším
protikrízovým nástrojom, ktorý máme k dispozícii, je spoločný trh. Udržateľný spoločný
trh môžeme dosiahnuť rýchlejšie, ak využijeme investície v oblasti politiky súdržnosti
a štrukturálne investície. Nepokúšajte sa preto o škrty v týchto oblastiach, kde nejde
o politiku sociálnej pomoci ani o plytvanie peňazí, ale o investície, ktoré nám pomôžu
získať všetky prínosy spoločného trhu, ktorý sme v rokoch 2004 a 2007 rozšírili.

Chcem ešte uviesť jednu poznámku. Dnes hovoríme o novom rozpočte v súvislosti
s budovaním diplomatických inštitúcií. Neočakávajte, že poslanci EP zo strednej Európy
budú bezpodmienečne podporovať nárast výdavkov na službu pre vonkajšiu činnosť
v situácii, keď ich záujmy a krajiny nebudú v týchto nových inštitúciách spravodlivo
zastúpené.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán komisár,
dámy a páni, v rámci rozpočtu na rok 2011 je najdôležitejšou vecou verejná mienka
v členských štátoch a za to musíme Rade vyjadriť uznanie – v tomto smere ste si počínali
veľmi dobre. Predložili ste číslo mínus 2,77 %, ale pre národné parlamenty, ktoré sa v tom
nevyznajú, je to čistý nezmysel. Inými slovami, urobili ste škrty tam, kde bolo
v rozpočtovom riadku aj tak priveľa peňazí, a z Európskeho parlamentu, ktorý sa v dobrej
viere snaží zrušiť tieto škrty, sa potom stane takpovediac ničomník, ktorému sa to dá za
vinu. Je to celé dosť vynaliezavé, ale až príliš priehľadné na to, aby sa vám to podarilo. Ako
členka Výboru pre kontrolu rozpočtu nevidím žiadny náznak toho, že sa Rada zaujíma
o rozpočet EÚ, ktorý je lepší z dlhodobého hľadiska. Kde sú teda vaše spoločné
monitorovanie a vaša spoločná kontrola rozpočtu? Pokiaľ ide o Radu, toto jej nevychádza.

Chcela by som nás požiadať – a v tejto súvislosti vyzývam najmä kolegov poslancov,
pretože zajtra budeme hovoriť aj o rezervách –, aby sme zdokonalili svoje kontrolné
mechanizmy. Obávam sa tu predovšetkým o administratívny rozpočtový riadok, a to
jednoducho preto, lebo aj v členských štátoch sa naň vždy sústreďuje veľmi veľká pozornosť.
Od roku 2007 kontrolujeme zamestnancov v oblasti administratívy a v oblasti koordinácie.
Vo vykonávaní tejto kontroly musíme pokračovať. Opäť sme pre to vytvorili rezervu.
Komisia má 100 oficiálnych miest generálnych riaditeľov – 100 miest od leta. Podľa jej
vlastných kritérií je však povolené mať ich len 87. Ďalšia rezerva poslúži na to, aby sme
Komisiu požiadali, nech sa vráti k svojmu vlastnému číslu 87. Povedali sme, že musíme
lepšie monitorovať uplatňovanie právnych predpisov EÚ v členských štátoch, pretože
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dodržiavanie právnych predpisov je základným kameňom Európskej únie. Aj na to máme
rezervu. Musíme si položiť otázku, čo sa stane z Generálneho riaditeľstva pre rozvoj po
založení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a čo sa stane s úradom pre spoluprácu
EuropeAid. Sedí tam veľa ľudí. Ak si nedáme pozor, v delegáciách bude stále sedieť rovnaký
počet ľudí z Komisie ako zo služby pre vonkajšiu činnosť. V službe pre vonkajšiu činnosť
sa nám zatiaľ podarilo dosiahnuť zvýšenie účinnosti iba o 1 %, pričom cieľom bolo 10 %.
Aj tu by sme mali prospešnú spoločnú úlohu, na ktorej vykonanie Radu láskavo vyzývam.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán komisár, som
presvedčený, že sme sa všetci – dokonca aj páni a zopár dám z radov euroskeptikov
z protieurópskych frakcií v tomto Parlamente – zhodli na tom, že EÚ vykonáva dôležité
úlohy a že vykonávanie týchto úloh predstavuje európsku pridanú hodnotu, pretože
národné štáty ich buď nemôžu vykonávať, alebo by koneční príjemcovia tieto peniaze od
národných štátov nedostali. Príčinou druhého spomínaného scenára je predovšetkým
skutočnosť, že členské štáty by úspory neinvestovali, ale museli by ich použiť na zníženie
dlhu, zatiaľ čo európsky rozpočet je do značnej miery investorom. Ak teda chceme
dosiahnuť ciele, ktoré si tu každý týždeň stanovujeme, potrebujeme ambiciózny rozpočet,
a to znamená, že v budúcnosti budeme potrebovať nie menej, ale viac peňazí. Myslím si,
že v tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že vnútroštátne rozpočty a európsky rozpočet
sa vzájomne dopĺňajú.

Rada a členské štáty sa správajú, akoby peniaze, ktoré idú do európskeho rozpočtu,
viac-menej mizli vo veľkej čiernej diere. Nie je to tak. Investujú sa do cieľov, na ktorých
sme sa tu predtým dohodli. Potrebujeme preto, ako navrhuje pán Böge, aj kritické
preskúmanie strednodobého finančného plánu. To môže, samozrejme, slúžiť len na to,
aby sme ukázali, že Rada nemôže súhlasiť s Lisabonskou zmluvou a zároveň predkladať
taký alebo onaký návrh financovania a potom povedať: na jeho realizáciu však nedostanete
žiadne peniaze. Ak to nebude možné, uchýlime sa k nevyhnutným škrtom rozpočtových
riadkov, ktoré Parlament nepovažuje za priority.

Dámy a páni, túto diskusiu budeme viesť znova a znova, kým EÚ nebude mať dostatok
vlastných finančných prostriedkov. Dôležité – nie, priam nevyhnutné – je, aby tieto vlastné
zdroje nepredstavovali dodatočné zaťaženie pre bežných pracujúcich. Ako sociálny
demokrat som za zavedenie dane z finančných transakcií, pretože vo všeobecnosti to
neovplyvní bežných pracujúcich a pomôže to pribrzdiť finančný trh. Sme pevne
presvedčení, že tí, čo zapríčinili krízu, ktorá nemá obdobu a za ktorú musíme platiť my
všetci z verejných rozpočtov našich vlastných členských štátov, by mali byť vyzvaní na
náhradu týchto strát.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Všetky úrovne vlády, počínajúc miestnymi orgánmi, musia
šetriť. Všetky európske vlády bez výnimky sú nútené znižovať výdavky štátu. To sa týka
nielen toľko diskutovanej situácie v Grécku, ktorému sa podarilo znížiť svoj rozpočtový
deficit za prvých šesť mesiacov tohto roka o 46 %, ale aj Českej republiky, Nemecka, Írska
a všetkých ostatných. Mimochodom, samotná Európska komisia členským štátom často
hovorí: „Rýchlo skroťte svoje verejné financie!“

Považujem preto za pomerne nerozumné, že v čase pretrvávajúcej hospodárskej krízy
Európska komisia opäť navrhla zvýšiť európsky rozpočet na rok 2011. Aj Európa predsa
musí šetriť. Pochopiteľne, zo zrejmých dôvodov neexistuje zhoda v tom, kde by sa malo
šetriť. Podľa môjho názoru by sa nemalo šetriť na regionálnej politike, ale skôr na európskej
správe, nákladoch na propagáciu a nákladoch spojených s bruselskou byrokraciou, ktoré
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predstavujú takmer 7 %. K najväčšiemu sporu už tradične vedú administratívne výdavky
a v tomto smere sa moje vnímanie, bohužiaľ, líši od väčšiny v Parlamente.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, s cieľom konať v súlade
s minulotýždňovým rozhodnutím, keď Parlament odmietol udeliť Európskej policajnej
akadémii (CEPOL) rozpočtové absolutórium za rok 2008, teraz Parlament upevní svoje
stanovisko a zmrazí časť rozpočtu agentúry CEPOL.

Budeme sa snažiť zaistiť, aby rezerva, ktorú navrhol Výbor pre rozpočet, dosiahla svoj cieľ.
Inými slovami, posnažíme sa zaistiť, aby sa časť rozpočtu agentúry CEPOL uvoľnila
v závislosti od odpovedí, ktoré nám agentúra poskytne na naše požiadavky v rámci žiadosti
o absolutórium. Naše stredajšie hlasovanie je preto ďalším nástrojom, ktorý má Parlament
k dispozícii, aby mohol akadémiu prinútiť dokázať svoju spoľahlivosť.

V tejto kritickej situácii by som chcela zdôrazniť, že v období rokov 2000 – 2010 sa
dodatočné príspevky decentralizovaným agentúram zvýšili o 610 %. Príspevky sa tak
zvýšili z 95 na 579 miliónov EUR, hoci počet pracovníkov týchto agentúr vzrástol približne
o 271 %. V roku 2000 agentúry zamestnávali 1 219 osôb, zatiaľ čo dnes zamestnávajú
4 794 jednotlivcov.

Zatiaľ čo Európa čelí rozpočtovým obmedzeniam, ktoré sa prejavujú na vnútroštátnej
úrovni, malo by sa začať diskutovať o racionalizácii agentúr z hľadiska právomocí,
efektívnosti a zhodnotenia ich kompetencií a Parlament musí predložiť návrhy. Dnešná
otázka znie, či by agentúra CEPOL mala za súčasných okolností existovať aj naďalej.

Ako politici musíme zadefinovať európske pravidlá, aby sa rozpočet vyčlenený pre agentúry
Spoločenstva čerpal čo najefektívnejšie.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je veľmi dôležité,
aby bol tento rozpočtový postup úspešný, a to nielen preto, lebo je to prvý rozpočet v súlade
s Lisabonskou zmluvou, s novým postupom a novými funkciami Európskej únie, ale
predovšetkým preto, lebo prichádza v čase, ktorý je rozhodujúci pre budúcnosť Európy,
ktorú postihla vážna kríza.

Zoči-voči tejto kríze mnohé vlády uvažujú o modeli hospodárskeho riadenia, ktorý je
založený výlučne na stabilizačných mechanizmoch, čo znamená znížiť vnútroštátne
rozpočty a možno aj európsky rozpočet. My si na druhej strane myslíme, že vyšší európsky
rozpočet podporený vlastnými finančnými prostriedkami a zároveň daňou z finančných
transakcií je predpokladom účinného európskeho hospodárskeho riadenia a väčšej
disciplíny v rámci vnútroštátnych rozpočtov. Musíme sa preto rozhodnúť, ktorou cestou
sa vydáme, a na dosiahnutie tohto cieľa sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré
úradujúci predseda Rady považuje za neprimerané, v skutočnosti mimoriadne dôležité.

Najväčšie nezhody sa však, samozrejme, týkajú čísel. V tejto súvislosti by som chcel Radu
naliehavo požiadať, aby sa rozhodla, pretože sa nemôže striktne držať rezerv a zároveň
očakávať, že Parlament nezapojí do hry svoje vlastné priority. Lisabonská zmluva v tomto
hovorí celkom jasne: Rada má rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o množstvo výdavkov, zatiaľ
čo Parlament má posledné slovo v súvislosti s kvalitou vynakladaných prostriedkov. Keď
uvažujeme o okruhu 4, nie sme proti zvýšenému financovaniu spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky (SZBP) alebo nástroja priemyselných krajín (ICI+), ale nechceme,
aby to bolo na úkor našich priorít: najskôr Palestína a potom rozvojová spolupráca.
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Rada si tu preto môže vybrať z troch možností: môže akceptovať priority Parlamentu alebo
môže súhlasiť s revíziou rezerv, alebo môže akceptovať väčšiu flexibilitu rozpočtu a v rámci
rozpočtu s vedomím, že Parlament ostane jednotný v snahe ochrániť svoje výsady a priority.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, pán minister, pán
komisár, hospodársku obnovu Európy možno dosiahnuť len prostredníctvom
ambiciózneho rozpočtu, ktorý posilní kľúčové oblasti, akými sú vzdelávanie, mladí ľudia
a vedecký výskum a inovácie.

Som spokojná s návrhom rozpočtu Parlamentu na rok 2011, o ktorom dnes diskutujeme,
pretože sa zaoberá práve uvedenými prioritami, a ja k nemu pani spravodajkyni gratulujem.
V rámci týchto záležitostí je Parlament po prvýkrát na rovnakej úrovni ako Rada. Toto je
prvý rozpočet, ktorý schvaľujeme po prijatí Lisabonskej zmluvy. Z tohto dôvodu a pre
krízu, ktorú Európa zažíva, je dôležité, aby bol proces zmierenia úspešný.

Je veľmi dôležité, aby EÚ získala rozpočet na realizáciu prioritných oblastí a uplatnenie
nových právomocí, ktoré jej boli udelené v súlade so zmluvou, ako napríklad v rámci
politiky v oblasti energie, politiky v oblasti kozmického priestoru a zahraničnej politiky.
Je dôležité bojovať za naše presvedčenie – za rozpočet, ktorý je v čase krízy vizionársky.
Návrh Parlamentu odráža túto ambíciu. Len prostredníctvom posilnenia týchto oblastí,
ako sú napríklad veda a inovácie, a prispievania k hospodárskemu rastu a väčšiemu počtu
lepších pracovných miest môžeme z Európy urobiť atraktívnejšie miesto pre život a prácu.

Estelle Grelier (S&D).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, naša rozprava
opäť dokazuje, že všetci sa zhodneme na jednej veci: čím viac sa Európa rozširuje, tým
väčšie právomoci sa jej zverujú, tým viac prejavuje svoje ambície a tým menej finančných
prostriedkov má na to, aby ich naplnila. Na diagnóze sa teda všetci zhodneme, no evidentne
sa nevieme dohodnúť na tom, čo musíme urobiť, aby sme sa dostali z tejto patovej situácie
v oblasti financií. V krátkodobom horizonte sa rozpočet Únie stal zajatcom vnútroštátnych
príspevkov, ktoré tvoria takmer 75 % jeho prostriedkov.

Ak sa dnes rozhodneme zvýšiť výdavkový strop na maximálnu hranicu, ktorú povoľujú
zmluvy, pre krajiny ako Francúzsko a Nemecko by to znamenalo dodatočné poplatky vo
výške viac ako 5 miliárd. Všetci prítomní jednoznačne súhlasia s tým, že to nie je možné.
Nie je to otázka zvýšenia disciplíny, pretože práve ľudia, a predovšetkým tí najchudobnejší,
platia najvyššiu cenu za následky týchto vnútroštátnych politík úsporných opatrení.

Vzhľadom na to, že finančný sektor nesie hlavnú zodpovednosť za krízu a prudký nárast
verejného dlhu, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom
parlamente navrhuje, aby sa vytvoril rozpočtový riadok označený ako „vlastné zdroje“,
ktorý by bol dotovaný z dane z finančných transakcií. Vo Výbore pre rozpočet bol tento
návrh zamietnutý pravicou, ktorej predstavitelia to môžu zajtra napraviť a zosúladiť svoje
kroky s početnými vyhláseniami, ktoré vydali pre médiá v prospech tohto opatrenia.

Uplynulo už čosi vyše dvoch rokov od krachu investičnej banky Lehman Brothers
a Parlament nesmie zmeškať historickú príležitosť položiť základy nového modelu rozvoja
založeného na trvalejších zdrojoch, ktoré by boli určite spravodlivejšie, pokiaľ ide
o prerozdelenie bohatstva a solidaritu.

V prípade prvého rozpočtu, o ktorom sa hlasuje v súlade s Lisabonskou zmluvou, by to
vyslalo silný politický signál z nášho Parlamentu, ktorý nemá v úmysle uspokojiť sa
s využívaním svojich nových spolurozhodovacích právomocí na zvládanie biedy, teda na
rozhodnutie, či prejsť z dažďa pod odkvap. Poskytnúť si prostriedky, počnúc zajtrajškom,
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na zväčšenie veľkosti rozpočtu Únie, znamená poskytnúť si prostriedky na uskutočnenie
ambicióznej hospodárskej obnovy a politík v oblasti výskumu, priemyslu a zamestnanosti.
Nenechajme si ujsť túto príležitosť, ktorú od nás očakávajú európski občania a v každom
prípade aj finančné subjekty.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán
komisár, dámy a páni, všetci sa zhodneme na tom, že počas terajšej hospodárskej krízy sa
súčasný viacročný finančný rámec viackrát ukázal ako nedostatočný, pokiaľ ide
o financovanie mnohých dôležitých politických priorít. Rokovania o rozpočte na rok
2011 vedieme v mimoriadne ťažkom období. Na jednej strane viaceré členské štáty
presadzujú znižovanie z dôvodu hospodárskej krízy, pričom na druhej strane tu už existujú
značné deficity v dôležitých častiach rozpočtu, ako sú napríklad rast, zamestnanosť
a zahraničné vzťahy. Hospodárska a sociálna kríza zasiahla celú Európu a jedinou možnou
reakciou je preto európska reakcia, a to prostredníctvom rozpočtu Spoločenstva, ktorý
má k dispozícii všetky potrebné prostriedky.

My socialisti sme preto predložili návrhy ambicióznejšieho prístupu, než je ten, ktorý
zaujala Rada z hľadiska záväzkov týkajúcich sa predovšetkým zamestnanosti, inovácií
a výskumu. Záväzky sú vyjadrením úrovne politickej ambície EÚ. Jej rozpočet podporuje
investície. Nemožno ho vnímať ako zaťaženie vnútroštátnych rozpočtov. Naopak,
predstavuje pridanú hodnotu k rozpočtom členských štátov. Je vyjadrením solidarity medzi
členskými štátmi, predovšetkým v čase krízy, keď môže hrať rozpočet EÚ rozhodujúcu
úlohu v zápase s hospodárskou situáciou v celej Európskej únii a najmä v členských štátoch,
ktoré čelia najväčším ťažkostiam.

Vladimír Maňka (S&D) -    (SK) Som predsedom samosprávneho regiónu v mojej krajine.
V dôsledku hospodárskej krízy máme v rozpočte regiónu o 25 % menej ako v minulom
roku. Preto sa nemôžeme čudovať hlasom z regiónov o potrebe redukovať aj rozpočet
Európskej únie.

Určite však všetci vieme, že financovanie mnohých politík je lacnejšie a efektívnejšie, keď
nebudeme trieštiť sily, keď ich budeme financovať zo spoločného európskeho rozpočtu,
a nie z rozpočtov členských štátov. Tu sú zdroje, ktoré hľadáme. Vážené kolegyne,
kolegovia, Lisabonská zmluva má vplyv na prácu niektorých európskych inštitúcií. Už pri
rokovaní o rozpočtovom postupe na rok 2010 sme dohodli, že rezervu v rámci okruhu
5 prednostne použijeme na financovanie nákladov, ktoré vyplynú z Lisabonskej zmluvy.

Ako hlavný spravodajca pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 pre ostatné inštitúcie
som počas trialógu 30. júna požiadal Radu, aby zaujala pozíciu k opravnému rozpočtu,
ktorý sa týka dôsledkov Lisabonskej zmluvy pre Európsky hospodársky a sociálny výbor
a pre Výbor regiónov. Rada dodnes k tomuto rozpočtu stanovisko nezaujala. Takýto postup
vyvoláva vážne problémy pre plnenie úloh, za ktoré inštitúcie zodpovedajú. Riešením,
bohužiaľ už len do budúcnosti, by mohlo byť revidované finančné nariadenie, keď ten istý
postup ako platí pre rozpočet, musí platiť aj pre opravné rozpočty.

Andreas Schwab,    spravodajca Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko.
– (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán komisár Lewandowski, v tomto
volebnom období som spravodajcom Výboru pre hospodárske a menové veci v súvislosti
s rozpočtom a môžem vám povedať, že celkom nechápem niektoré vystúpenia, ktoré som
si práve vypočul.
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Samozrejme, ako poslanci Európskeho parlamentu sa považujeme za solidárnych
s členskými štátmi, ktoré ohlasujú zásadné kroky späť v rámci svojich rozpočtov a musia
ich zvládnuť. Prirodzene, aj my sme pripravení ísť touto ťažkou cestou oznamovania
takýchto rozhodnutí. Ak sa však pozriete napríklad na rozpočet pre nové európske agentúry,
zistíte, že nemôžete šetriť, práve naopak, pretože si musíme poradiť s ďalšími výdavkami.

Pokiaľ ide o druhý bod týkajúci sa európskej štatistiky, Rada sa roky snaží odsunúť ju do
istej miery bokom a vyhýbať sa jej. Dnes vidíme, že vloženie väčšieho množstva finančných
prostriedkov do európskej štatistiky by bolo rozumnou investíciou.

Nehovorím to preto, aby som zvalil vinu iba na vás. Som však skutočne presvedčený, že
v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov musíme rozprúdiť diskusiu, ktorá skúma
jednotlivé konkrétne témy a neprikladá dôležitosť percentuálnym bodom úspor v Európe,
pretože v konečnom dôsledku musí byť naším cieľom to, aby mali európski občania
spoločný úžitok zo spoločnej rozpočtovej politiky členských štátov a Európskej únie.
V tejto súvislosti očakávame vaše návrhy.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, tento Parlament
sa pripravuje na hlasovanie o prvom rozpočte lisabonskej éry. Tento účinný nástroj, ktorý
nám dala zmluva k dispozícii, sa prelína s tou najhoršou hospodárskou situáciou, akú
Európa zažila od roku 1929. Musíme sa postarať o to, aby sa táto hrozná hospodárska
kríza nezmenila na ešte strašnejšiu politickú krízu.

Keby trojstranný rozhovor zlyhal a sumy dostupné v rámci rozpočtu na rok 2011 by boli
sumami z roku 2010 rozdelenými na dvanástiny, rozdeľovanie a fungovanie štrukturálnych
fondov by bolo dosť komplikované a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť by dokonca
hrozilo, že ani nezačne fungovať. Toto všetko by nás malo prinútiť zamyslieť sa.

Vítame dôležitú prácu, ktorú vykonala pani spravodajkyňa Jędrzejewska. Sme jej vďační
najmä za to, že sa snaží, aby sa prostriedky Európskej únie sústreďovali na mládež, výskum
a inovácie. Nikdy však nesmieme zabudnúť na to, aké dôležité je pre nás predovšetkým
slúžiť ako príklad zdravého a disciplinovaného riadenia našich finančných prostriedkov
a zároveň sa v čo najväčšej možnej miere vyhýbať plytvaniu a možno dokonca aj
štrukturálnej duplicite. Naši občania by to nepochopili a budúcej Európe by to určite
neprinieslo úžitok.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Vážená pani predsedajúca, v správe sa uvádza,
že rozpočet EÚ by v žiadnom prípade nemal byť vnímaný ako zaťaženie vnútroštátnych
rozpočtov. Pre krajiny, ako je Spojené kráľovstvo, ktoré sú nútené podstúpiť znižovanie
výdavkov na domácej pôde, by bolo akékoľvek zvýšenie rozpočtu EÚ neprimerané,
o pôvodne navrhovanom zvýšení o 5,9 % ani nehovoriac. Zníženie alebo zmrazenie
finančných prostriedkov by bolo pravdepodobne vhodnejšie.

Spojené kráľovstvo muselo prehltnúť dvojnásobnú dávku horkej pilulky. Len za minulý
rok sa naša úľava znížila o tretinu, čo z nás robí ešte väčšieho čistého prispievateľa, než
akým sme boli. Hovorí sa, že zatiaľ čo EÚ je čistým prispievateľom, nové členské štáty sú
čistými príjemcami, za čo, samozrejme, nemožno obviňovať ich obyvateľov. Nebolo by
vzhľadom na túto nepopierateľnú skutočnosť šialené pokračovať v rozširovaní s cieľom
pridružiť ešte chudobnejšie krajiny, ktoré nesporne spôsobujú záťaž, ako napríklad Turecko,
a ktoré dokonca ani nie sú európske, a to ani v tých najbláznivejších predstavách?

Milan Zver (PPE).   – (SL) Chápem, že treba schváliť rozpočet, a chápem aj argument, že
tento rozpočet nesmie byť nafúknutý a musí byť rozumný. Nechápem však, prečo v tejto

131Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



chvíli, teda po ratifikácii Lisabonskej zmluvy, Rada nedokáže vyvinúť viac úsilia, aby
skoordinovala rozpočet, t. j. rozpočtové položky, s Parlamentom.

Dokážem pochopiť aj to, že treba urobiť škrty v niektorých oblastiach našej spoločnej
politiky, ale nerozumiem, prečo musia byť obeťami znižovania v takzvanej miernej politike
najmä vzdelávanie a mobilita.

Ako viete, program Erasmus začal fungovať v roku 1987, keď sa doň zapojilo 3 000
študentov. Do roku 2012 sa však toto číslo vyšplhalo na 3 milióny a do roku 2020
plánujeme poskytnúť príležitosť na výmenný pobyt 15 miliónom študentov.

Mobilita nám umožňuje posilniť európsky rozmer a následne zlepšiť kvalitu vzdelávacích
systémov a poznatkov vo všeobecnosti.

Ako teda môžeme dosiahnuť hlavné ciele, ktoré sme si stanovili v stratégii EÚ do roku
2020, keď zároveň znižujeme finančné prostriedky prúdiace do týchto oblastí?

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi len krátku
reakciu na vystúpenia pani Andreasenovej, pána Hartonga, pána Beldera, pána Vanheckeho,
pána Fajmona, pána Vlasáka a pána Bronsa, ktorý je proti stanovisku k rozpočtu, ktoré
zaujal Parlament, a proti návrhu Komisie.

Deväťdesiatšesť percent mierneho zvýšenia rozpočtu na rok 2011 je zameraných na oblasť,
ktorá vedie k rastu a tvorbe pracovných miest. Sú to účty, ktoré treba zaplatiť, je to istý
druh právnej povinnosti. Navyše vypĺňa medzeru v investíciách, nedostatok na trhu s úvermi
na vnútroštátnej úrovni, kde sa budú investície znižovať najskôr. Myslím si preto, že v tomto
veľmi miernom zvýšení je pridaná hodnota a istá miera zodpovednosti vzhľadom na to,
že tento návrh je o 4 miliardy EUR nižší ako strop rozpočtu na rok 2011, na ktorom sme
sa dohodli v rokoch 2005 – 2006.

Mali by ste vedieť, že administratívne výdavky predstavujú 6 % z celkového rozpočtu, ktorý
sa rovná 1 % HDP. To znamená, že 94 % dostanú prijímatelia. O tom by sa malo vedieť,
keď diskutujeme o budúcnosti európskeho rozpočtu.

Vyzývam obidva orgány rozpočtovej moci, aby sa v nasledujúcich týždňoch zblížili, keďže
vstupujeme do zmierovacieho konania, a aby dokázali, že Lisabonská zmluva funguje na
základe kompromisu.

Melchior Wathelet,    úradujúci predseda Rady. – (FR) Vážená pani predsedajúca, nedá sa
odpovedať na všetky otázky, ktoré boli Rade položené. Skrátka, len zopakujem niekoľko
zásad, na ktoré som sem prišiel upozorniť v rozprave, keď sme predstavili rozpočet Rady.
Treba ešte raz povedať, že všetky rozpočtové prostriedky, ktoré Rada prijala, sa zakladajú
na plnení rozpočtu na rok 2010 a že v skutočnosti sa v prípade všetkých riadkov zohľadnilo
niekoľko opravných listov v rámci plnenia rozpočtu na rok 2011.

Žijeme v ťažkých časoch, keď je zvyšovanie rozpočtov obmedzené. Ako viete, zvýšenie
o 2,91 %, na ktorom sme sa dohodli v rámci Rady, sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom
naozaj veľmi malej väčšiny. Priestor pre dodatočné alebo iné druhy väčšiny prakticky
neexistuje. Mali by sme byť preto schopní ponechať si v priebehu roka otvorenú príležitosť
na vývoj rozpočtu prostredníctvom opravných listov v priebehu jeho plnenia.

Často sa spomína okruh 1b. Pripomínam vám, že Rada sa v rámci vyhlásenia zaviazala, že
zabezpečí zhodnotenie vývoja plnenia rozpočtu 1b, a preto to chceme splniť a byť svedkami
tejto skutočnosti a jej realizácie.
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Ako som však povedal vo svojom úvodnom vystúpení, rozprava o rozpočte na rok 2011
nebude spojená výhradne s rozpočtom na rok 2011 ako takým. Témou rozpravy budú aj
ďalšie faktory, ktoré sa spájajú s rozpočtom. Budeme viesť diskusiu o revízii rozpočtu.
Všetky otázky, ktoré sa položia v rámci revízie rozpočtu, a najmä tie, ktoré sa týkajú
vlastných zdrojov, budú zjavne stredobodom rozpráv, ktoré musíme viesť spoločne.
Napríklad ďalší bod v rámci revízie rozpočtu, otázka flexibility, bude témou, ktorú musíme
prediskutovať.

Dúfam, že vďaka zabezpečeniu tejto našej globálnej diskusie budeme schopní dokázať, že
rozpočet na rok 2011 bude na základe tohto nového lisabonského postupu úspešný. Iba
vám pripomínam, že ak sa nedohodneme na rozpočte na rok 2011, vyhliadky na dodatočné
výdavky na rok 2011 budú ešte menšie a nebudú zodpovedať tomu, čo dnes Rada navrhuje.
Mali by sme si byť dobre vedomí všetkých týchto faktorov, aby sme zaistili, že tento rozpočet
na rok 2011, ktorý sa ako prvý prijíma v súlade s lisabonským postupom, bude úspešný,
čo by sme mali dosiahnuť spoločným pričinením.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    spravodajkyňa. – (PL) Chcela by som zdôrazniť niečo,
čo by mohlo zhrnúť informácie, ktoré povedali tí, čo podrobne rozprávali o témach
v oblastiach, na ktoré sa špecializujú. V prvom rade treba povedať, že čítanie rozpočtu na
rok 2011, teda rozpočtu, ktorý Európsky parlament prijme zajtra, je veľmi disciplinovaným
čítaním. Po prvýkrát za mnoho rokov Európsky parlament nenavrhuje nič viac než to, čo
bolo plánované ešte v roku 2006 vo viacročnom finančnom rámci. Treba zdôrazniť, že
toto je trochu nezvyčajná situácia a znak našej disciplíny ako Európskeho parlamentu.
Chápeme aj pochybnosti Rady. Chcela by som zdôrazniť, že rozpočet Európskej únie nie
je takým istým druhom rozpočtu, akým sú vnútroštátne rozpočty. Je to rozpočet, ktorý
je nasmerovaný na investície a predstavuje protikrízový nástroj. Stojí za to využiť príležitosť,
ktorú predstavuje. Ako hlavná spravodajkyňa by som, samozrejme, chcela zdôrazniť aj
to, že dúfam, že prostredníctvom našej spolupráce budeme schopní úspešne a účinne prijať
rozpočet na rok 2011. Zároveň dúfam, že ho prijmeme takým spôsobom, aby sme mohli
uplatniť politiku Únie od začiatku januára v súlade s tým, o čom sa rozhodlo v roku 2006,
ako aj v súlade s tým, na čom pracujeme celý tento rok.

Rada by mala vziať na vedomie tie záležitosti, ktoré sme dodatočne zdôraznili v rámci
nášho čítania rozpočtu. Je otázne, či by sme mali pridať nové úlohy a nové ambície, ak nie
sme pripravení prijať nové finančné záväzky. Pokiaľ ide o Radu, vyzývam jej predsedu,
ktorý je tu dnes prítomný, aby si Rada všimla dobrú vôľu Európskeho parlamentu v našom
čítaní. Dúfam, že počas belgického predsedníctva sa Rade podarí získať väčšiu podporu
pre pôvodnú myšlienku Európskej komisie týkajúcu sa rozpočtu na rok 2011 a jeho
návrhov. To, o čom to celé je a čo navrhuje Európsky parlament, nebolo len tak vytiahnuté
z klobúka, ale je to výsledkom našej predchádzajúcej práce. Zároveň si myslím, že veľká
časť skepticizmu Rady v skutočnosti pramení z toho, že Rada prijala svoje čítanie v rámci
písomného postupu, pretože je oveľa ľahšie byť negatívny v písomnej podobe ako počas
ústnej diskusie. Dúfam v otvorený a priamy dialóg, ktorý nám umožní prijať primeraný
a rozumný rozpočet na rok 2011.

Helga Trüpel,    spravodajkyňa. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet, pán komisár,
dámy a páni, chcela by som sa poďakovať všetkým v tomto Parlamente, ktorí prispeli do
rozpravy, a rada by som sa ešte raz poďakovala aj kolegom z Výboru pre rozpočet za ich
ochotu pristúpiť na kompromis, ktorý nám v prípade rozpočtu Parlamentu a iných inštitúcií
umožnil dohodnúť sa na veľmi zodpovednej čiare medzi novými potrebami financovania,
ktoré sme nadobudli prostredníctvom Lisabonskej zmluvy spolu s novými právomocami,
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a cielenou sebadisciplínou. Chcela by som ešte raz zdôrazniť, že podľa môjho názoru je
správne, že sme prejavili ochotu dať naše výdavky pod mikroskop, ale že by sme,
samozrejme, mali s úplnou sebaistotou požiadať o to, čo potrebujeme na splnenie našich
nových požiadaviek, a bojovať za to, aby sme mali aj potrebné finančné prostriedky. Ak
smiem, rada by som pridala politický odkaz. Po hlasovaní, ktoré sa uskutoční zajtra, sa
ocitneme na začiatku trojtýždňového konzultačného obdobia s Radou, počas ktorého,
dúfajme, dospejeme k dohode.

Samozrejme, je to po prvýkrát, čo máme tento nový postup, ktorý bol zavedený po
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ale som presvedčená, že my všetci, až na
skutočne protieurópske frakcie a skeptikov, musíme opäť jasne pochopiť – a to aj napriek
všetkej kritike vrátane konkrétnej cielenej kritiky –, že vďaka Európskej únii sme silnejší.
Každý z nás a všetky členské štáty majú osoh z toho, že máme Európsku úniu, a to najmä
vzhľadom na zmeny, ku ktorým došlo v súvislosti s problémami na celosvetovej úrovni.
Každému je jasné, že každý jednotlivý členský štát by bol sám osebe slabší, pokiaľ ide
o situáciu vo svete. To musí byť naším spoločným východiskovým bodom, a preto je
správne bojovať za viac prostriedkov v Európskej únii a spoločne veľmi starostlivo zvážiť,
aké sú hlavné potreby financovania, ako môžeme zabezpečiť väčšiu udržateľnosť nášho
rozpočtu a ako možno dosiahnuť, aby bol sociálnejší a viac zameraný na budúcnosť.

Dúfam, že prostredníctvom takéhoto prístupu sa ako Parlament dokážeme s Radou
dohodnúť a že výsledkom bude, že aj európski občania z toho budú môcť mať úžitok.

László Surján,    spravodajca. – (HU) Chcel by som podať banán každému, kto niesol
bremeno tejto práce. Predovšetkým našim vedúcim spravodajcom, autorom návrhu
rozpočtu na rok 2011, ale rád by som dal banán aj predstaviteľom Rady, a to v nádeji, že
po jeho zjedení by cítili nielen spokojnosť a radosť, ale aj primeranú ochotu robiť
kompromisy, aby sme sa konečne preniesli cez túto otázku týkajúcu sa banánov. Aj Janusz
Lewandowski si zaslúži pekne veľký banán za to, že predstavil rozpočet na rok 2011, ktorý
sa oveľa viac približuje spôsobu uvažovania Parlamentu. Nebolo to náhodou, že sme spolu
strávili päť rokov. Ďakujem vám, pán komisár. Aj rečníci, ktorí veľmi jasne načrtli stanovisko
Parlamentu, si zaslúžia našu vďaku. Nebolo to celkom jednotné stanovisko, ale bolo
väčšinové. Priali by sme si lepší a účinnejší rozpočet, aby sme sa nemuseli niekoľko mesiacov
alebo pol roka hádať o otázkach, ako napríklad, či si môžeme alebo nemôžeme dovoliť
minúť 75 miliónov EUR na odškodnenie krajín pestujúcich banány.

Som presvedčený, že podstatou našej rozpravy je, že podľa nášho názoru – ako sa uvádza
v rozpočte na rok 2010 – je európsky rozpočet prostriedkom na zvládnutie krízy, a nie
nejakým dôvodom na krízu. V tomto by sme sa mali zhodnúť a žiadam Radu, aby venovala
pozornosť záväzku, ktorý tu bol naznačený. Naznačuje to zámer Parlamentu spolupracovať
s Komisiou v snahe pobádať členské štáty do produktívnejšej práce. Takáto práca by mala
byť v podstate zameraná na dosahovanie cieľov a zvyšovanie výroby a počtu pracovných
miest. Ak je to tak, rozpočet Európskej únie sa oplatí udržať na primeranej úrovni. Ďakujem
vám za pozornosť. Pochutnajte si na svojich banánoch!

Göran Färm (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, chcel by som upozorniť na problém
týkajúci sa pridelenia rečníckeho času v rámci tejto rozpravy. Pani Herczogová poukázala
na to, že Výbor pre priemysel, výskum a energetiku nedostal žiadny rečnícky čas. Dôvodom
je, že v podstate nepredložili oficiálne stanovisko, ale svoje návrhy rozpočtu predložili
skôr v inej podobe. Je neprimerané, aby bol tento výbor potrestaný za to, že si vybral
účinnejší spôsob práce, ako je predloženie oficiálneho stanoviska.
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Zároveň došlo k istému zmätku medzi dvomi časťami rozpravy – medzi touto časťou
rozpravy o rozpočte na rok 2011 a časťou o revízii rozpočtu, ktorá sa teraz blíži. Ako ste
si mohli všimnúť, spomedzi piatich posledných rečníkov v predchádzajúcej rozprave boli
štyria zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
(S&D). V nasledujúcej rozprave budeme mať len jedného rečníka zo skupiny S&D, ale
myslím si, že pol tucta rečníkov bude z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany
(kresťanských demokratov). Došlo k istému nedorozumeniu medzi sekretariátom,
predsedníctvom a politickými skupinami. Neviem, kto sa pomýlil – možnože my. Pozrime
sa však na to pre budúcnosť, aby sme v rámci týchto rozpráv docielili primeranejšie
prideľovanie rečníckeho času.

Predsedajúca.   – Ďakujem vám za pripomienky. Urobili sme všetko pre to, aby sme si
preverili stanovisko, pokiaľ ide o Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), a nebolo
predložené žiadne oficiálne stanovisko. Vašu pripomienku však, samozrejme,
zaznamenáme. Pokiaľ ide o rečnícky čas, je to jednoznačne vec politických skupín, aby si
to vyriešili a rozdelili si čas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    písomne. – (RO) Rozpočtový postup na rok 2011 sa rozbehol
s návrhom Komisie, ktorý je sklamaním. Pani spravodajkyňa Jędrzejewska nám však sľúbila,
že bude ambiciózna a bude bojovať za dosiahnutie rozpočtu, ktorý ochráni priority politík
Parlamentu, a to najmä politík, ktoré sa zameriavajú na mladých ľudí.

Rada teraz predložila svoje stanovisko, pričom ukázala totálny nedostatok ambícií alebo,
lepšie povedané, svoj populistický prístup, ktorý na jednej strane predstavuje ambiciózne
stratégie, ako je napríklad stratégia EÚ do roku 2020, pričom zároveň odmieta vyčleniť
dostatočné finančné prostriedky, ktoré by zaistili, aby mala táto stratégia aspoň nejakú
šancu na úspech.

Dnes sa však zaoberáme stanoviskom Parlamentu. Vidíme tu, že ani on nemá žiadnu
ambicióznu víziu týkajúcu sa rozpočtu na rok 2011. Nepochybne sa nachádzame v recesii.
Nemôžeme sa z nej však dostať pomocou priemerného návrhu. Musíme mať predstavivosť,
politickú odvahu a musíme si zaobstarať finančné prostriedky, aby sme dosiahli skutočnú
zmenu.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne. – (DE) Efektívnosť Európskej únie úplne závisí od
jej rozpočtu. Podporujem tieto návrhy rozpočtu na rok 2011, pretože sa vzali do úvahy
dôležité oblasti politiky a jednotlivé názory. Musí byť jasné, že s menšími finančnými
prostriedkami EÚ v budúcnosti nebude schopná splniť svoje rozsiahle úlohy. Ako
zástupkyňa poľnohospodárov som absolútne proti tomu, aby sa odoberali peniaze z oblasti
poľnohospodárstva. Mali by sa použiť ozdravné finančné prostriedky, ktoré by našim
poľnohospodárom poskytli istotu pri plánovaní, namiesto ich presúvania do iných oblastí
politiky. V súčasnosti sa majú odobrať finančné prostriedky z oblasti poľnohospodárstva
a majú sa použiť na financovanie projektu jadrového výskumu ITER. Tento príklad ukazuje,
že financovanie rozsiahlych výskumných projektov závisí od ozdravných finančných
prostriedkov z iných oblastí, ktorých množstvo je ťažké vopred určiť. Nemalo by to byť
tak, že plány, ktoré nie sú dlhodobé a boli starostlivo zvážené, budú slúžiť na financovanie
európskeho výskumu. Poľnohospodárska politika má tiež svoje dlhodobé hľadiská a plány
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a tento druh istoty je niečo, čo musíme preniesť na poľnohospodárske podniky. Ako
najslabší článok potravinového reťazca poľnohospodárske podniky potrebujú istotu na
to, aby si mohli robiť plány, aby tak mohli existovať. Viazanosť finančných prostriedkov,
ktoré sa na to poskytujú, je nevyhnutná na posilnenie konkurencieschopnosti
poľnohospodárstva v EÚ. Investície do poľnohospodárskeho výskumu a ekologických
technológií sú investíciami do budúcnosti a vytvoria nové pracovné miesta.

Véronique Mathieu (PPE),    písomne. – (FR) Školský program podpory konzumácie
ovocia, ktorý odštartoval začiatkom školského roka 2009, je špecifickou európskou
iniciatívou a jej pozitívne a priame výsledky pre našich občanov treba vyzdvihnúť.

Podpora financovania tohto programu je pre nás účinným spôsobom, ako investovať do
zdravia mladých Európanov. Zvýšený výskyt obezity medzi deťmi v Európe je v skutočnosti
dosť alarmujúci. Napriek zvýšeniu nákladov na živobytie by malo ovocie zostať hlavnou
súčasťou stravy detí v celej Európskej únii. Zlepšenie výživovej hodnoty ich stravy zároveň
poskytuje ochranu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, rakovinou a cukrovkou.

Európsky školský program podpory konzumácie ovocia je príkladom Európy, ktorá má
blízky vzťah k svojim občanom a zaoberá sa ich každodennými problémami, a ja jej prajem
dlhé trvanie.

13. Preskúmanie rozpočtu (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je rozprava o vyhlásení Komisie o preskúmaní
rozpočtu.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážená pani predsedajúca, Európska komisia dnes
prijala svoje oznámenie o preskúmaní rozpočtu, o ktorom na pôde Parlamentu okamžite
informuje zástupcov volených občanmi.

Jeho prijatie sa pôvodne predpokladalo v rokoch 2008 až 2009, ale sled udalostí – neskoré
prijatie Lisabonskej zmluvy, oneskorené vymenovanie Komisie a následne nová stratégia
EÚ 2020 – vysvetľuje, prečo k nemu dochádza v októbri 2010.

Preskúmanie rozpočtu by sa malo považovať za neoddeliteľnú súčasť našich úvah o tom,
ako vytvoriť konkurencieschopnejšiu, dynamickejšiu, inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu
Európu. Nemôžeme ho však oddeliť od politických cieľov. Ide o politiku v číslach
a z historického hľadiska išlo vždy o konkrétny politický kontext spojený s rozpravou
o rozpočte. V minulosti sa týkala otázky jednotného trhu, jednotnej meny a rozšírenia.

Tentoraz by sme si mohli želať lepšie politické ciele, keďže máme jasne stanovené nové
zodpovednosti, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Je tiež zrejmé, že potrebujeme nájsť
spoločné európske riešenia spoločných problémov v oblastiach zmeny klímy, energetiky,
bezpečnosti a migrácie.

Na druhej strane existuje euroskeptická Európa a euroskeptická Európa v situácii po kríze.
Medzi obidvoma prístupmi existuje skutočné napätie alebo dokonca rozpor. Toto napätie
by sme mali odstrániť. Musíme dosiahnuť konsenzus, jednomyseľnú zhodu v súvislosti
s ďalším finančným výhľadom.

Mali by sme čerpať zo skúseností, čo je súčasť nášho preskúmania rozpočtu. Skúsenosti
nás učia, že musíme opätovne upraviť rovnováhu medzi predvídateľnosťou a flexibilitou.
Od svojho zavedenia v roku 1988 priniesol finančný rámec Európe rozpočtovú vyrovnanosť
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a predvídateľnosť a našim regiónom, poľnohospodárom a výskumným pracovníkom
poskytol dostatočný časový horizont na prípravu a realizáciu ich projektov.

Je to skutočný úspech. Uvedenú predvídateľnosť sme však dosiahli za cenu veľmi
obmedzenej flexibility a v minulosti sa ukázalo, do akej miery sa dokážeme vystaviť
neočakávaným udalostiam. Na niektoré opatrenia môžeme byť hrdí. Ide o veľkorysú
a rýchlu reakciu na záplavy v Pakistane a na problémy na Haiti. Vo všeobecnosti sme však
pomalí. Na mobilizáciu nástroja potravinovej pomoci sme potrebovali jeden rok.
Z vnútorného hľadiska sme najpomalší. Rýchlejší sme pri okamžitých reakciách na
vonkajšie problémy.

Ponaučenie teda spočíva v tom, že musíme dosiahnuť väčšiu flexibilitu. Musíme byť schopní
ľahšie presúvať rozpočtové prostriedky a nevyčerpané rezervy a vopred alebo spätne
vynakladať finančné prostriedky. V preskúmaní rozpočtu navrhujeme pevne stanovené
rezervy, ktoré sú väčšie na konci finančného výhľadu. Navrhujeme tiež vytvoriť rezervy
zamerané na dosiahnutie výsledkov.

Ďalší faktor, ktorý je potrebné zvážiť, je, samozrejme, hospodárska kríza, pričom nové
úlohy rozumne zameraného rozpočtu by mohli slúžiť ako malý protikrízový balík na
úrovni odvetvia a miestnej úrovni. Mohol by sa stať vedľajším rozpočtom určeným na
pôžičky nad rámec nástroja platobnej bilancie. Môže slúžiť ako súbor nástrojov na
posilnenie Paktu stability a rastu.

Rád by som spomenul ešte jeden faktor preskúmania rozpočtu, ktorý spočíva v tom, že
diskusia o prioritách je vždy zatienená čistým zostatkom. Ide o prístup „juste retour“
k rozpočtu, ktorý súvisí so zložitou stránkou príjmov európskeho rozpočtu. Podnetom
na nájdenie východiska z tohto začarovaného kruhu by však bolo to, keby sme začali
otvorenú diskusiu bez obmedzení, v rámci ktorej by sme mohli analyzovať nielen výdavky,
ale aj príjmy európskeho rozpočtu.

Ako uviedol pán predseda Barroso vo svojom prejave o stave Únie, nejde o diskusiu
o znížení alebo zvýšení výdavkov, ale o to, ako míňať rozumnejším spôsobom.
Z preskúmania rozpočtu vyplýva niekoľko návrhov v súvislosti s tým, ako vytvárať
európsku pridanú hodnotu a ako dosiahnuť novú legitímnosť európskeho rozpočtu.

To musíme vykonať. Zlučujeme zdroje na európskej úrovni a umožňujeme členským
štátom, aby znižovali náklady, vyhýbali sa duplicite a dosahovali lepšiu návratnosť investícií.

Ako príklad uveďme oblasť výskumu a infraštruktúry. Uvedené ciele môžeme dosiahnuť
súdržným a koordinovaným riešením spoločných problémov, predovšetkým ak majú
cezhraničné dôsledky. Tie sú príznačné v prípade oblastí energetiky, bezpečnosti, migrácie
a zmeny klímy.

Môžeme ich dosiahnuť prejavom solidarity v prípade prírodných katastrof alebo katastrof
spôsobených človekom. Dosiahnutie týchto cieľov môže a zároveň by malo spočívať
v poskytovaní nástrojov, ktoré nám umožnia postupovať dôraznejšie na svetovej scéne
a viac zviditeľniť Európu ako najväčšieho darcu (55 % celkovej pomoci).

To nestačí. Musíme dosiahnuť sebadisciplínu v oblasti administratívnych výdavkov. Táto
otázka je tiež súčasťou preskúmania rozpočtu. Potrebujeme tiež oveľa odbornejšie riadenie
rozsiahlych projektov a inovačný finančný nástroj musí presiahnuť 1 % objemu európskeho
rozpočtu, čo tvorí oddelenú časť prílohy preskúmania rozpočtu.
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V konečnom dôsledku dávajú najväčší zmysel vlastné zdroje. (Pravdepodobne už využívam
rečnícky čas vyhradený na moje záverečné poznámky.) Je jednoduché kritizovať
nespravodlivosť, zložitosť súčasného systému a jeho nesúlad so zmluvami. Je však tiež
veľmi jednoduché vyprovokovať neopodstatnené obvinenia, keď začneme diskusie o tejto
otázke.

Musíme uviesť, že Lisabonská zmluva si jasne vyžaduje jednomyseľné prijatie rozhodnutia
o systéme vlastných zdrojov a nevyhnutnosť jeho ratifikácie zo strany všetkých členských
štátov. Daňová zvrchovanosť jednotlivých členských štátov pritom nie je ohrozená.

Má však zmysel uvažovať o vytvorení systému, ktorý sa približuje pôvodnému návrhu
a ktorý umožňuje väčšiu autonómnosť Európskej únie a konsolidáciu verejných financií
členských štátov postupným znižovaním ich priamych príspevkov. Mohli by sme začať
zrušením tohto vyplácania zdrojov založených na DPH. Do úvahy pripadá šesť možných
riešení. Sú uvedené v dokumente a presnejšie určené v prílohe. Žiadne z nich však nie je
dokonalé. Nejde o náhradu národného príspevku. Mali by sa považovať iba za doplnok.

Preskúmanie rozpočtu je pozvánkou a začiatkom rušného rozpočtového obdobia
v Európskej únii. Teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom. Je našou spoločnou
zodpovednosťou ukázať, že Európska únia je schopná reagovať na problémy a že rozpočet,
pokiaľ bude rozumne zameraný na dosahovanie cieľov, by mohol byť nástrojom na obnovu
dôvery v náš európsky projekt.

Ďakujem vám za pozornosť.

Joseph Daul,   v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni,
rozpočet na rok 2011 je prvým rozpočtom, v súvislosti s ktorým je k rokovaniam
a hlasovaniu prizvaný tento Parlament, pričom uplatňuje svoje nové právomoci ustanovené
v Lisabonskej zmluve. Ide o prvý rozpočet, v súvislosti s ktorým sme upustili od
akéhokoľvek zvyšovania celkového objemu navrhovaného Komisiou a namiesto toho
uprednostňujeme realistický a politický prístup.

Realistický prístup vzhľadom na to, že naše členské štáty boli vyzývané na vynaloženie
bezprecedentného úsilia pri stabilizácii a znižovaní svojich verejných financií. Poslanecký
klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) je prvý, ktorý ich vyzval na
dosiahnutie tohto cieľa. Zníženie verejných výdavkov je v skutočnosti základným
predpokladom na to, aby sa naše hospodárstva stali konkurencieschopnejšími a obstáli
v medzinárodnej hospodárskej súťaži za priaznivých podmienok. Nie je teda našou úlohou
žiadať dvadsaťsedem členských štátov v tomto rozpočtovom roku o výdavky, ktoré nie
sú v súlade s úsilím našich spoluobčanov v kontexte ich vlastného vnútroštátneho rámca.

Náš prístup má však tiež politický charakter vzhľadom na to, že sme presvedčení, že
rozpočet na rok 2011 nemožno oddeliť od všeobecnejších finančných súvislostí
nasledujúcich rokov a predovšetkým od výhľadu nasledujúceho finančného cyklu na roky
2014 až 2020.

Dámy a páni, cieľ, na ktorý sa náš Parlament musí v tomto funkčnom období zamerať,
spočíva v zabezpečení toho, aby európske politiky boli financované spôsobom primeraným
konečnému cieľu. Nejde nevyhnutne o otázku požiadavky väčšieho množstva finančných
prostriedkov, ale skôr o zabezpečenie toho, aby sa úlohy pridelené Európskej únii mohli
dosiahnuť primeraným financovaním. Naše členské štáty môžu dokonca ušetriť, znížiť
svoj príspevok do rozpočtu Spoločenstva, ak sa pripravia na to, aby Európa zmenila svoj
finančný systém, ktorý je v súčasnosti zastaraný, a využívať vlastné zdroje. Euro vynaložené
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na európskej úrovni naozaj vytvára väčší zisk a je prínosnejšie než euro vynaložené na
vnútroštátnej úrovni, pretože európskym eurom sa nemusí vyrovnávať deficit.

Na vnútroštátnej úrovni má euro v súčasnosti v niektorých krajinách polovičnú alebo
nižšiu hodnotu. Okrem toho sa na vnútroštátnej úrovni toto euro, ktorého hodnota sa
ešte neznížila, vracia v podobe kohéznych fondov, finančných prostriedkov na rozvoj
vidieka a na podporu inovácií. Žiadam, aby Rada dôsledne zvážila tento nový prístup
k európskym finančným prostriedkom. Som vďačný pánovi komisárovi Lewandowskému
za to, že už začal diskusiu na túto tému s našimi ministrami financií.

Európania majú právo poznať výdavky svojich verejných orgánov na miestnej, regionálnej,
vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Členské štáty musia byť pripravené reagovať na túto
výzvu. Pán predseda Rady, páni ministri, máte v rukách kľúč na začatie týchto diskusií
a rokovaní, aby sa všetky členské štáty mohli posunúť vpred, aby sa euro na úrovni Bruselu
mohlo vrátiť na úroveň občanov v členských štátoch, aby bolo prínosnejšie a vytváralo
nové pracovné miesta na európskej úrovni. Žiadam vás o to, príležitosť je stále aktuálna.
Dajte nám vianočný darček a povedzte nám, že vlastné finančné prostriedky a vlastné
zdroje Európy sa počas vášho predsedníctva stávajú predmetom vážnej diskusie a rokovaní.
Ubezpečujem vás, že ak sa nám to podarí zvládnuť, o tejto otázke budeme rozprávať
mnoho rokov.

Stéphane Le Foll,   v mene skupiny S&D. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pán Wathelet,
pán komisár, rád by som vystúpil bez toho, aby som sa musel vracať k rozprave, ktorá
práve prebehla.

Diskutovali sme o rozpočte na rok 2011 s prekážkami, ktoré si uvedomujeme. Konkrétne
ide o hlbokú krízu, ktorá postihuje celú Európu so schodkami verejných financií na
vnútroštátnej úrovni, z čoho by mohli vyplývať dve hypotézy. Buď tieto schodky verejných
financií na vnútroštátnej úrovni predstavujú prekážku pre európsky schodok, alebo tieto
schodky na vnútroštátnej úrovni musia predstavovať nové smerovanie a nový život na
úrovni Európy. Takto stojí otázka.

Pán komisár, žiadam vás, aby ste sa v rámci rozpravy o preskúmaní rozpočtu, v čase, keď
máme začať diskusiu o rozpočtových výhľadoch na obdobie po roku 2013, pokúsili
o čiastočný odstup od krízy, pokiaľ mne a všetkým európskym občanom nechcete povedať,
že v skutočnosti bude kríza v Európe trvať ešte dlho.

Celý náš problém sa naozaj týka toho, ako zvládnuť krízu a znížiť naše schodky a dlh, a tiež
toho, ako sa dostať z tejto krízy. Práve v tomto momente sa objavuje otázka rozpočtu.
Ako pred chvíľou uviedol pán Joseph Daul, z krízy sa môžeme dostať iba vtedy, ak nám
európsky rozpočet na základe toho, že je európsky, dokáže poskytnúť zdroje na obnovu
toho, čo nám v súčasnosti chýba. Ide o rast, vytváranie pracovných miest, inovácie a výskum.
O to práve ide a o rozpočte by sme mali diskutovať z tohto hľadiska. Nemali by sme
postupovať tak, ako sme príliš často náchylní postupovať, to znamená, neustále spomínať
otázku krízy a schodkov. V tomto postupe Rada naozaj vyniká.

Všimol som si, že nemecká kancelárka a francúzsky prezident v Deauville dokonca oznámili
reformu zmlúv ešte skôr, ako sa uskutočnila akákoľvek diskusia s pánom Van Rompuyom,
s cieľom potrestať všetky členské štáty, ktorým sa v budúcnosti nepodarí dodržať
rozpočtovú disciplínu.
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V tejto situácii sme sa v súčasnosti ocitli v Rade. Parlament pritom žiada iba o jednu vec –
a to najmä Komisiu –, ktorá spočíva v úsilí o posun európskeho projektu vpred. K tomu
má dôjsť prostredníctvom rozpočtu.

Všimli ste si teda určitý počet otázok, v ktorých sme dospeli k úplnej zhode. Potrebujeme
dosiahnuť väčšiu flexibilitu. Kapacitu na omnoho flexibilnejší rozpočet musíme zjavne
nájsť spoločnými silami, pretože to je nevyhnutné. Ide o schopnosť Európy reagovať.
Samozrejme, je to aj otázka určenia priorít a účinnej organizácie európskeho rozpočtu.
O nevyhnutnosti týchto cieľov nikto nepochybuje. Musíme sa však navzájom jasne
dohodnúť na potrebe časového rámca a potrebe spoločného stanovenia našich cieľov. Pán
komisár, nemôžeme záležitosti ponechať v podobe prázdnych slov, sľubov a dokumentov,
ktoré sú mimoriadne zaujímavé a s ktorými takmer v plnej miere súhlasím.

Teraz musíme pristúpiť k praktickým otázkam, konkrétne k základnej otázke, ktorú
obchádzame, k otázke vlastných zdrojov. Čo musíme vykonať, aby sme v blízkej budúcnosti
mali k dispozícii vlastné zdroje pre Európu alebo skôr pre všetkých občanov Európy a aby
sme tak znova nastúpili na cestu rastu, ktorá bude pre budúcnosť Európy ešte pevnejšia?

Pán komisár, čakáme na vaše ambiciózne návrhy.

Guy Verhofstadt,   v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, chcel by som
len uviesť, že podľa mňa Komisia vypracovala kvalitný dokument. Mešká však až
15 mesiacov.

Skutočnosť, že strednodobé preskúmanie sa malo uskutočniť pred 15 mesiacmi, je inak
zanedbateľný detail, a preto to nemusíme znova spomínať. Naozaj, vždy, keď dôjde
k rokovaniam, ponúknu nám strednodobé preskúmanie, ktoré prichádza na konci obdobia.
Je to neprijateľné a v budúcnosti k tomu nesmie dochádzať.

Po druhé, základný bod tohto dokumentu sa týka vlastných zdrojov. Prečo? Pretože
predstavujú základ Európskej únie. Zakladatelia EÚ vytvorili Európsku úniu založenú na
vlastných zdrojoch, to znamená, na clách, daniach z dovážaných poľnohospodárskych
výrobkov a DPH. Tak sa to zaviedlo. Vnútroštátne príspevky začali z dôvodu „britskej
zľavy“. Taká je skutočnosť. Musíme sa preto vrátiť k týmto vlastným zdrojom ako k základu
financovania. Musíme tak urobiť teraz, pretože to je jediný spôsob, ako posunúť Európu
vpred. Musíme to uskutočniť aj z hľadiska demokracie.

V demokracii je potrebné, aby ľudia platili jednotlivé príjmy priamo Európe a mohli tak
prostredníctvom týchto zdrojov prispievať k fungovaniu Európskej únie a kontrolovať ho.

Vážená pani predsedajúca, moja druhá poznámka sa v skutočnosti týka uvedených
vyjadrení. Tvrdenie, že musíme znížiť rozpočet EÚ a príspevky na európskej úrovni s cieľom
zlepšiť stav verejných financií, je nezmysel. Skutočnosť je taká, že fiškálne deficity,
rozpočtové deficity v Európe, dosiahli v súčasnosti výšku 868 miliárd EUR alebo 7 % HDP
Európskej únie. Aj keď sa snažíme obmedziť výdavky na európskej úrovni a úplne zmraziť
európsky rozpočet, tých 868 miliárd EUR by sa znížilo na 860 miliárd EUR. To je
skutočnosť. V skutočnosti by sme mali postupovať opačne: presunúť zodpovednosť
z vnútroštátnej na európsku úroveň a znížiť tak náklady členských štátov.

Európa môže viac dosiahnuť v oblastiach obrany, výskumu, diplomacie, infraštruktúry,
ktoré môžu pomôcť znížiť rozpočtové deficity. Vážený pán predseda Rady, toto je prístup,
ktorý musíte so svojimi kolegami zvoliť. Pokrok musíme dosiahnuť v oblasti vlastných
zdrojov, pretože inak nedosiahnete dohodu v súvislosti s rozpočtom na rok 2011.
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PREDSEDÁ: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Bas Eickhout,   v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi
komisárovi za preskúmanie rozpočtu, ktoré máme konečne k dispozícii. Zásadný význam
preskúmania rozpočtu spočíva v jeho kritickom pohľade na to, či zdroje EÚ dosiahli
očakávané ciele. Veľké množstvo finančných prostriedkov prúdi do poľnohospodárstva
a kohéznych fondov. Spĺňajú tieto sumy ciele, na ktoré sme sa zamerali? Musím uviesť, že
preskúmanie rozpočtu sa k týmto otázkam vyjadruje dosť skromne.

Pozrime sa však do budúcnosti. Pán komisár, veľmi vítam váš postoj, keď tvrdíte, že si
musíme všimnúť ciele stanovené v stratégii EÚ 2020, to znamená ciele v oblasti inovácií,
zmeny klímy, odstránenia chudoby a v oblasti zamestnanosti. Uvedené ciele by mali
zohrávať hlavnú úlohu a mali by sa využiť aj pri preskúmaní rozpočtu. Predstavuje to
prínos pre naše poľnohospodárske politiky a politiky súdržnosti. V týchto oblastiach
očakávame prijatie niektorých kvalitných a ambicióznych reforiem zo strany Komisie
s cieľom zabezpečiť, aby poľnohospodárske politiky a politiky súdržnosti naozaj viedli
k odstráneniu chudoby, zníženiu emisií skleníkových plynov, k inováciám a obmedzeniu
nezamestnanosti. Myslím, že aj to je veľmi dôležité.

Vyjadrím sa o niektorých zásadných myšlienkach, ktorým sa venujete, ako sú napríklad
určité nové predstavy o súkromných investoroch. Musím povedať, že táto otázka
súkromných investorov sa riešila v minulosti. Zo skúsenosti s projektmi ITER a GALILEO
však vieme, že ich dokončenie sa komplikuje, takže sa musíme ubezpečiť, aby sme sa na
nich nespoliehali, ak sa v súvislosti s nimi nenapreduje.

Pokiaľ ide o Európsku investičnú banku, súhlasím, snažte sa EIB zapojiť, ale demokratická
zodpovednosť investičnej banky má zásadný význam. Ako môžeme zaručiť, aby sa aj jej
investície naozaj uskutočnili?

Nakoniec sa chcem vyjadriť o otázke vlastných zdrojov. Opäť sa spomína daň z finančných
transakcií. Zo zasadnutia Rady ECOFIN, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň, však vieme, že
Komisia daň z finančných transakcií nepodporuje. Nie je dokonca ani na zozname pána
Barrosa v súvislosti so samitom G20. V tomto dokumente sa však napriek tomu uvádza,
že je pravdepodobne možné tieto druhy príjmov využiť. Aké je stanovisko Komisie k dani
z finančných transakcií? Komisia je totiž v tejto otázke nejednoznačná a rozporuplná.

Marta Andreasen,    v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, v rámci predloženia
strednodobého preskúmania pre viacročný finančný rámec Európska komisia prináša
správu, ktorá, ako som presvedčená, vyvolá obavy všetkých Európanov, ale najmä britských
občanov. Kým v súvislosti s obmedzením výdavkov spoločnej poľnohospodárskej politiky
prevláda zdržanlivý postoj, existuje radikálnejšia snaha o odstránenie „britskej zľavy“.
Horšie je však to, že existuje jasný zámer vytvoriť nový vlastný zdroj. Európska únia chce
v súčasnosti ako zlodej bez ostychu vyprázdniť vrecká britského daňového poplatníka.
Bez ohľadu na to, či ide o uhlíkovú daň, bankové odvody alebo čokoľvek iné, je zrejmé,
že daňoví poplatníci budú trpieť viac.

Keď si občania uvedomia, že ich EÚ oberá o peniaze, budú čoraz viac odmietať plytvanie
zo strany EÚ a nedostatok transparentnosti. Odstránenie „britskej zľavy“ a vytvorenie
novej európskej dane, nazvime ju pravým menom, si nebude vyžadovať zmenu zmluvy.
Dohoda medzi nemeckou kancelárkou a francúzskym prezidentom o zavedení politických
sankcií na zabezpečenie finančnej stability si však tieto zmeny vyžadovať bude.

141Diskusie Európskeho parlamentuSK19-10-2010



Ak EÚ chce väčšie právomoci, musí požiadať o súhlas tých, ktorým vládne. Ak politici EÚ
chcú novú zmluvu, musia najprv dať občanom referendum. Teraz má „železný džentlmen
Dave“ príležitosť splniť svoj nesplnený sľub na vyhlásenie referenda o EÚ. Uverím tomu
až vtedy, keď k tomu dôjde.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, bolo by zaujímavé,
keby si pán Verhofstadt namiesto opustenia rokovacej sály preštudoval aj dokumenty
Európskej komisie. V jednom z nich sa presne vysvetľuje to, že toto preskúmanie rozpočtu
sa oneskorilo z dôvodu dohody s Parlamentom o jeho vykonaní až po nadobudnutí platnosti
Lisabonskej zmluvy. Vážne!

Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi za oznámenie, ktoré nám predložil. Je to
kvalitné intelektuálne cvičenie o doterajšom spôsobe fungovania finančných výhľadov
a o tom, ako by mali fungovať v budúcnosti.

Chcel by som tiež poďakovať za zdôraznenie slabých miest týchto finančných výhľadov,
najmä škandalóznej neschopnosti súčasného finančného rámca reagovať na neočakávané
potreby.

Rád by som vám pripomenul, že jediná reakcia, ku ktorej doteraz došlo, keď sa objavila
neočakávaná potreba, spočívala v presune finančných prostriedkov z oblasti
poľnohospodárstva na financovanie iných oblastí. K tomu v budúcnosti nesmie dochádzať.

Pán komisár, aj keď uznávam zložitosť vašej súčasnej pozície pri predložení preskúmania,
ktoré sa za žiadnych okolností nemôže zamieňať s revíziou, a pripúšťam, že ste naozaj
vykonali vynikajúcu prácu, nemôžem odolať pokušeniu nahlas prečítať memorandum,
ktoré dopĺňa predložené vyhlásenie:

„Preskúmanie rozpočtu EÚ: často kladené otázky“. „Čo je oznámenie o preskúmaní
rozpočtu?“ „Čo nie je?“ „Prečo preskúmanie rozpočtu?“

(ES) Tri veľmi elegantné otázky na vysvetlenie nevysvetliteľného. Toho, že toto oznámenie,
bohužiaľ, neobsahuje žiadne číselné údaje.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, stále si pamätám, ako
sme pomerne ľútostivo hľadeli na viacročné plány v Sovietskom zväze. Ak sa však nemýlim,
trvali iba päť rokov, kým v súčasnosti máme veľmi neflexibilné viacročné rozpočty na
obdobie siedmich rokov. V súlade s vyjadrením pána komisára Lewandowského o tejto
téme sa domnievam, že jedným z hlavných problémov je v súčasnosti to, že sa príliš
sústreďujeme na otázku uskutočniteľnosti. Z toho majú v konečnom dôsledku prospech
len záujmové skupiny.

Samozrejme, musíme postupovať jednomyseľne. V tom spočíva hlavný problém. Rozpočet
EÚ však v súčasnosti prospieva iba záujmovým skupinám. Ide o záujmové skupiny v oblasti
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, v rámci problematiky súdržnosti a tiež v oblasti
„starého“ priemyslu, ak to tak môžem nazvať. Záujmové skupiny predstavujú riziko pre
dynamické hospodárstvo, ktoré chceme v Európe vytvoriť.

Európu a najmä rozpočet vnímam ako veľký ropný tanker. Je zložité zmeniť jeho
smerovanie, ale teraz máme príležitosť zaviesť ho do prístavu. Využime túto príležitosť
a zamyslime sa, či nemôžeme tento veľký tanker zmeniť na niekoľko omnoho menších
rýchlostných člnov.
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Nakoniec, pokiaľ ide o otázku vlastných zdrojov, tie sú dôležité nielen preto, že Európa
nimi následne disponuje, ale aj preto, aby nám v súčasnosti umožnili bojovať proti
nepriaznivým účinkom príspevkov členských štátov. Členské štáty majú záujem iba o jednu
vec: koľko peňazí môžu z európskeho rozpočtu získať späť. Tomuto prístupu by sa
zamedzilo systémom vlastných zdrojov.

László Surján (PPE).   – (HU) Pán komisár práve uviedol, že rozpočet je politika vyjadrená
číselnými údajmi. Všetci toto tvrdenie poznáme, ale vážený pán komisár, kde sú v tomto
dokumente číselné údaje? Tie tam úplne chýbajú. Takže teraz neviem, o čom v konečnom
dôsledku hovoríme. O strednodobom preskúmaní. O tom tiež hovorili aj ostatní rečníci
predo mnou. V súčasnosti sme v tretej štvrtine a neviem, kedy už toto preskúmanie konečne
dokončíme. Napriek tomu by som chcel teraz položiť jednu otázku. Je určená aj Rade.
Možno sa k nim dostane v rámci prekladu. Rád by som uviedol, že by sme toto preskúmanie,
alebo akokoľvek ho chceme nazvať, mali dokončiť tento rok. Nemá zmysel sa v roku 2011
neustále zaoberať tým, čo sme chceli alebo mali vykonať v roku 2008.

Myslím, že by sme sa mali začať zaoberať nasledujúcim rozpočtovým rámcom. K tomu
sme aj v určitej miere pristúpili. Parlament, ako aj iné partnerské inštitúcie, podľa mňa
vykonáva dôležitú prácu. Tá by mala zahŕňať odvážne reformy. Dnes bola predložená
otázka vlastných zdrojov. Je naozaj neuveriteľné, že sme jediný parlament na svete, ktorý
vytvára rozpočet a nepociťuje jeho záťaž, keď sa stretáva s voličmi. Tieto finančné
prostriedky totiž neberieme občanom my, ale sprostredkovatelia, národné vlády.

Je potrebné, aby sme sa zaoberali zvrchovanosťou členských štátov, ak samotný Európsky
parlament bude mať priame daňové príjmy a predloží svoje vlastné výdavky, spoločné
európske výdavky? Viem, je to zložitá otázka. Otázka zvrchovanosti je veľmi dôležitá. Je
tu však ešte jedna veľmi dôležitá otázka. Pán predsedajúci, ide konkrétne o to, že naše
výdavky by mali byť v súlade so zohľadňovaním zásady subsidiarity a že by sme sa na
európskej úrovni nemali zaoberať žiadnou otázkou, ktorej riešenie je v právomoci členských
štátov. Ďakujem vám za pozornosť.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na jednej strane
uznávam úsilie Komisie o skvalitnenie tejto rozpravy o preskúmaní rozpočtu
prostredníctvom jej oznámenia. Na strane druhej otvorene pripúšťam, že v minulosti a aj
v súčasnosti sme mali rozdielnu predstavu o návrhoch na preskúmanie založených na
spoločnom vyhlásení v roku 2006. Ak dodržíme obsah tohto oznámenia, bude to
znamenať, že až do roku 2014 nedôjde k žiadnemu preskúmaniu. V súlade s mojím
predchádzajúcim vyjadrením to však znamená, že základné prvky lisabonskej politiky
založenej na novej zmluve, aspoň časti súvisiace s rozpočtom, budú presunuté na obdobie
po roku 2014. Následne vzniká otázka, či si takýto postup môžeme dovoliť, predovšetkým
v kontexte globalizácie, keď je schopnosť Európskej únie konať na politickej, ako aj na
hospodárskej úrovni predmetom diskusie, a či za takýto postup môžeme niesť
zodpovednosť. Mám dojem, že vtedajšia Komisia a pán Prodi boli vo svojich návrhoch
príliš cieľavedomí a súčasná Komisia je príliš opatrná.

Samozrejme, že keď pristúpime k nasledujúcemu kroku, je dôležité sústrediť sa najprv na
kvalitnejšie právne predpisy, aby sme mohli podporovať rast a zamestnanosť, zjednodušenie,
účinnosť a zníženie nákladov vzniknutých pri zavádzaní programov, a to predtým, než
požiadame o viac finančných prostriedkov. To sa, mimochodom, týka aj oblasti výskumu,
v ktorej máme deficity a v ktorej sú stále aktuálne žlté/červené karty zo strany Dvora
audítorov. Je tiež nevyhnutné prijať nové finančné nástroje, ako aj začať diskusiu o našom
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ďalšom postupe napríklad v súvislosti s veľkými inovačnými, priemyselnými a výskumnými
projektmi, ako sú napríklad projekty ITER alebo Galileo, alebo aj energetickými projektmi.
Budeme s nimi súhlasiť alebo nie? Ak áno, nemali by potom byť tiež primeraným spôsobom,
iným než v minulosti, financované až do svojho ukončenia z európskeho rozpočtu
prostredníctvom celkového viacročného finančného programu?

Vzhľadom na niekedy zavádzajúcu diskusiu na úrovni členských štátov mi dovoľte vyjadriť
sa aj o otázke našich vlastných zdrojov. Je v plnej miere legitímne a v súlade so zmluvou,
v tej sa to v skutočnosti vyžaduje, aby sme sa zaoberali otázkou našich vlastných zdrojov,
pretože v zmluve sa uvádza, že bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy, je náš rozpočet
financovaný predovšetkým z vlastných zdrojov. Na tejto rozprave by sme sa mali všetci
zúčastniť.

Jean-Luc Dehaene (PPE).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, strednodobé preskúmanie
viacročného finančného rámca, ktoré nám dnes Komisia predkladá, je sklamaním aj
povzbudením zároveň. Dokument je sklamaním v tom zmysle, že neponúka žiadnu
vyhliadku revízie viacročného finančného rámca na roky 2010 až 2012. Dokonca aj
rozpočet na rok 2011 ukázal, že tento cieľ je nedosiahnuteľný. Vo finančnom rámci sa
naozaj nezohľadňujú ani nové úlohy stanovené v Lisabonskej zmluve, ani ciele stratégie
EÚ 2020. To sa skutočne nedá obhájiť. Zaviesť sa musí prinajmenšom rozšírenie rozsahu
flexibility. Našťastie to presadzuje aj Komisia. Táto zvýšená flexibilita by sa mala uplatňovať
už od roku 2012. Na druhej strane je dokument povzbudením v tom, že Komisia konečne
začína diskusiu o otázke vlastných zdrojov. To môže byť v priebehu niekoľkých
nasledujúcich rokov dôležitá diskusia, zložitá, ale nevyhnutná.

V zmluve sa uvádza, že rozpočet EÚ sa musí financovať z vlastných zdrojov. V súčasnosti
sa jeho 80 % financuje presunmi z vnútroštátnych rozpočtov. Nie sú to európske vlastné
zdroje, ale predstavujú časť vnútroštátnych rozpočtových výdavkov. Prejavujú sa vo
vnútroštátnych deficitoch, o zníženie ktorých sa snaží európsky Pakt stability a rastu.
Členské štáty sa teda usilujú o zníženie týchto presunov. Zároveň očakávajú viac od Európy,
čo je zrejmé z Lisabonskej zmluvy a stratégie EÚ 2020.

Tento rozpor musíme odstrániť. To sa dá dosiahnuť iba návratom ku skutočným vlastným
zdrojom. Tým sa tiež musí dosiahnuť zníženie príspevkov členských štátov a zvýšenie
zdrojov EÚ. Komisia správne poukazuje na nové dane ako na možné vlastné zdroje. Tie
sú spojené s oblasťami politiky, ktoré sa rozvíjajú hlavne na európskej úrovni. Rád by som
uviedol príklady politiky v oblasti zmeny klímy a regulácie finančného sektora. Je potrebné
dúfať, že Európska rada a Rada sa tiež okamžite chopia príležitosti začať diskusiu o otázke
vlastných zdrojov ako o naliehavej otázke vzhľadom na finančný výhľad po roku 2014.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár,
som veľmi rada, že tento dokument máme konečne pred sebou. Je dobré, že vznikol a že
nám bol predložený. Vždy sa, samozrejme, môžeme sťažovať, že k tomu mohlo dôjsť skôr
a podobne. Domnievam sa však, že v súčasnosti by sme mali pochváliť predovšetkým
jeden konkrétny aspekt dokumentu: to, že otvára tabuizované témy. V tejto chvíli by sme
nemali ku všetkým otázkam, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s rozpočtom, pristupovať
ako k tabu. Mali by sme diskutovať o všetkom vrátane našich vlastných zdrojov. Tento
prístup si určite zaslúži pochvalu.

Chcela by som vysloviť varovanie v súvislosti s istým nebezpečenstvom, ktoré súvisí
s diskusiou o otázke nových vlastných zdrojov. Vieme, že ide o veľmi zložitú diskusiu,
ktorá môže ľahko zablokovať všetky ostatné rokovania o tom, ako by mal vyzerať rozpočet
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Európskej únie, a o tom, ako sme sa poučili zo súčasného finančného rámca. Nemali by
sme sa nechať zahnať do slepej uličky. Mali by sme rozšíriť horizonty našej diskusie
a nezaoberať sa len otázkou vlastných zdrojov, čo nám v skutočnosti znemožní nájsť
riešenie.

Rada by som zdôraznila, že strana príjmov rozpočtu Európskej únie by mala byť stabilná
a predvídateľná. Nikdy by sme nemali zabúdať na veľký úspech rozpočtu Európskej únie,
ktorý spočíva v jeho vyrovnanosti. Je to rozpočet bez dlhov. Táto hodnota by mala aj
naďalej byť hlavnou zásadou. Chcela by som tiež zdôrazniť, že vďaka novým vlastným
zdrojom by mal byť príjem Európskej únie stabilný a predvídateľný. Okrem toho by nemal
spôsobovať dlh. Myslím si, že by sme nad tým mali uvažovať a pamätať, že súčasný príjem
Európskej únie založený na hrubom národnom produkte jednotlivých členských štátov
nie je taký zlý systém, že by sme ho mali odmietnuť.

Nový systém by podľa môjho názoru mal byť spojením nového a starého. Vo veľkej miere
by sme mali uvažovať o reforme, ale okrem toho by sme nemali bez opodstatnenia odmietať
overenú tradíciu. Inými slovami, nadväznosť a zmena sa navzájom nevylučujú. Mali by
sme začať tým, čo už úspešne funguje, a neodmietať to. S diskusiou výlučne o otázke
vlastných zdrojov sa totiž môžeme dostať do bezvýchodiskovej situácie, pričom
v skutočnosti máme uvažovať nad spôsobom vytvorenia nového finančného rámca.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, preskúmanie rozpočtu je potrebné vždy.
Týka sa rodín, Európskej únie a týkalo sa dokonca Fagina v knihe Oliver Twist. Keď jeho
drobná obchodná činnosť vreckového zlodeja prestala vynášať, povedal, že si to musí
znova premyslieť.

Je správne, že o tom tiež znova premýšľame. Konkrétne ide o to, že môžeme vykonať veľa,
aby bol cieľ nášho úsilia prijateľnejší pre členské štáty a občanov.

Po prvé, cieľ zníženia byrokracie o 25 %, a dúfajme, že aj o viac, je veľmi žiaduci a veľmi
atraktívny. Po druhé, musíme si prestať dávať vlastné góly. Bohužiaľ, súhlasím s niektorými
euroskeptikmi, ktorí uviedli, že zvýšenie rozpočtu na pohostenie nebol rozumný krok.
Bola to voda na mlyn euroskeptikov a myslím si, že to sklamalo euronadšencov. Po tretie,
čo je veľmi dôležité, najžiadanejšia je celá otázka vytvárania vlastných zdrojov. Myslím,
že náš predseda pán Daul to vyjadril veľmi správne, keď povedal, že euro vynaložené na
európskej úrovni má väčšiu hodnotu ako euro vynaložené na úrovni členského štátu.
Myslím si, že by sme mali postupovať týmto smerom a podporovať najmä rizikový kapitál,
ktorý vníma európske projektové dlhopisy ako spôsob financovania rôznych projektov,
ktoré potrebujeme.

V súčasnosti máme cieľ v súvislosti s oblasťou výskumu a vývoja na úrovni 3 %. Ak máme
byť konkurencieschopní a vytvárať potrebné pracovné miesta, ktoré potrebujeme, má to
pre Európu zásadný význam. Musíme aj naďalej vo veľkej miere financovať prvý pilier
SPP, aby ľudia neodchádzali z vidieka, a druhý pilier, aby sme zabezpečili dosahovanie
výsledkov v záujme občanov. Rovnako nemôžeme ustúpiť v prípade cieľov v oblasti
obnoviteľnej energie a emisií CO2 a, samozrejme, ani v prípade politiky súdržnosti, ktorá
je veľmi úspešná. Ak sa nám toto všetko podarí dosiahnuť, do roku 2020 sa môže HDP
v konečnom dôsledku zvýšiť o 4 % a môže vzniknúť 5,6 milióna dodatočných pracovných
miest.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, aj vo Výbore pre regionálny
rozvoj sme preskúmanie rozpočtu veľmi očakávali. Európska štrukturálna a kohézna
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politika mala napokon úspech, a to najmä v posledných rokoch. Prínos Kohézneho fondu
pri prekonávaní krízy je značný najmä v najchudobnejších regiónoch. Horizontálny prístup
v súvislosti s cieľom konkurencieschopnosti a zamestnanosti prináša povzbudzujúce
výsledky. Finančné prostriedky EÚ sa nikdy nevyužívali účinnejšie, nikdy sme nezapojili
viac malých a stredných podnikov do medzinárodných sietí a regióny neboli nikdy lepšie
pripravené na využívanie európskych programov. Využívanie a čerpanie finančných
prostriedkov EÚ nám dáva veľmi jasný a povzbudzujúci signál. Pri tomto úspechu by sa
dokonca mohli značne obmedziť aj nezrovnalosti súvisiace s využívaním štrukturálnych
fondov.

Dvor audítorov, vedci a regióny nás o týchto záležitostiach informujú. Komisia alebo
členské štáty to však, bohužiaľ, nerobia. Sú nápadne zdržanlivé. V súvislosti so
štrukturálnymi fondmi sa neuskutočnilo dôkladné strednodobé preskúmanie. Je mi to
veľmi ľúto, pretože povzbudenie v podobe preskúmania rozpočtu by bolo dobrým
dôvodom na pokračovanie štrukturálnej politiky. Je, samozrejme, potrebné prispôsobiť
obsah cieľov stratégie EÚ do roku 2020. V mnohých oblastiach je nevyhnutné využívať
zdroje účinnejšie. Cieľové štruktúry a spolupráca s členskými štátmi a regiónmi sa však
jednoznačne osvedčili. Ani v tomto prípade sme nevyužili príležitosť dokázať to tým, že
by sme vykonali dôkladné preskúmanie rozpočtu.

Dámy a páni, Parlament má však dobrú pamäť. Ak budeme diskutovať o budúcom
finančnom výhľade, predložíme úspechy regionálnej politiky. Keď sa budeme venovať
otázke spoľahlivosti politiky, v súvislosti so štrukturálnymi fondmi budeme obhajovať
dlhé plánovacie obdobia. Keď budeme rokovať o budúcich preskúmaniach rozpočtu,
budeme požadovať to, aby boli povinné. Pravidelné preskúmania rozpočtu totiž tiež
prispievajú k transparentnosti. K týmto otázkam musíme v budúcnosti pristupovať
dôslednejšie.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy
a páni, všetci si dobre uvedomujeme politické problémy, s ktorými sa stretávame. Ide
okrem iného o globalizáciu, boj proti zmene klímy, starnutie obyvateľstva a energetickú
bezpečnosť. Všetky uvedené problémy sa riešia spolu s krízou, ktorá neprejavuje žiadne
znaky toho, že by sa končila. Chceme zachovať silný sociálny štát, ktorý tiež zvýši našu
konkurencieschopnosť. Na dosiahnutie týchto cieľov sme vytvorili stratégiu EÚ do roku
2020. Túto stratégiu však musíme financovať. Mali by sme stanoviť sumu potrebnú na
každú politiku, aby sme uvedenú stratégiu zaviedli účinným spôsobom a aby sme dospeli
k celkovej potrebnej sume.

Obhajujem, samozrejme, metódu zdola nahor založenú na pripočítavaní. Po stanovení
potrebnej sumy musíme presne určiť zdroje, ktoré by sme mali mať k dispozícii. Približne
80 % rozpočtu Spoločenstva pochádza z vnútroštátnych rozpočtov. Túto závislosť musíme
obmedziť, aby sme dodržiavali samotné zmluvy. Stratégia EÚ do roku 2020 by sa však
mala začať uskutočňovať v súčasnom období. Rád by som sa teda spýtal, prečo v súčasnosti
neprebieha revízia viacročného finančného rámca, aby sa dosiahol jeho súlad s touto
stratégiou, ktorú sme už všetci podporili.

Jutta Haug (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, hneď na úvod vyjadrím
svoje presvedčenie o kvalite predloženého dokumentu. Tak ako nám pán Lewandowski
neustále sľuboval, ide o vyvážený dokument s veľkým množstvom návrhov a predstáv
o tom, ako by sme mohli a mali pokračovať v práci. Nespĺňa však očakávania nás
odborníkov na rozpočet vo Výbore pre rozpočet. Úprimne povedané, domnievali sme sa,
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že bude obsahovať rozbor súčasného finančného rámca. Skutoční optimisti boli dokonca
presvedčení, že by mohol zahŕňať aj malú revíziu zostávajúceho obdobia platnosti
súčasného finančného výhľadu. Predložený dokument je však iba pohľadom do budúcnosti.
Takmer každý druhý odsek obsahuje zmienku o tom, ako v budúcnosti lepšie riešiť otázky,
ktoré súvisia s naším rozpočtom, či už to súvisí s našimi prioritami, či ide o to, ako dosiahnuť
ciele stratégie EÚ do roku 2020, ako zlepšiť spoluprácu s našimi susedmi, ako vylepšiť
európsku infraštruktúru alebo našu budúcu poľnohospodársku politiku a politiku
súdržnosti. Uvedený dokument dokonca obsahuje predstavy súvisiace s budúcou štruktúrou
nášho rozpočtu a dĺžkou ďalšieho finančného obdobia.

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, EÚ uzavrela v decembri 2009
v Ženeve s latinskoamerickými krajinami dohody o banánoch, ktorými sa značne znížili
clá.

Na základe týchto dohôd EÚ vypracovala kompenzačné opatrenia pre krajiny AKT, ak sa
nemýlim, v celkovej výške 190 miliónov EUR. Po roku 2009 sa medzi EÚ a krajinami
Strednej Ameriky uzatvorili nové dohody, ktorými sa ešte viac znižujú clá pre tieto krajiny.

V sprievodných opatreniach zahrnutých v opravnom rozpočte sa tieto nové dohody
nezohľadňujú. Cena sprievodných opatrení odhadovaná krajinami AKT však omnoho
viac presahuje výšku 190 miliónov EUR. Podľa môjho názoru by zmenené a doplnené
rozhodnutie malo zohľadňovať požiadavku krajín AKT.

Keďže pochádzam z volebného obvodu, v ktorom sa pestujú banány, budem tomuto
rozhodnutiu v opravnom rozpočte venovať mimoriadnu pozornosť.

Mairead McGuinness (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je príliš skoro na
konečné kladné alebo záporné hodnotenie tohto dokumentu. Je však dobré, že nejaký
dokument máme, pretože jeho vypracovanie trvalo dlho.

Chcela by som sa vyjadriť najmä o časti venovanej poľnohospodárstvu, pretože som
spravodajkyňa pre rozpočet na nasledujúci rok. Mám určité obavy v súvislosti s jazykom
použitým v odseku o poľnohospodárskej politike. Ide napríklad o výraz „radikálnejšia
reforma“ a citujem dokument, „by si vyžadovala zrušenie príjmovej podpory a trhových
opatrení a priority by sa skôr než na hospodársku a sociálnu dimenziu SPP orientovali na
ciele spojené s otázkami životného prostredia a zmeny klímy“.

Obsahuje tiež návrh v súvislosti s tým, že z dôvodu priamych platieb poľnohospodárom
prevláda v súčasnosti kultúra závislosti. Kultúra reality je taká, že trh neposkytuje
poľnohospodárom dostatočný príjem. Poľnohospodárstvo vytvára príjmy, ktoré nedosahujú
ani priemernú úroveň, a táto otázka sa musí vyriešiť v akýchkoľvek budúcich opatreniach
zameraných na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tento dokument však
vítam.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Aj ja by som chcel poďakovať Komisii za predložený
dokument. Myslím, že v budúcnosti poskytne predmet na rozsiahlu diskusiu. Som
presvedčený, že obsahuje niekoľko otázok, ktoré budú v Parlamente témou živej rozpravy.
Chcel by som sa postupne vyjadriť o troch z nich.

Prvá sa týka toho, či je možné všetky politiky Európskej únie zahrnúť v rámci všeobecnej
politiky EÚ do roku 2020. Vieme, že sa od nej odvodzuje mnoho politík, ktoré sú dôležité
pre Európsku úniu. Nemyslím si však, že časť o trvalo udržateľnom raste je najlepším
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miestom napríklad pre poľnohospodársku politiku alebo časť o otázke inkluzívneho rastu
je najlepším miestom pre politiku súdržnosti. Som presvedčený, že uvedené oblasti sú
trochu rozsiahlejšie a bude pomerne zložité zahrnúť ich v rámci cieľov stratégie EÚ do
roku 2020.

Po druhé, rád by som sa venoval zásadám, ktoré dokument obsahuje. Jednou z nich je
spoločná zásada solidarity, ktorá je nepochybne veľmi dôležitá. Musíme si však všímať
zdroje vrátane Kohézneho fondu, a to nielen ako formu solidarity, ale aj ako prostriedok
rozsiahlejšej konvergencie. Vieme, že má mimoriadne dôležitý hospodársky vplyv, ktorý
nemá len morálny rozmer, ale v skutočnosti súvisí aj s hospodárskymi výsledkami.

Posledná otázka sa týka vlastných zdrojov. V tomto prípade sa zohľadňuje aj poskytovanie
pôžičiek zo strany Európskej únie, záruka za ne prostredníctvom európskeho rozpočtu
a financovanie veľkých projektov. Myslím si, že môže byť pre nás zložité diskutovať
o požičaní finančných prostriedkov bez toho, aby sme sa jasne vyjadrili o našich vlastných
zdrojoch vrátane zdrojov získaných zo spolupráce s finančnými inštitúciami, ako je
napríklad Európska investičná banka, alebo o opätovnom použití nevyužitých finančných
prostriedkov z európskeho rozpočtu namiesto toho, aby sa vrátili členským štátom.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, mám len krátke vyjadrenie o tomto
oznámení Komisie. Je mi ľúto, že v tomto vyhlásení sa málo venujeme najmä oblasti
výdavkov. Viete, že Výbor pre rozpočet žiada, aby sme nevykonali len preskúmanie
rozpočtu, ale predovšetkým primerané strednodobé preskúmanie, a to nielen prvoplánovo,
ale jednoducho preto, aby sme analyzovali štruktúru rozpočtových výdavkov a prijali
závery o niektorých ich aspektoch.

Tak ako ja si uvedomujete, že je potrebné opätovne sa zamerať na niektoré aspekty výdavkov
v oblasti politiky súdržnosti, sústrediť sa na veľké priemyselné projekty, ako je napríklad
projekt ITER alebo iné, ktoré súvisia s projektom Galileo, a tiež chrániť zdroje vyčlenené
na poľnohospodársku politiku.

Na druhej strane považujem prístup Komisie v oblasti príjmov za zaujímavý a trochu
odvážnejší. Naozaj si myslím, že v súčasnosti nemôžeme diskutovať o rozpočte EÚ bez
toho, aby sme začali rozpravu o vlastných zdrojoch a komunitarizácii, alebo bez toho,
aby sme sa venovali niektorým oblastiam výdavkov. Som presvedčený, že ide o úplne
nevyhnutnú a zásadnú otázku budúcnosti Európskej únie. Dúfam preto, že spoločne
dokážeme ľahšie nájsť spôsoby financovania svojich priorít, či už ide o otázku mládeže,
vzdelávania alebo akýchkoľvek iných priorít, ktoré som práve spomenul. Spoločne totiž
musíme určiť tieto oblasti výdavkov s vysokou pridanou hodnotou, aby sme sa vyhli
opakovaniu toho, k čomu, bohužiaľ, práve teraz dochádza v súvislosti s Európskou službou
pre vonkajšiu činnosť.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, ako uviedlo aj mnoho
našich kolegov poslancov, je pravda, že oznámenie Komisie sme napäto očakávali. Pani
Haugová celkom správne uviedla, že mnohí z nás očakávali výsledky tohto oznámenia
s optimizmom a skutočne sme predpokladali, že bude obsahovať revíziu súčasného
finančného rámca.

V tejto súvislosti musím povedať, že predložený dokument je pre mňa dosť veľkým
sklamaním, pretože dôvod, pre ktorý sme vám umožnili jeho oneskorené predloženie
v období po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy a prijatí stratégie EÚ do roku 2020,
spočíval v tom, že sme chceli konkrétnejšie vyjadrenia. Pravda je taká, že tento všeobecný

19-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK148



dokument mohol byť celkom jednoducho predložený v roku 2007 alebo 2008. Neviem
teda, prečo sme museli čakať.

V každom prípade je vždy dôležité upozorniť na niektoré pozitívne aspekty a domnievam
sa, že všetci súhlasíme s tým, že by ste konečne mali začať diskusiu o vlastných zdrojoch.
Už ste si všimli, že Parlament o to žiada, a dúfame, že Rada, ktorá túto rozpravu sleduje,
sa k nám v tomto úsilí pripojí. Potom to budeme môcť vyzdvihnúť ako pozitívny prvok.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, bez ohľadu na to, či ide
o optimistickú alebo pesimistickú situáciu, uvedený dokument obsahuje užitočné poznatky.
Pre mňa je najdôležitejšie to, ako tento dokument využijeme, ako k nemu Parlament
pristúpi. Ako sme dnes uviedli a ako veľmi správne uviedli iní rečníci predo mnou, myslím
si, že obsahuje určité zaujímavé informácie.

Otázka vlastných zdrojov je zjavne najdôležitejšia téma, o ktorej musíme diskutovať.
Súhlasím tiež s dôležitosťou využitia týchto poznatkov s cieľom podporovať najmä stratégiu
EÚ do roku 2020. Trvám však na tom, že nejde len o dokument o uvedenej stratégii. Zjavne
ho musíme zdokonaliť, ale, samozrejme, dôležitá je aj oblasť poľnohospodárskej politiky
a otázka dopravných sietí. Venovať sa musíme aj ďalším dvom dokumentom.

Mám konkrétne na mysli správu pracovnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí,
ktorej predsedá pán Van Rompuy a ktorá tiež zdôraznila niekoľko otázok súvisiacich
s rozpočtovou koordináciou. Na záver by som chcela uviesť, že na základe vašich návrhov
budeme musieť pracovať so všetkými možnosťami, ktoré nám budú predložené. Na mysli
mám konkrétne ďalšiu správu. Ide o známu správu pána Montiho s názvom Nová stratégia
pre jednotný trh, ktorá obsahuje inú stránku rozpočtových politík, inými slovami, všetko,
čo sa týka fiškálnej spolupráce.

Myslím si, že túto rozpravu o návrhoch Komisie nemôžeme oddeliť od všetkých ostatných
otázok predložených inými európskymi inštitúciami, pretože v konečnom dôsledku
predstavujú rozdielne fázy tej istej rozpravy.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Máme pred sebou veľmi zaujímavý dokument a bolo by
potrebné uviesť, že pomerne dlho sme očakávali dokument bez akýchkoľvek číselných
údajov a v tomto prípade Komisia dodržala svoje slovo. Dostali sme dokument, ktorý
v skutočnosti obsahuje určité prvky programu a niektoré vyhlásenia. Ako Európsky
parlament by sme si naozaj mali všimnúť dnešné vyjadrenia Komisie.

V súčasnosti je pre nás poslancov Európskeho parlamentu veľmi dôležitá napríklad diskusia
o otázke vzťahu medzi stratégiou EÚ do roku 2020, ktorú sme už dnes spomínali,
a politikami EÚ. Ak v tomto dokumente Komisia ponúka príležitosť organizácie rozpočtu
okolo stratégie EÚ do roku 2020, potom toto vyhlásenie v skutočnosti predstavuje
existenciu možnosti začlenenia väčšiny politík EÚ do uvedenej stratégie. V texte dokumentu
je to jasne vyjadrené. Reorganizácia štruktúry rozpočtu v podstate znamená reorganizáciu
politík EÚ. Vyhlásenie o tom, že politika súdržnosti má byť hlavným nositeľom stratégie
EÚ do roku 2020, je tiež vyhlásením, ktoré nás teší, a určite sa budeme snažiť o premenu
týchto vyjadrení a vyhlásení na konkrétne rozhodnutia.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel
poznamenať, že tento dokument je zaujímavý. Je prejavom záujmu Komisie a Európsky
parlament by ho mal využiť. Rád by som tiež uviedol, že za zmienku stoja dve otázky:
otázka využitia vlastných zdrojov a otázka poľnohospodárskej politiky.
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Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv musím
poďakovať pánovi komisárovi za to, že tento dokument skutočne existuje. Tentoraz
diskutujeme o niečom hmatateľnom a nielen o slovách, ktoré nenadobudli podobu
konkrétneho dokumentu, ako sa to niekoľkokrát stalo.

Pri úvodnom hodnotení akéhokoľvek dokumentu však vždy nájdeme kladné aj záporné
aspekty. Tento dokument vnímam čiastočne pozitívne, pretože sa venuje otázke vlastných
zdrojov. Parlament už pred časom dúfal, že sa budeme zaoberať touto témou, aby sme
znížili príspevky členských štátov a zvýšili príležitosť uskutočniť dôležité investície, ktoré
Európa potrebuje.

V súvislosti s novým viacročným finančným rámcom sa v ňom uvádza obdobie v dĺžke
päť plus päť rokov. Mám však obavy v súvislosti s ďalším strednodobým preskúmaním,
pretože ak ďalšie preskúmanie bude akokoľvek pripomínať to posledné, na ktoré sme
museli tak dlho čakať, určite to nebude pozitívny krok. Obsahuje však aj súvislosť so
stratégiou EÚ do roku 2020, s čím súhlasím, pretože je to jedna z uvedených priorít tohto
Parlamentu.

Na druhej strane však vnímam tento dokument negatívne, pretože v súvislosti so spoločnou
poľnohospodárskou politikou obsahuje množstvo odkazov na verejné hodnoty a služby,
ktoré musí poľnohospodárstvo poskytovať ľuďom, ale veľmi málo odkazov na prvotnú
poľnohospodársku výrobu a konkurencieschopnosť odvetvia.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Dámy a páni, preskúmanie rozpočtu vzbudzovalo
veľký nepokoj, ale spôsob, akým ho pán komisár predložil, bol taký inteligentný, že sme
sa utíšili a upokojili. Neznamená to, že pán komisár nepredložil mnoho problémov, na
ktoré teraz musíme reagovať. Napríklad to, ako môžeme vyrovnať výdavky s príjmami?
Mali by sme znížiť výdavky a zvýšiť príjmy? Možno by sme sa mohli spýtať na spôsob
zvýšenia účinnosti zdrojov EÚ a ich rozumnejšieho vynakladania.

Musíme začať prechod od financovania tradičnej infraštruktúry k financovaniu výskumnej
infraštruktúry. Musíme však dosiahnuť určitú rovnováhu, ktorá zohľadňuje rôzne úrovne
vývoja v jednotlivých členských štátoch. Vieme, že každé euro vynaložené z rozpočtu EÚ
je prínosnejšie než euro z vnútroštátneho rozpočtu. Nezabúdajme však, že každé euro
odvedené do rozpočtu EÚ tiež poskytuje značný prospech a výnos platcovi. Teda nielen
tomu, kto dané euro z rozpočtu EÚ dostáva. Je dôležitý poznatok, že čistí prispievatelia
majú aj značný prospech zo zdrojov, ktoré odviedli do rozpočtu EÚ.

Janusz Lewandowski,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem za vaše
poznámky. Nejde len o zhodu času a miesta. Počas rozpravy vznikla zrejmá súvislosť medzi
preskúmaním rozpočtu a ročným rozpočtom na rok 2011 alebo dokonca sprievodnými
opatreniami týkajúcimi sa banánov. Dokument sa predkladá naozaj neskoro. Úprimne
povedané, nachádzame sa uprostred finančného výhľadu na roky 2007 až 2013. Tri roky
máme za sebou a tri pred sebou.

Ďakujem za vašu podporu a úsilie v súvislosti s ďalším krokom, ktorým je predloženie
budúceho finančného výhľadu. Ďakujem za vašu angažovanosť v diskusii o obidvoch
stranách rozpočtu vrátane vlastných zdrojov (pán Daul, pán Le Foll, pán Verhofstadt, pán
Böge, pán Dehaene, pán Abad, pán Fernandes, pán Kalfin, pani Durantová a pán La Via).
Ďakujem za vašu podporu v úsilí o dosiahnutie flexibility (pán Garriga) a zjednodušenia
(pán Daul).
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Pán Eickhout položil otázku o stave dane z finančných transakcií alebo dane z finančnej
činnosti. Príloha obsahuje krátku poznámku o tom, že prednosť nedávame zdaňovaniu
pohyblivých operácií, ktorému sa dá ľahko vyhnúť, ale zdaňovaniu spoločností, to znamená
aktívnych transakcií. Na to, aby sme zabránili daňovým únikom, nemusíme dosiahnuť
medzikontinentálnu dohodu.

Pán Garriga a pán Surján sú sklamaní v súvislosti s číselnými údajmi. Dokument obsahuje
prílohu, v ktorej je uvedené určité vyčíslenie a tiež posúdenie vplyvu v súvislosti so
súdržnosťou. Toto je hlavný bod, ktorý som očakával vzhľadom na svoje poznatky
o stanovisku Parlamentu. Nejde o revíziu číselných údajov na roky 2011 až 2013, ako to
tvrdili pán Böge, pani Gardiazábalová Rubialová, pani Haugová, pán Dehaene a pán Abad.

Úpravy jednoducho nemôžeme robiť takýmto spôsobom. Potrebujeme právny základ.
Prispôsobenie sa lisabonskej politike a stratégii EÚ do roku 2020 môžeme vykonať
každoročne. Dá sa to uskutočniť a je to naša úloha na roky 2011, 2012 a 2013. Nemôžeme
to však vykonať naraz jednoduchým vyčíslením bez právneho základu a zavedením nových
požiadaviek v rámci rozpočtu.

Nepoznáme ešte dôsledky dohody o projekte ITER a iných rozsiahlych programov, ktoré
by mali byť do roku 2013 nákladnejšie. Ste sklamaní, ale takto znie moja odpoveď.

Pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárstva, ide o vyvážené stanovisko. Pani McGuinnessová,
viete, že existujú radikálnejšie názory o tom, ako by sme mali postupovať v súvislosti
s výdavkami na poľnohospodárstvo. Existuje aj silná politická obhajoba. Našou úlohou je
dosiahnuť vyvážené stanovisko, pretože v konečnom dôsledku ide o kompromis a mali
by sme získať konečný súhlas 27 krajín.

Ešte raz vám ďakujem za pripomienky.

Predsedajúci.   – Pán Lewandowski, vždy ste boli dobrým poslancom Parlamentu, ktorý
obhajoval rozpočet na našej strane. Dúfame, že takto získané skúsenosti nepoužijete proti
Parlamentu, ale na dosiahnutie konsenzu s Parlamentom. V tom vám dôverujeme.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.45 hod. a pokračovalo o 19.00 hod.)

PREDSEDÁ: EDWARD McMILLAN-SCOTT
podpredseda

14. Hodina otázok (otázky pre Komisiu)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je hodina otázok (B7-0552/2010).

Nasledujúce otázky sú určené Komisii.

Prvá časť
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Otázka č. 18, ktorú predkladá Rodi Kratsová-Tsagaropoulouová (H-0482/10)

Vec: Kritériá dohody Bazilej III a európske banky

Bazilejský výbor pre bankový dohľad oznámil 12. septembra 2010 stanovenie nových
kritérií v rámci posilňovania stability finančného systému (1) . V týchto kritériách sa najmä
predpokladá zvýšenie podielu bežných akcií k rizikovo váženým aktívam.

Môže Komisia odpovedať na tieto otázky? Domnieva sa Komisia, že táto podmienka
stanovená v dohode Bazilej III vyplýva z nedávnej finančnej krízy alebo je jej cieľom
skorigovať štrukturálne nedostatky, ktoré nebolo možné napraviť dohodou Bazilej II? Aké
budú dôsledky dohody Bazilej III na zabezpečenie likvidity európskymi bankami na trhu?
Domnieva sa, že dohoda Bazilej III povedie k urýchleniu fúzií bánk? Domnieva sa, že nová
dohoda ešte vo väčšej miere znevýhodňuje malé banky v postavení voči veľkým bankovým
skupinám? Nemali by byť tieto kritériá predmetom širšej konzultácie v rámci G20 s cieľom
vytvoriť základ pre vyváženejšiu hospodársku súťaž vo finančnom sektore na svetovom
trhu?

Michel Barnier,    člen Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci, prajem vám všetkým dobrý
večer. Pán predsedajúci, práve som prišiel z Luxemburgu, kde zasadala Rada ministrov
hospodárstva a financií a dosiahla jednomyseľnú dohodu o návrhu smernice o hedžových
fondoch a súkromných kapitálových fondoch.

Spomínam to teraz pred Parlamentom, pretože návrh tohto dokumentu, ktorý ostane
návrhom, kým ho tu vy neprediskutujete, vďačí za veľa Európskemu parlamentu, práci
vášho spravodajcu pána Gauzèsa a mnohým predloženým pozmeňujúcim a doplňujúcim
návrhom, ktoré doň boli zahrnuté pred konečným hlasovaním Rady ministrov,
predovšetkým tým, ktoré súvisia s balíkom finančného dohľadu, ktorý tiež vďačí za veľa
prínosu Európskeho parlamentu.

Prirodzene, teraz budeme s Parlamentom spolupracovať na dokončení dohody o regulácii
hedžových fondov a súkromných kapitálových fondov. Tento sektor bude po prvýkrát
podliehať európskej regulácii a chcel by som vám už teraz poďakovať za vašu účasť na
príprave tohto návrhu smernice.

Pani Kratsová-Tsagaropoulouová sa ma pýtala na diskusie prebiehajúce v Bazileji súvisiace
s otázkou regulácie, ktorú som práve spomenul. Reforma bankovníctva je veľmi dôležitá
vec a ja opäť vítam záväzok Parlamentu, ktorého dôkazom je vynikajúca práca pána Karasa.
O tom sme tu hovorili pred dvoma týždňami. Budete požiadaní o stanovisko k navrhovanej
smernici o kapitálových požiadavkách 4, ktorú predložíme na jar 2011 s cieľom uplatniť
dohodu Bazilej III v Európe.

Dámy a páni, to, že sme sa dostali do bezprecedentnej finančnej krízy, ktorá sa ešte
neskončila, je slabý výraz. Podľa Medzinárodného menového fondu sa na konci roka 2010
straty bánk pripisované kríze vyšplhali na 2 300 miliárd EUR, pričom polovica strát vznikla
európskym bankám. Táto kríza, ktorá začala vo finančnom sektore, priviedla európske
hospodárstvo do vážnej recesie. Európsky HDP sa len v tomto roku znížil o 5,7 %, respektíve
700 miliárd EUR.

Musíme obnoviť dôveru a stabilitu v bankovom sektore a zabezpečiť, aby úvery naďalej
poháňali reálne hospodárstvo, podnikanie, zamestnanosť a rast. Európska únia a členské

(1) http://www.bis.org/press/p100912.pdf
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štáty prijali bezprecedentný súbor mimoriadnych opatrení, ktoré v tom čase – nebolo to
tak dávno – financovali daňoví poplatníci. Komisia tak schválila 4 100 miliárd EUR štátnej
pomoci, čo predstavovalo 35 % európskeho HDP. Tieto podporné opatrenia spolu
s fiškálnymi politikami, ktorých cieľom bolo dostať Európu z recesie, zvýšili deficit a verejný
dlh.

Dámy a páni, občania a daňoví poplatníci už raz zaplatili – zaplatia aj druhýkrát? Myslím
si, že nie, a dúfam, že nie, pretože by to nebolo spravodlivé. Našou politikou je prezieravosť,
pretože prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. Musíme predísť tomu, aby sa kríza a jej
katastrofálne dôsledky objavili druhýkrát. A práve s cieľom preniesť túto potrebu
prezieravosti a prevencie do našich obozretných politík zavedieme v Európe nariadenia
Bazilej III.

V rovnakom duchu chceme v Európe zabezpečiť prevenčný rámec na riešenie bankových
kríz, ktorý bude tiež založený na stanoviskách Parlamentu. Mám konkrétne na mysli prácu
pani Ferreirovej.

Skupina G20 svojím rozhodnutím z 2. apríla 2009 poverila Bazilejský výbor pre bankový
dohľad dôkladným zlepšením nariadení Bazilej II, ak je to potrebné, s cieľom posilniť
odolnosť bánk a zlepšiť finančnú stabilitu. Vedúci predstavitelia EÚ vyjadrili podporu
tomuto cieľu 19. a 20. marca 2009. Nariadenia Bazilej III vypracovali v Bazilejskom výbore
odborníci z regulačných a dozorných orgánov 27 významných medzinárodných bankových
trhov za veľmi aktívnej účasti Komisie v mene všetkých členských štátov Európskej únie.

Analýza, ktorú vypracovali Komisia a Bazilejský výbor, ukazuje, že nové nariadenia posilnia
finančnú stabilitu, obmedzia cyklickosť a budú viesť k veľkým hospodárskym a sociálnym
výhodám pre širokú škálu zainteresovaných strán vďaka očakávanému zníženiu početnosti
bankových kríz a rizík, ktoré so sebou prinášajú. Táto reforma bude výhodná predovšetkým
pre tých, ktorí si požičiavajú, pre spoločnosti a jednotlivcov, ale aj pre veriteľov, vlády,
malé a stredné podniky a našich občanov všeobecne.

Je pravda, že tieto výhody sa prejavia až časom z dôvodu postupného zavádzania nových
nariadení a prechodných ustanovení, ktoré oznámila skupina guvernérov a riaditeľov
bankového dozoru 12. septembra 2010.

To isté platí aj pre požiadavky na likviditu. Nariadenia o likvidite sa budú sledovať do roku
2015. Pani Kratsová-Tsagaropoulouová sa ma spýtala, či nové pravidlá urýchlia fúzie bánk.
To nie je cieľom reformy, ale ak niektoré banky nesplnia tieto nové nariadenia v termíne,
a preto sa budú musieť spojiť so svojimi konkurentmi, alebo dokonca partnermi, malo by
to viesť k väčšej ochrane ich vkladateľov a veriteľov a k vyššej finančnej stabilite.

Rozumiem tiež vašej obave, že nové nariadenia budú mať neprimeraný vplyv na menšie
banky. Pani Kratsová-Tsagaropoulouová, kvantitatívna štúdia o vplyve dohody Bazilej III
na bankový sektor, ktorú vypracoval Výbor európskych orgánov bankového dohľadu,
ukázala, že v skutočnosti budú mať nové nariadenia menší vplyv na malé banky ako na
najväčších 50 bankových skupín Európskej únie. Je to spôsobené najmä vyššou úrovňou
vstupného kapitálu malých bánk a ich jednoduchším podnikateľským modelom.

Na záver by som chcel povedať, že Komisia pripisuje veľký význam vytvoreniu spravodlivej
hospodárskej súťaže na medzinárodnej úrovni. V tomto štádiu nepovažujem za vhodné,
aby skupina G20 začínala ďalšiu veľkú diskusiu o všetkých nariadeniach stanovených
v kontexte dohody Bazilej III, pretože tieto nariadenia sú výsledkom dlhých, vyvážených
diskusií. Na druhej strane sú politické riadenie skupiny G20 a Rada pre finančnú stabilitu
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nástrojmi, ktoré Európe umožnia zabezpečiť, že všetci zavedú bazilejskú dohodu účinne,
riadne a včas. To je všetko, čo môžem povedať v odpovedi na vašu veľmi dôležitú otázku.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, súhlasím s tým, že
pán komisár Barnier poskytol vyčerpávajúcu odpoveď. Venoval sa všetkým otázkam, čo
sa v odpovediach Komisie nestáva vždy. Pán komisár, ak smiem, chcela by som vám položiť
doplňujúcu otázku o likvidite bánk podľa dohody Bazilej III. Myslíte si, že nebude mať
priamy vplyv na likviditu, pretože trh už trpí nedostatočnou likviditou bánk a opatrenia
sa budú uplatňovať postupne? Prečo je Komisia presvedčená, že to neovplyvní likviditu
v čase, keď ju trh tak zúfalo potrebuje?

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pán komisár Barnier, veľmi by ma zaujímalo, aký vplyv má
dohoda Bazilej II na trh USA, kde teraz zbankrotovali stovky malých bánk. Aký vplyv má
na veľké banky? Aká je situácia v súvislosti s dohodou Bazilej III v USA? Zavedie sa v USA
v rovnakom čase ako v Európe alebo ju USA zavedú skôr ako my? Aký je časový plán na
zavedenie dohôd Bazilej II a Bazilej III, pokiaľ ide o USA?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Pán komisár, chcel by som sa vám poďakovať
za tieto informácie, ktoré sú dôležité, pretože predstavujú finančnú situáciu v Európe
a finančnú situáciu bánk, a týmito vecami sa Európska komisia každodenne zaoberá.
Našťastie, v tejto veci pozorujeme určitý pokrok. Moja otázka je veľmi stručná. Povedali
ste, že na jar 2011 Európska komisia oznámi nové návrhy. Mohli by ste povedať trochu
viac o tom, čo bude podstatou týchto návrhov?

Michel Barnier,    člen Komisie. – (FR) Vážený pán predsedajúci,
pani Kratsová-Tsagaropoulouová sa ma opýtala na likviditu. Chcem zopakovať, že finančná
kríza ukázala, že banky s nadmernou likviditou sa vyhýbali úverovaniu na medzibankovom
trhu, pretože veľmi obozretne zvyšovali svoju likviditu pre vlastnú potenciálnu potrebu.
Tento problém sa navyše zhoršil z dôvodu nedostatočného porozumenia pre finančnú
odolnosť iných inštitúcií. Podľa mňa pomôžu nové požiadavky na likviditu vyriešiť problém
nedostatočnej likvidity na trhoch tým, že zlepšia riadenie rizika likvidity bánk a posilnia
ich hotovostné rezervy.

Pani Kratsová-Tsagaropoulouová, prechodné opatrenia naplánované Bazilejským výborom
predpokladajú, že nový pomer krytia likvidity sa stane povinným až od roku 2015, takže
som presvedčený, že banky by mali mať dostatok času na jeho dosiahnutie a že sa vyhneme
nežiaducim vplyvom na trhy počas prechodného obdobia.

Pán Rübig, spomenuli ste dohodu Bazilej II. Dovoľte mi pripomenúť, že v prípade Spojených
štátov, ktoré ste spomínali, ešte nebola zavedená dohoda Bazilej II, a dodal by som, že ani
dohoda Bazilej 2.5. Počas svojej prvej návštevy v Spojených štátoch 9. a 10. mája 2010
som sa dohovoril, respektíve dosiahol som dohodu s americkým ministrom financií –
s ktorým sa opäť stretnem budúci týždeň – o tom, že USA zavedú dohodu Bazilej 2.5 v lete
2011.

Pán Rübig, vaša otázka je veľmi dôležitá, pretože nám poskytuje príležitosť konštatovať,
že máme medzinárodné záväzky. Američania zohrali pri vypracovaní bazilejských noriem
dôležitú úlohu. Sú úzko zapojení do tohto procesu, a preto by bolo nepochopiteľné...
dovoľte mi to povedať pozitívnejším spôsobom. Bolo by úplne normálne, keby sa tieto
spoločné rozhodnutia zavádzali spoločne a paralelne. Tento paralelizmus s USA mám
stále na pamäti. Navyše ho chcem zabezpečiť aj o pár dní počas mojej druhej návštevy.
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Pokiaľ ide o vplyv dohody Bazilej III na veľké a menšie banky, vo všeobecnosti budeme
s makro- a mikroekonomickými hodnoteniami vplyvu postupovať veľmi opatrne a bez
improvizácie a využijem všetok priestor na flexibilitu s cieľom prijať dobré opatrenia
a dobré rozhodnutia, ktoré budú čo najvhodnejšie.

Pán Zemke sa ma pýtal na načasovanie. Pán Zemke, naším plánom je vypracovať na jar
2011 legislatívne texty, návrh smernice s názvom smernica o kapitálových požiadavkách
4 (CRD 4). Po tom, ako vykonáme všetky hodnotenia vplyvu, posúdenie bazilejských
opatrení, makro- a mikroekonomické hodnotenia vplyvu a posúdenia iných opatrení,
ktoré mám na mysli a ktoré – už som o tom hovoril – zahŕňajú externý a interný dohľad,
táto smernica riadne zavedie systém predchádzania riziku v bankách a bude nasledovať
transatlantické hodnotenie.

Na vykonanie dôkladnej práce potrebujem niekoľko mesiacov. Musím počúvať Parlament,
zainteresované strany z odvetvia finančných služieb, podniknúť správne kroky a predložiť
dobré návrhy. Toto všetko sa odohrá na jar 2011, pokiaľ ide o smernicu CRD 4 a tieto
legislatívne texty.

Predsedajúci.    – Otázka č. 19, ktorú predkladá Enrique Guerrero Salom (H-0484/10)

Vec: Samit medzi Afrikou a EÚ o potravinovej bezpečnosti

16. októbra minulého roku sme si pripomenuli Svetový deň výživy. Organizácia FAO
nedávno upozorňovala na to, že situácia je aj naďalej neprijateľná napriek miernemu
zníženiu počtu osôb vo svete trpiacich chronickým hladom (925 miliónov v tomto roku
v porovnaní s 1,023 miliardy v roku 2009). Potravinová neistota ohrozuje rozvojový cieľ
tisícročia č. 1, najmä v subsaharskej Afrike. S blížiacim sa samitom EÚ – Afrika (Tripolis,
29. a 30. novembra) mnohí aktéri žiadajú, aby sa v strategickom partnerstve kládol väčší
dôraz na potravinovú bezpečnosť a aby sa v ňom obsiahli aspekty týkajúce sa prístupu
k potravinám, infraštruktúry, vlastníctva pôdy a prispôsobenia sa zmene klímy. Považuje
Komisia za potrebné, aby sa v rámci spoločnej stratégie EÚ a Afriky vytvorilo osobitné
partnerstvo pre potravinovú bezpečnosť? Je zámerom Komisie posilnenie a koordinácia
prelínajúcich sa otázok, ktoré sú obsiahnuté v existujúcich partnerstvách a sú potrebné na
dosiahnutie potravinovej bezpečnosti v Afrike?

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, táto otázka sa týka veľmi
dôležitých vecí. Zabezpečenie prístupu k výživným potravinám pre každého občana je
hlavným cieľom rozvojovej spolupráce. Zníženie podielu hladujúcich o polovicu je preto
oprávnene prvým z ôsmich rozvojových cieľov tisícročia, ktorých dosiahnutie globálne
spoločenstvo prisľúbilo do roku 2015.

Potravinová bezpečnosť tiež ostane hlavnou prioritou Európskej únie vo vzťahoch s Afrikou,
kde mnohé krajiny nie sú na dobrej ceste, pokiaľ ide o dosiahnutie tohto prvého
rozvojového cieľa tisícročia, kde viac ako 70 % obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach
a kde približne 90 % poľnohospodárskej výroby produkujú drobní roľníci na rodinných
farmách.

Potravinová bezpečnosť bola prioritou už v prvom akčnom pláne EÚ – Afrika v rámci
partnerstva pre rozvojové ciele tisícročia a navrhneme, aby ostala prioritnou oblasťou aj
v ďalšom akčnom pláne, na ktorom sa v súčasnosti pracuje.
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Zabezpečíme aj to, aby sa v ďalšom akčnom pláne primeraný význam pripisoval
medziodvetvovým aspektom s priamymi prepojeniami na potravinovú bezpečnosť, a to
napríklad výskumu, obchodu a regionálnej integrácii.

Zameranie Európskej únie na potravinovú bezpečnosť ide ruka v ruke s významom, ktorý
samotní africkí vedúci predstavitelia pripisujú poľnohospodárstvu a potravinovej
bezpečnosti.

Komplexný africký program poľnohospodárskeho rozvoja je spoločným akčným rámcom
v tejto oblasti a my ho budeme naďalej podporovať.

Vzhľadom na to som presvedčený, že v tomto štádiu máme dosť mechanizmov, ktoré sa
zaoberajú dodávkami výživných potravín, a že nie je potrebné vytvárať nové osobitné
partnerstvo pre potravinovú bezpečnosť v rámci spoločnej stratégie Afriky a EÚ.

Ako som povedal, na tento aspekt sa už okrem iného vzťahuje partnerstvo týkajúce sa
rozvojových cieľov tisícročia.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám veľmi
pekne za vašu odpoveď, pán komisár, ktorá bude veľmi užitočná vzhľadom na samit
Európskej únie a Afriky.

Chcel by som sa vás spýtať, či nám môžete poskytnúť nejaké doplňujúce informácie
o typoch diskusií, ktoré sa uskutočnili na newyorskom stretnutí na vysokej úrovni
o rozvojových cieľoch tisícročia v súvislosti s bezpečnosťou potravín, a či Výbor pre svetovú
potravinovú bezpečnosť Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo dostal potrebný
impulz na koordinovanie globálnej snahy o boj proti hladu.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pán predsedajúci, pán komisár, Komisia približne
pred rokom v auguste 2009 zriadila mechanizmus FLEX pre zraniteľné krajiny a vyčlenila
500 miliónov EUR na boj proti vplyvu globálnej hospodárskej krízy na zraniteľnejšie
africké krajiny na obdobie od roku 2009 do roku 2010.

Hodnotila Komisia tento program s cieľom zistiť, či tieto finančné prostriedky boli nakoniec
dobre využité? Chcel by som Parlamentu pripomenúť, že tento program je pre drobných
roľníkov, ktorí dostanú hnojivo a osivo, aby mohli z dlhodobého hľadiska zvýšiť produkciu
na svojej farme a zo strednodobého hľadiska dosiahnuť potravinovú bezpečnosť.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) K číslam uvedeným naším váženým kolegom pánom
Guerrerom Salomom dodám, že z 829 miliónov obyvateľov subsaharskej Afriky hladuje
okolo 240 miliónov ľudí, teda 30 % obyvateľstva. Ak si však zoberieme, že potravinová
a poľnohospodárska produkcia sa v druhej polovici 20. storočia zvýšila 2,6-násobne, je
jasné, že dosiahla za 50 rokov väčší pokrok ako za predošlých 10 000 rokov.

Vzhľadom na to som presvedčený, že je nezodpovedné pokračovať v pestovaní bavlny
ako primárnej plodiny napríklad v Burkine Faso, keď 49 % obyvateľov hladuje. Pán komisár,
nemali by rozvojové politiky vrátiť produkciu potravín späť medzi svoje hlavné priority?

Andris Piebalgs,    člen Komisie. – Stručne k otázke o samite o rozvojových cieľoch tisícročia:
myslím si, že hlavným výsledkom tohto samitu je jasná dohoda medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami s cieľom úspešne dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia do roku
2015, a predovšetkým prvý cieľ, ktorým je zníženie globálnej chudoby o polovicu a tiež
posilnenie potravinovej bezpečnosti. Je úplne jasné, že teraz musíme prijať mnohé opatrenia,
ak chceme dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia.
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Pokiaľ ide o otázku pána Papanikolaoua, v podstate máme dva nástroje. Nástroj FLEX sa
zameriaval hlavne na krajiny v kríze. Poskytli sme tiež potravinový nástroj vo výške
1 miliardy EUR na podporu drobných roľníkov a to určite prinieslo dobré výsledky
pri reakcii na potravinovú krízu. V mnohých krajinách sa situácia v oblasti dodávok potravín
zlepšila. Problémom je to, že táto potravinová bezpečnosť je jednorazovým opatrením,
takže pomáhame v čase krízy.

To nás vedie k otázke, ktorú mi položil pán Tarabella. Potravinová bezpečnosť je určite
jedna z oblastí, ktorú v zelenej knihe navrhnem ako osobitnú oblasť záujmu pre Európsku
úniu najmä preto, že sme s potravinovým nástrojom mali veľmi pozitívne skúsenosti.
Vieme, čo treba urobiť, a naozaj by sme sa mali snažiť dosiahnuť produktívny rast založený
aj na poľnohospodárskych štruktúrach, ktoré sú v Afrike stále rozšírené.

Druhá časť

Predsedajúci.    – Otázka č. 20, ktorú predkladá Marc Tarabella (H-0453/10).

Vec: Kontrola uplatňovania práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave

Na základe nariadenia (ES) č. 261/2004 (2)  a nariadenia (ES) č. 1371/2007 (3)  boli všetkým
cestujúcim v leteckej a železničnej preprave v Európskej únii priznané spoločné základné
práva veľkého významu. Kontrolu uplatňovania týchto nariadení zveril každý členský štát
vybranému nezávislému orgánu.

Ako dokáže Komisia zabezpečiť, aby kontrolné orgány uplatňovali tieto nariadenia jednotne
a aby mali postačujúce prostriedky na pohotovú reakciu, najmä so zreteľom na riešenie
situácie cestujúcich v leteckej doprave v dôsledku výbuchu islandskej sopky, ktoré bolo
v niektorých prípadoch chaotické?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Ako uviedol vážený pán poslanec, nariadenie (ES)
č. 1371/2007 o právach cestujúcich v železničnej preprave, nariadenie (ES) č. 261/2004
o právach cestujúcich v leteckej doprave – a dovoľte mi pridať aj nariadenie (ES)
č. 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou
v leteckej doprave – uznávajú isté minimálne, bežné práva občanov pri železničnej alebo
leteckej preprave.

Správne uplatňovanie týchto nariadení musia zaručiť príslušné vnútroštátne orgány, ktoré
sú na to určené v členských štátoch. Práve tieto orgány musia prijímať všetky primerané
opatrenia s cieľom zaručiť, aby sa práva cestujúcich dodržiavali v plnom rozsahu. Úlohou
Komisie je neustálym monitorovaním činnosti členských štátov zabezpečiť, aby správne
zavádzali a uplatňovali právne predpisy EÚ.

Tieto príslušné vnútroštátne orgány nemajú podľa podmienok nariadení právne záväznú
oznamovaciu povinnosť. Žiadosti Komisie vyhovejú v súlade so všeobecnou zásadou
lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ, ktorá je zakotvená v zmluve.

Pokiaľ ide o krízu spôsobenú sopečným popolom, Komisia reagovala rýchlo a urobila
všetko, čo bolo v jej silách, aby zaručila jednotné a harmonizované uplatňovanie
a dodržiavanie predpisov o právach cestujúcich v leteckej doprave v celej EÚ v súlade so
závermi mimoriadneho zasadnutia Rady zo 4. mája 2010. Na účely dosiahnutia tohto

(2) Ú.v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14.
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cieľa Komisia pripravila a dohodla neformálne vysvetľujúce usmernenia v spolupráci
s vnútroštátnymi orgánmi a bola s nimi aj so všetkými zainteresovanými stranami v úzkom
kontakte.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Pán komisár, určite uznáte, že prijatie nariadení o právach
cestujúcich v leteckej, železničnej a nedávno aj námornej doprave oprávnene vyvolalo
nádeje u európskych občanov, že sa konečne nájdu rýchle finančné riešenia, pokiaľ ide
o meškanie a rušenie spojov a iné vážne problémy. Títo občania sú ešte viac sklamaní, keď
sa dozvedajú, že tisícky sťažností sa ešte nevyriešili, ako napríklad po výbuchu sopky na
Islande, ktorý ste spomínali.

Členské štáty v skutočnosti nezabezpečujú funkčné a účinné regulačné služby, ktoré by
spoločnosti prinútili uplatňovať tieto nariadenia a ktoré by im ukladali finančné pokuty
za ich nedodržiavanie. Napríklad v Belgicku hospodárska regulačná služba neuložila ani
jednu pokutu ani jednej leteckej spoločnosti od 1. februára 2006, čo dokazuje, že táto
situácia nerieši problémy spotrebiteľov.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Mám stručnú otázku. Čo si myslíte o rôznych sektoroch
dopravy, o rozdieloch pri zaobchádzaní s právami cestujúcich? Mojou otázkou je, či má
pán komisár alebo Komisia nejaké plány na jednotné riadenie práv cestujúcich a jednotnú
kontrolu ich uplatňovania v rôznych sektoroch dopravy.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Situácia so sopkou ukázala, že niektoré krajiny Európskej
únie, najmä tie nové, nemajú na výber. Nemajú žiadne železničné spojenie so západnou
Európou a to sa týka aj vašej krajiny, pán komisár, aj našej.

Urýchlila táto situácia prácu na projekte Rail Baltica?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Po prvé, pokiaľ ide o skúsenosti so sopečnou krízou
a právami cestujúcich, máme pomerne komplexné informácie, ktoré ukazujú, že letecké
spoločnosti sa väčšinou správali zodpovedne a cestujúci sa správali racionálne a rozumne,
takže väčšina problémov tohto druhu sa vyriešila. Samozrejme, vždy budú reklamácie
a vždy budú problémy, ale nikto nehovorí o pokutách pre letecké spoločnosti. Ide o otázku
ich potrebného odškodnenia.

Pokiaľ viem, zaoberáme sa reklamáciami, ktoré sa neriešili veľmi dobre. Sme v kontakte
s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ale práve tieto orgány to majú v rukách a situácia
vôbec nie je taká zlá.

Odpoveď na ďalšiu otázku je: áno, presadzujeme harmonizované predpisy o právach
cestujúcich pri všetkých druhoch dopravy. Už 30. novembra tu budeme mať konzultáciu,
na ktorej budeme s Radou diskutovať o veľmi kontroverznej otázke práv cestujúcich
v autobusovej doprave. Už máme právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na práva cestujúcich
v železničnej doprave, ale nie sú také ambiciózne. Áno, pri leteckých spoločnostiach
presadzujeme filozofiu harmonizácie.

Pokiaľ ide o projekt Rail Baltica, urobím všetko, čo je v mojich silách, pre rozvoj tohto
projektu a dúfam, že s vami a všetkými našimi krajinami budeme spolupracovať na tom,
aby bol tento projekt úspešný.
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Predsedajúci.    – Otázka č. 21, ktorú predkladá Marian Harkinová (H-0455/10)

Vec: Smernica 2002/15/ES

Po hlasovaní v Európskom parlamente 16. júna 2010, ktorým sa zamietol návrh Komisie
o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave,
aká je súčasná situácia v súvislosti s týmto návrhom?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Súčasná situácia je taká, že po zamietnutí Parlamentom
sa Komisia 30. júna 2010 rozhodla tento návrh stiahnuť.

Keďže smernica sa teraz vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činných vodičov, členské
štáty musia ukázať, ako plnia svoje právne záväzky a uplatňujú predpisy pre samostatne
zárobkovo činných vodičov.

Komisia žiadala od členských štátov informácie o transpozícii a vykonávaní smernice
v súvislosti so samostatne zárobkovo činnými vodičmi. Komisia po získaní odpovedí a ich
analýze rozhodne o potrebných krokoch.

Marian Harkin (ALDE).   – Ďakujem vám za odpoveď. Len ma zaujímalo, či máte nejaké
návrhy alebo usmernenia, ktoré plánujete poskytnúť členským štátom s cieľom odporučiť
im spôsob monitorovania pracovného času samostatne zárobkovo činných vodičov, najmä
času, ktorý trávia čistením alebo údržbou svojich vozidiel alebo administratívnou prácou
súvisiacou s vykonávanou pracovnou úlohou. Som presvedčená, že sa to bude monitorovať
mimoriadne ťažko.

Tiež by ma zaujímalo, či budete skúmať sociálno-ekonomický vplyv na vodičov-majiteľov
vzhľadom na to, že ich čas jazdy sa teraz výrazne zníži.

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Zatiaľ nemáme žiadne nápady, ako vypracovať takéto
usmernenia. Rozhodne ide o veľmi zložitú vec a prediskutujeme ju s členskými štátmi.
Z právneho hľadiska sú už ustanovenia tejto smernice platné a musia sa dodržiavať, ale
momentálne uvažujeme o usmerneniach a analyzujeme odpovede. Potom uvidíme, čo
môžeme urobiť.

Predsedajúci.    – Otázka č. 22, ktorú predkladá Georgios Koumoutsakos (H-0462/10)

Vec: Bezpečnosť na cestách v rokoch 2011 - 2020: konkrétne opatrenia zamerané na
školské autobusy a ich vodičov

Približne 35 000 osôb príde každoročne o život a 1 700 000 osôb utrpí zranenia pri
nehodách na cestách v Európskej únii. Táto štatistika zahŕňa údaj, ktorý vzbudzuje ešte
väčšie obavy: viac než 1 100 obetí nehôd v Európskej únii tvoria deti (2008). V rámci
Európskeho akčného programu bezpečnosti na cestách na roky 2011 – 2020, ktorý
predložila Komisia, a vzhľadom na to, že milióny deti cestujú každý deň do školy a zo
školy školskými autobusmi, mohla by Komisia odpovedať na tieto otázky:

Aké konkrétne iniciatívy a opatrenia hodlá Komisia prijať v spolupráci s členskými štátmi
s cieľom zabezpečiť, aby sa účinnejšie predchádzalo nehodám na cestách, ktorých obeťami
sú deti? Plánuje Komisia prijať prísnejšie bezpečnostné normy a zaviesť dôslednejšie
kontroly kvality pre vozidlá, ktoré sa používajú ako školské autobusy, a pre profesionálnych
vodičov autobusov tohto typu (inštalácia zariadení na vysokej technologickej úrovni,
častejšie kontroly profesionálnej spôsobilosti a skúsenosti vodičov, ako aj ich bezúhonnosti,
napríklad prostredníctvom psychologických testov)?
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Otázka č. 23, ktorú predkladá Jim Higgins (H-0466/10)

Vec: Ciele v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v EÚ

Je Komisia znepokojená tým, že počet osôb, ktoré ročne prídu o život na cestách v EÚ, je
stále neprijateľne vysoký a že v roku 2009 došlo v EÚ k 35 000 smrteľným nehodám?
Zaoberá sa Komisia tým, že európsky akčný plán bezpečnosti na cestách, ktorého cieľom
bolo v rokoch 2001 až 2010 znížiť počet smrteľných nehôd na cestách z 50 000 na 25
000, zlyhal? Mohla by Komisia objasniť, akým spôsobom zabezpečí, aby sa ciele
revidovaného programu EÚ pre bezpečnosť na cestách v rokoch 2011 až 2020 skutočne
splnili?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Komisia uznáva, že ročný počet úmrtí na cestách v EÚ
je stále neprijateľne vysoký.

V roku 2009 prišlo na cestách v EÚ o život okolo 35 000 ľudí, čo zodpovedá počtu
obyvateľov malého mesta.

Komisia však nesúhlasí s názorom váženého pána poslanca, že tretí Európsky akčný
program bezpečnosti na cestách na roky 2001 – 2009 zlyhal. Nedosiahol sa však pôvodný
cieľ. Viedlo to k veľkej mobilizácii všetkých zainteresovaných strán. V tomto období sa
v Európskej únii zachránilo 78 000 životov a celkovo sa zachránili 2 milióny obetí.

Okrem čísel je tu nevyčísliteľný prínos, keďže sa podarilo vyhnúť bolesti a osobným
a rodinným tragédiám. V nedávno prijatých politických usmerneniach pre bezpečnosť
cestnej premávky na roky 2011 až 2020 Komisia navrhla pokračovať s cieľom znížiť počet
úmrtí na cestách v Európskej únii o polovicu, pričom sa bude vychádzať z výsledkov v roku
2010.

Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, vyžaduje si to vyššiu účinnosť európskych a vnútroštátnych
politík bezpečnosti na cestách. Znamená to pevný politický záväzok všetkých členských
štátov, predovšetkým tých so zlými bezpečnostnými výsledkami. Tento záväzok by sa mal
odraziť vo vypracovaní komplexných vnútroštátnych stratégií pre bezpečnosť na cestách,
ktoré budú vychádzať z úspešných postupov v iných krajinách. Bude si to tiež vyžadovať
osobitnú snahu o zníženie počtu nehôd na cestách v oblastiach, kde sa napreduje pomalšie,
akými sú napríklad bezpečnosť motocyklistov alebo bezpečnosť vidieckych ciest.

Technologické zlepšenia, najmä takzvané inteligentné dopravné systémy, budú tiež zohrávať
dôležitú úlohu.

Pokiaľ ide o konkrétny problém prevencie nehôd na cestách, ktorých obeťami sú deti, a to
najmä v školských autobusoch, treba poznamenať, že za posledné desaťročie sa dosiahol
veľmi výrazný pokrok – 70 % zníženie počtu úmrtí detí mladších ako 15 rokov.

Komisia si však plne uvedomuje potrebu zaručiť vysokú úroveň ochrany detí, ktoré sú
mimoriadne zraniteľnou kategóriou cestujúcich.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Ďakujem vám za odpoveď, pán komisár. Napriek
tomu sa opýtam svoju otázku, pán komisár, pretože každý deň milióny žiakov cestujú do
školy a späť vo vozidlách používaných ako školské autobusy. Hovoríme doslova o výkvete
európskej mládeže. Vzhľadom na to som presvedčený, že by sme mali naozaj prijať
prísnejšie normy technickej bezpečnosti pre tieto vozidlá, zaviesť prísnejšie a častejšie
kontroly s cieľom zaručiť, že tieto normy sa dodržiavajú, a, samozrejme, prísnejšie
kontrolovať profesionálne zručnosti vodičov týchto autobusov.
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Pán komisár, som presvedčený, že Komisia by mala zvážiť iniciatívu v tomto smere. Som
si istý, že európska verejná mienka by ju prijala veľmi dobre, pretože, ako som už povedal,
hovoríme o veľmi zraniteľnej skupine, ktorá sa dotýka sŕdc a myslí všetkých európskych
občanov.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Vôbec s pánom komisárom nesúhlasím v tom, že situácia je
uspokojivá. Ako uznal, v roku 2009 prišlo o život 35 000 ľudí. To je výsledok stratégie
pre bezpečnosť na cestách Európskej únie v rokoch 2000 až 2010 – o 15 000 ľudí viac
ako znížený cieľ stanovený Komisiou. Pýtam sa pána komisára, či on alebo Komisia má
nejaký plán alebo nejaké nové nápady, ako túto situáciu zlepšiť. Súčasné opatrenia
nefungujú. Zlyhávame.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Až 35 000 úmrtí spôsobených nehodami na cestách
je to isté, ako keby každý rok zmizli obyvatelia malého európskeho mesta. To považujem
za mimoriadne vážnu vec. Chodci, cyklisti a motocyklisti tvoria 57 % obetí nehôd na
cestách. Domnievam sa, že vyučovanie v tejto oblasti je niečo, čo mimoriadne chýba vo
všeobecnom vzdelávaní detí (pretože sme tu tiež mali otázku o školákoch). Preto sa vás
pýtam, aké kroky Komisia podniká, aby vzdelávala tých, ktorých ohrozuje doprava.

Marian Harkin (ALDE).   – Mám pre pána komisára veľmi konkrétnu otázku, ktorá sa
týka školských autobusov. Mohla by Komisia zvážiť návrh, že na jednom sedadle by malo
sedieť iba jedno dieťa a že všetky deti mladšie ako 15 rokov by mali v školských autobusoch
používať bezpečnostný pás?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Najprv autobusy. Máme prísne nariadenia, ktoré
upravujú technické normy pre autobusy a hlavne školské autobusy. Nezachytil som žiadne
konkrétne obavy týkajúce sa problémov so školskými autobusmi. Samozrejme, situáciu
budeme sledovať a navrhujeme – pokiaľ ide o poslednú otázku –, aby sa prísne dodržiavali
pravidlá, že všetky deti musia byť riadne usadené a že by sa mali používať bezpečnostné
pásy. Nezachytil som však v súvislosti s týmto problémom bezpečnosti na cestách žiadne
signály, že školské autobusy sú vecou, ktorá je zle vyriešená.

O život prišlo 30 000 ľudí a to nás, samozrejme, mrzí. Každá obeť je tragédiou, ale rozhodne
nesúhlasím s tým, že tento akčný plán bezpečnosti na cestách je zlyhaním. V Európe sa
počet obetí znížil o 40 %. V našej krajine bolo zníženie za posledných 15 rokov
štvornásobné. Išli sme rovnakou cestou. Tým, ktorých zaujímajú naše plány, by som chcel
povedať, že tesne pred letnou prestávkou sme prijali politické usmernenia, ktoré sú ďalším
akčným plánom bezpečnosti na cestách, a máme rovnaký cieľ – znížiť počet obetí
o polovicu.

Tieto usmernenia opisujú mnohé opatrenia, ktoré môžu pomôcť pri dosahovaní tohto
cieľa, vrátane vzdelávania ľudí, ktorí sú v doprave najzraniteľnejší. Najzraniteľnejší sú vždy
starší ľudia, chodci a aj motocyklisti, ktorí si zjavne vyžadujú osobitnú pozornosť, pretože
motocyklisti sú jedinou kategóriou, v ktorej sa počet obetí zvýšil – v ostatných kategóriách
sa počet obetí znížil.

Predsedajúci.    – Otázka č. 24, ktorú predkladá Justas Vincas Paleckis (H-0464/10)

Vec: Nadmerná hustota dopravy v Baltskom mori

Medzinárodná MVO World Wide Fund for Nature v auguste oznámila, že zvýšenie
obchodnej činnosti v Baltskom mori v nasledujúcich 20 rokoch mu spôsobí veľkú ujmu.
Plavba, priemyselná činnosť na otvorenom mori a cestovný ruch sa viac ako zdvojnásobia.
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V odvetví cestovného ruchu sa odhaduje, že počet cestujúcich na lodiach vzrastie z 5 na
20 miliónov. V roku 2030 vzrastie počet lodí zo 4 000 na 9 000. Úmerne vzrastie
pravdepodobnosť environmentálnych nehôd. V súčasnosti sa zaznamenáva ročný vzrast
o viac ako 150 plavidiel. Na rozdiel od iných morí sa v prípade úniku uhľovodíkov do
Baltského mora pláže rýchlo znečisťujú. Morská voda sa obnovuje iba každých 30 rokov.

Ako sa Komisia stavia k hrozbe, ktorú predstavuje nadmerná hustota dopravy v Baltskom
mori a aké opatrenia navrhuje prijať členským štátom ležiacich pri brehoch Baltského
mora, na vyriešenie tohto problému? Schvaľuje Komisia návrhy MVO obmedziť obchodnú
dopravu v Baltskom mori?

Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Vo svojich podkladoch mám možno trochu odlišné
čísla, ale, samozrejme, rád odpoviem na otázku pána Paleckisa.

Námorná doprava v Baltskom mori sa v posledných rokoch výrazne zintenzívnila
v dôsledku rýchleho hospodárskeho rastu. Európska únia má zároveň jeden z najvyspelejších
regulačných rámcov pre námornú bezpečnosť v dnešnom svete. Tretí balík opatrení pre
námornú bezpečnosť prijatý Parlamentom a Radou v roku 2009 je významným zlepšením
monitorovacieho a informačného systému pre lodnú dopravu EÚ. Vzťahuje sa na všetky
moria, ktoré obklopujú Európu, a zavádza prísnu kontrolu lodí kotviacich v prístavoch
EÚ, známu aj ako štátna prístavná kontrola. Obsahuje osobitné opatrenia pre Baltské more,
napríklad požiadavku na bezpečnú navigáciu v zime a sprísnené normy pre plavbu lodí
v ľade.

Komisia úzko spolupracuje so všetkými pobaltskými štátmi EÚ, aby zaručila bezproblémové
vykonávanie týchto nových opatrení. Európska námorná bezpečnostná agentúra (ENBA)
tiež poskytuje technickú podporu. Ak by došlo k nehode, ENBA má pohotovostné plavidlá
a vybavenie na boj proti znečisteniu trvalo umiestnené v Baltskom mori. Ide o doplnok
k opatreniam na boj proti znečisteniu, ktoré už pobaltské štáty zaviedli.

Komisia tiež naďalej vedie dialóg s Ruskou federáciou s cieľom zaručiť, aby sa bezpečnostné
predpisy uplatňovali v Baltskom mori jednotne. V tomto rámci plánuje Komisia v spolupráci
s ruskou administratívou spustiť pilotný projekt na monitorovanie námornej dopravy
v Baltskom mori. Nedávno prijatá stratégia EÚ pre región Baltského mora sa tiež zaoberá
ochranou a bezpečnosťou.

Chcel by som, samozrejme, reagovať aj na zaujímavý návrh na obmedzenie námornej
dopravy v Baltskom mori, ale akékoľvek obmedzenie námornej dopravy sa musí pred
zavedením starostlivo zvážiť a musí byť v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve
a ostatnými medzinárodne schválenými dohovormi. Medzinárodná námorná organizácia
už považuje Baltské more za mimoriadne citlivú morskú oblasť a to so sebou prináša
osobitné požiadavky na námornú dopravu, ktorých cieľom je znížiť riziko nehôd a chrániť
morské prostredie.

Chcel by som tiež upozorniť na to, že námorná doprava je druhom dopravy, ktorý je
pomerne šetrný k životnému prostrediu. Ďalšie obmedzenia komerčnej dopravy v Baltskom
mori by potenciálne mohli podporiť iné druhy dopravy, ktoré sú menej šetrné k životnému
prostrediu. Výsledkom by bolo zvýšenie emisií.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Som rád, že pán komisár spomenul spoluprácu
s Ruskom. Ktoré krajiny sú podľa vás najvyspelejšie v tejto oblasti a ktoré nie sú medzi
najlepšími, pokiaľ ide o normy pre zdokonalenie lodí z hľadiska šetrnosti k životnému
prostrediu?
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Siim Kallas,    podpredseda Komisie. – Rozlíšiť to je veľmi ťažké a nemám žiadny dôkaz, aby
som mohol povedať, že jedna krajina je lepšia ako druhá. Vo všeobecnosti, všetky pobaltské
krajiny veľmi citlivo reagujú na environmentálne problémy, rovnako ako na problémy
námornej dopravy. Viete, že škandinávske krajiny iniciovali špeciálne nariadenie na zníženie
obsahu síry v emisiách lodí – a boli hlavnými aktérmi, ktorí ho presadzovali –, takže naozaj
nemám žiadny dôkaz na to, aby som uprednostnil jednu krajinu pred inou.

Predsedajúci.   – Vážený pán komisár, ste príkladom komisára, ktorého odpovede sú
presné, užitočné a stručné. To je veľmi vhodné počas hodiny otázok.
– Otázka č. 31, ktorú predkladá Georgios Papastamkos (H-0461/10).

Vec: SPP po roku 2013: prerozdeľovanie prostriedkov priamej pomoci

Keďže Parlament usúdil, že platba na plochu nie je postačujúcim základom na zabezpečenie
spravodlivého prerozdeľovania prostriedkov priamej pomoci v rámci SPP po roku 2013,
požiadal Komisiu, aby navrhla dodatočné objektívne kritériá a zhodnotila ich prípadný
dosah so zreteľom na komplexnosť odvetvia poľnohospodárstva a rozdiely medzi členskými
štátmi (správa poslanca Lyona o budúcnosti SPP po roku 2013).

Mohla by Komisia uviesť, aké opatrenia prijala v tejto súvislosti? Aké kritériá
prerozdeľovania prostriedkov priamej pomoci zvažuje?

Otázka č. 32, ktorú predkladá Giovanni La Via (H-0481/10)

Vec: Opatrenia na predchádzanie erózii pôdy v rámci SPP po roku 2013

Čoraz častejší výskyt prírodných katastrof v strednej, východnej a južnej Európe je
spôsobený narušením hydrogeologickej rovnováhy.

Európsky parlament v uznesení z 5. mája 2010 o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy
(2009/2157(INI)) zdôrazňuje význam „ochrany pôdy (zabezpečením organických látok)
pred vodnou a veternou eróziou“ „v rámci nadchádzajúcej reformy SPP“.

Aké opatrenia plánuje Komisia prijať v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky
s cieľom podnietiť činnosti zamerané na predchádzanie erózii pôdy?

Otázka č. 33, ktorú predkladá Nadezhda Neynsky (H-0487/10)

Vec: Nový rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2014 - 2020

Pokiaľ sa zásadným spôsobom nezvýšia účelové dotácie Bulharsku, môže sa stať, že jeho
poľnohospodárstvo sa zrúti. Tento problém sa stáva obzvlášť závažným v čase krízy.
V súčasnosti prijímajú Bulharsko a Rumunsko, ktoré pristúpili k Európskej únii v roku
2007 ako posledné, poľnohospodárske dotácie vo výške dosahujúcej len 40 % dotácií,
ktoré dostávajú dlhoročné členské štáty ako Nemecko, Francúzsko a ďalšie. Ku zvýšeniu
dotácií na úroveň ostatných členských štátov má podľa prístupových zmlúv týchto dvoch
krajín dôjsť až v roku 2016.

Má Komisia v úmysle urýchliť zvýšenie dotácií Bulharsku v novom rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky Únie na roky 2014 – 2020, o ktorom sa v súčasnosti rokuje,
a ak áno, dôjde k zmene kritérií?
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Otázka č. 34, ktorú prekladá Sandrine Bélierová (H-0490/10)

Vec: Zohľadnenie biodiverzity v reforme SPP

V správe prijatej 21. septembra (P7_TA(2010)0325) Európsky parlament jasne upozornil
na neúspech európskej stratégie, ktorá bola zostavená na zastavenie straty biodiverzity do
roku 2010. Čoraz intenzívnejšie poľnohospodárstvo, rastúce používanie pesticídov
a hnojív, zvyšovanie rozlohy poľnohospodárskych podnikov, rozvoj pestovania
monokultúry: poľnohospodárska biodiverzita je obzvlášť zasiahnutá – jej stav je alarmujúci.

Musíme konať a musíme konať rýchlo. Ako sa pripomína v správe, je potrebné zaujať
prierezový prístup: ochrana a obnova nášho prírodného kapitálu nie je len vecou politík
v oblasti životného prostredia. Musia sa zahrnúť do všetkých politík Únie: náš spôsob
chápania poľnohospodárstva v budúcnosti je teda rozhodujúci.

Udržateľné využívanie poľnohospodárskej biodiverzity vyžaduje silný záväzok v prospech
ekologicky udržateľnej budúcnosti. Je potrebné využiť reformu SPP a zvrátiť súčasný vývoj,
a tým zabezpečiť ochranu a obnovu biodiverzity. Biologická podmienenosť je dôležitým
prvkom tejto zmeny.

Môže Komisia vzhľadom na neúspech úsilia o zastavenie straty biodiverzity do roku 2010
uviesť, aké kritériá na ochranu biodiverzity budú zaradené do SPP po roku 2013? Je možné
využiť túto novú politiku na obnovenie poľnohospodárskej biodiverzity?

Otázka č. 35, ktorú predkladá Janusz Wojciechowski (H-0502/10)

Vec: Spravodlivé rozdelenie platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európsky parlament uviedol v správe Georgea Lyona o budúcnosti spoločnej
poľnohospodárskej politiky po roku 2013, ktorú prijal 8. júla 2010, že „žiada, aby sa
platby SPP rozdeľovali spravodlivo, a trvá na tom, aby rozdeľovanie bolo spravodlivé voči
poľnohospodárom v starých i nových členských štátoch”.

Aké opatrenia prijíma Komisia a aké riešenia predstaví na splnenie požiadavky
spravodlivého rozdeľovania platieb SPP medzi starými a novými členskými štátmi?

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Teraz zodpoviem päť otázok, ktoré spolu súvisia
a týkajú sa rovnakej témy.

Celková suma priamych platieb v členských štátoch Európskej únie odzrkadľuje ich
poľnohospodársku výrobu a priemernú úroveň pomoci za historické obdobie. Vzhľadom
na to, že sa na určenie ich priamych platieb použili historické referenčné údaje, táto priama
pomoc sa nerozdeľuje rovnomerne medzi členské štáty, medzi regióny alebo medzi rôzne
kategórie poľnohospodárov.

EÚ-12, teda 12 najnovších členských štátov EÚ, sa nachádza v procese postupného
financovania, inými slovami, postupne zavádza priame platby.

V 10 členských štátoch EÚ dosiahnu priame platby 100 % úrovne Európskej únie v roku
2013. Čo sa týka dvoch štátov, ktoré sa k EÚ pripojili najnovšie, Bulharska a Rumunska,
ku ktorým sa pristupuje rovnako, začnú postupne zavádzať priame platby v roku 2016,
pričom začnú na úrovni 25 % týchto platieb v roku 2007.

Aj napriek tomu majú všetky členské štáty skupiny EÚ-12, to znamená všetky nové členské
štáty, tiež možnosť zvýšiť priame platby EÚ o vnútroštátne dotácie v rámci limitov, ktoré
jednoznačne stanovuje nariadenie a prístupové zmluvy.
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Na základe výzvy Rady počas kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
v roku 2008 a počas reformy SPP v roku 2003 sa Komisia podieľa na skúmaní spôsobov
rozvoja systému priamych platieb, najmä pokiaľ ide o otázku rozličných úrovní platieb
medzi členskými štátmi.

V súvislosti s obdobím po roku 2013 Komisia preskúma a posúdi rôzne možnosti
reformovania systému priamych platieb. Zmeny, ktoré je potrebné vykonať v systéme
priamych platieb, presnejšie v spôsobe prerozdeľovania platieb, s cieľom zabezpečiť
spravodlivejšie zaobchádzanie medzi členskými štátmi a medzi rôznymi kategóriami
poľnohospodárov, sú hlavnou témou diskusie o budúcnosti SPP. Stále sú však
nezodpovedané otázky o tom, aké metódy a kritériá sa majú použiť, aby sa začalo pracovať
v záujme poskytovania spravodlivejšej podpory. Jednou dôležitou záležitosťou týkajúcou
sa budúceho rozdelenia priamej podpory medzi členské štáty bude určiť, ako prejsť zo
súčasného stavu k spravodlivejšiemu rozdeleniu v budúcnosti a zároveň ako sa vyhnúť
otrasom, ktoré by mohli mať významné hospodárske dôsledky v určitých oblastiach alebo
pre určité systémy výroby.

SPP po roku 2013 sa tiež bude musieť zaoberať mnohými environmentálnymi problémami
vrátane problému zhoršovania kvality pôdy v Európe, čo je dnes veľmi vážny problém,
ktorý zintenzívňuje problém zmeny klímy.

Biodiverzita je takisto hlavnou prioritou udržateľného riadenia prírodných zdrojov v rámci
stratégie Európa 2020. Aj keď sme nedosiahli cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku
2010, jednoznačne sme zaznamenali pokrok, k čomu výrazne prispela SPP.

SPP v súčasnosti podporuje udržateľné hospodárenie s pôdou prostredníctvom priamych
platieb, ktoré musia byť v súlade s environmentálnymi požiadavkami, zvlášť dobrými
agroenvironmentálnymi postupmi týkajúcimi sa erózie pôdy, organickej hmoty v pôde
a štruktúry pôdy, ako aj prostredníctvom konkrétnych opatrení v oblasti rozvoja vidieka,
najmä platieb za agroenvironmentálne opatrenia, ktoré presahujú základné podmienky
ustanovené na základe dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.

Okrem toho na zabezpečenie lepšieho hospodárenia s pôdou v Európe a v záujme udržania
organickej hmoty v pôde Komisia v roku 2006 predložila návrh rámcovej smernice o pôde.
Jedným z cieľov tejto smernice je zistiť príčiny erózie a predchádzať jej. Tento návrh tiež
zohľadňuje nástroje, ktoré SPP musí v tejto súvislosti ponúknuť.

Pokiaľ ide o biodiverzitu, SPP sa dnes odvoláva na dodržiavanie environmentálnych
požiadaviek vrátane smernice o vtákoch a smernice o biotopoch, ktorých porušenie má
za následok pokuty. Tieto pokuty znižujú priamu pomoc a okliešťujú konkrétne opatrenia
v oblasti rozvoja vidieka, najmä platby pre regióny sústavy Natura 2000, ako aj
agroenvironmentálne platby.

Pokiaľ ide o SPP po roku 2013, Komisia si je plne vedomá rozsahu environmentálnych
úloh, ktoré je potrebné splniť, a v súčasnosti je v procese skúmania rôznych spôsobov
lepšej integrácie environmentálnych otázok prostredníctvom všetkých nástrojov SPP
v rámci prvého a druhého piliera. Posúdenie vplyvu na zabezpečenie prípravy návrhov
právnych predpisov týkajúcich sa SPP po roku 2013 práve prebieha a oznámenie
s podrobným opisom budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky je naplánované
na november 2010. Toto oznámenie predložím Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka 17. novembra.
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Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Vážený pán komisár, som si istý, že poznáte základné
rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a členskými štátmi Únie v odvetví
poľnohospodárstva. Spomenul by som okrem iného rozsah, štruktúru a typológiu podnikov
a prínos poľnohospodárstva k zamestnanosti a hospodárstvu v znevýhodnených oblastiach
a ekologicky zraniteľných oblastiach. Preto by sme podľa môjho názoru nemali vymedziť
pomoc oblastiam jednotne, čím myslím na úrovni Európskej únie. Pán komisár, môžete
potvrdiť, že sa stanovia objektívne kritériá na vyčlenenie priamej pomoci?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi komisárovi za
odpoveď o erózii pôdy, ale chcel by som mu položiť doplňujúcu otázku.

Vzhľadom na to, že významným prvkom v oblastiach Stredozemia je existencia pôdy bez
porastu z dôvodu lesných požiarov a častého výskytu požiarov v stredozemských krajinách,
nemyslí si pán komisár, že je čas zmeniť spôsob výpočtu agroenvironmentálnych platieb
zavedením dodatočných špecifických náhrad poľnohospodárskym podnikom, ktoré sa
zaväzujú rozvíjať a udržiavať poľnohospodárske postupy šetrné k životnému prostrediu
a ktorých osobitým cieľom je zabraňovať požiarom v poľnohospodárskych podnikoch
a na vidieckych územiach?

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Vážený pán komisár, ako ste spomenuli, Bulharsko
a Rumunsko, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2007 ako posledné štáty, v súčasnosti
dostávajú len 40 % sumy poľnohospodárskych dotácií udelených starým členským štátom
ako Nemecko, Francúzsko a iné.

Spomenuli ste, že vyrovnanie dotácií sa neuskutoční do roku 2016, čo v čase súčasnej
krízy stavia tieto dva nové členské štáty do mimoriadne nespravodlivej situácie.
Poľnohospodárstvu a veľkej časti obyvateľstva, ktoré sa podieľa na poľnohospodárskej
práci, tak hrozí riziko. Nemyslíte si, že by sa tento faktor, konkrétne hospodárska a finančná
kríza, nemal zohľadniť v špecifickom prípade týchto dvoch členských štátov?

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Vážený pán Papastamkos, na prvú otázku odpoviem
tak, že naozaj existujú rozdiely medzi členskými štátmi, medzi regiónmi a medzi rôznymi
kategóriami poľnohospodárov. Preto som už niekoľkokrát povedal, že si myslím, že
paušálny systém – to znamená jednotná suma na hektár pre všetky tieto kategórie – nie je
vhodným riešením.

Preto sme na základe súčasného historického referenčného systému vypočítali dotácie
podľa úrovne výroby spred 10, 15 alebo 20 rokov. Je to systém, s ktorým by sme chceli
skončiť a ktorý by sme radi nahradili objektívnymi kritériami. Pozornosť však musíme
venovať aj tomu, aby sme zabezpečili obnovu rovnováhy prechodne a prispôsobivo, aby
subjekty znevýhodnené týmito systémami mohli šetrne prejsť touto zmenou. Preto mám
v úmysle navrhnúť objektívne kritériá, ktoré by sa určitým spôsobom kombinovali
s východiskovou pozíciou, aby sa zabezpečil ovládateľný prechod.

Pán La Via, otázky, ktoré sa pýtate, je naozaj možné zohľadniť v súvislosti s druhým pilierom
programu rozvoja vidieka týkajúceho sa agroenvironmentálnych opatrení. Naším zámerom
je zachovať tieto agroenvironmentálne opatrenia, ktoré zohľadňujú špecifickú povahu
určitých regiónov. Oblasť, o ktorej hovoríte, je postihnutá eróziou a je možné, že určité
kroviny sa stanú ohniskom požiaru.

Členské štáty budú mať prostredníctvom nariadenia, ktoré tiež navrhneme na obdobie po
roku 2013, možnosť zohľadniť tieto špecifické otázky v súvislosti s environmentálnymi
opatreniami a poskytnúť konkrétny podporný systém v tejto oblasti. Sme preto presvedčení,
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že flexibilita je užitočná pri dosahovaní určitého cieľa, to znamená rázne riadenie prírodných
zdrojov, aby členské štáty mohli používať konkrétne nástroje v súvislosti so spomínaným
druhým pilierom. Domnievam sa, že túto otázku možno začleniť do tejto flexibility, ktorú
môžeme ponúknuť členským štátom.

Čo sa týka Rumunska a Bulharska, počas rokovaní o pridružení týchto členských štátov
stanovovala systém postupných platieb – inými slovami, systém postupného zvyšovania
priamej pomoci – zmluva. V roku 2008 pri kontrole stavu SPP sme povedali, že otázky
vyváženia úrovní platieb možno rýchlejšie zohľadníme v rámci reformy po roku 2013.
Preto si myslím, že by sme mali zohľadniť túto problematiku. Je potrebné nájsť primerané
rozpočtové riešenie, aby sme mohli v prípade potreby urýchliť tento proces.

Predsedajúci.    – Otázka č. 36, ktorú predkladá Karin Kadenbachová (H-0476/10)

Vec: Spoločná poľnohospodárska politika a krížové plnenie

Krížové plnenie je dôležitou zložkou spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá
podmieňuje väčšinu platieb SPP dodržiavaním určitých pravidiel v oblasti životného
prostredia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Osobitná správa Dvora
audítorov č. 8/2008 uvádza zistenie, že „členské štáty neprevzali zodpovednosť za
uplatňovanie účinných systémov kontrol a sankcií. Kontrolný systém v dôsledku toho
neposkytuje dostatočnú záruku, že poľnohospodári budú pravidlá dodržiavať.“ Správa
ďalej uvádza, že „údaje o kontrolách a priestupkoch poskytnuté členskými štátmi nie sú
spoľahlivé a spôsob, akým Komisia monitorovala vykonávanie sa ukázal nedostačujúci“.

Môže Komisia oznámiť Parlamentu, aké kroky podniká s cieľom podporiť členské štáty
pri účinnejšom uplatňovaní a posilňovaní krížového plnenia? Je v tejto oblasti viditeľný
nejaký pokrok?

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Ako sa uvádza v správe Dvora audítorov z roku 2008,
Komisia vie, že uplatňovanie krížového plnenia členských štátov by sa mohlo zlepšiť.

Chcel by som však tiež zdôrazniť skutočnosť, že správa Dvora audítorov sa vzťahuje na
dvojročné obdobie, ktoré začína krátko po zavedení dobrých poľnohospodárskych
a environmentálnych podmienok.

Od prvého roku uplatňovania krížového plnenia v roku 2005 Komisia vykonala celú sériu
iniciatív s cieľom na jednej strane pomôcť členským štátom a na druhej strane zabezpečiť,
aby si plnili právne povinnosti. Komisia poskytuje podporu prostredníctvom mnohých
výmen názorov na tieto témy a diskusií na rôznych fórach venovaných týmto osobitým
otázkam.

Rozhovory o nariadeniach sa uskutočnili v príslušnom riadiacom výbore, väčšina
odborných diskusií prebehla v skupine expertov, ktorí sa zaoberali konkrétne krížovým
plnením, a diskusie o metódach dohľadu sa uskutočnili na určitých odborných seminároch.

Od roku 2004 Komisia okrem toho pravidelne zverejňuje usmerňovacie dokumenty pre
členské štáty, ktoré im pomáhajú prispôsobiť vlastné vnútroštátne systémy. Komisia sleduje
právne povinnosti členských štátov na základe informácií z auditov vykonaných
v samotných členských štátoch, ktoré jej jednotlivé štáty pošlú. Ak sa pri auditoch zistia
slabé stránky, uskutočnia sa finančné nápravy na náklady príslušných členských štátov,
aby sa rozpoznalo riziko poľnohospodárskeho fondu. Stalo sa to aj v minulosti a v dôsledku
toho prebieha určitý počet konaní ešte aj v súčasnosti.
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Komisia je presvedčená, že všetky tieto iniciatívy viedli k významnému zlepšeniu
existujúceho systému krížového plnenia, najmä po zisteniach Dvora audítorov v správe
z roku 2007. V tejto oblasti budeme, samozrejme, naďalej vynakladať úsilie, pretože
Komisia kladie dôraz na bezproblémové fungovanie tohto systému, ktorý je základným
prvkom spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pánovi komisárovi som veľmi
vďačná za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď. Teraz mám ďalšiu krátku otázku týkajúcu sa
dodržiavania predpisov a biodiverzity, ktorú ste už dnes spomenuli. Výkonné
poľnohospodárstvo môže pomôcť zachovať biodiverzitu a zastaviť vymieranie druhov.
Vytvorenie povedomia o tejto záležitosti by však nemalo byť len úlohou komisára pre
životné prostredie. Pán komisár, moja otázka pre vás znie: čo urobíte, aby ste zvýšili
povedomie zúčastnených strán – tým myslím osoby prijímajúce politické rozhodnutia,
spotrebiteľov, ale predovšetkým príslušných poľnohospodárov – o hodnote biodiverzity
a súvisiacich ekosystémových služieb?

Mairead McGuinness (PPE).   – Ak existujú problémy so súčasným systémom krížového
plnenia, ako budeme riešiť prípadné budúce problémy, ak prehĺbime požiadavky na
environmentálnej strane prvého piliera, ktorý je súčasťou dokumentu o reforme SPP, ktorý
prenikol na verejnosť? Chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte.

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) V súčasnosti si všímam, že tento problém veľmi citlivo
vnímajú daňovníci, spotrebitelia a mimovládne organizácie. Od poľnohospodárov vyžadujú
mnoho.

Takisto si však myslím, že musíme byť schopní poskytnúť poľnohospodárom prostriedky
na to, aby informovali o úsilí, ktoré vynakladajú, vrátane úsilia pri predaji svojich produktov.
V systéme kvality používanom pre agropotraviny, ktorý revidujeme, dáme
poľnohospodárom možnosť lepšie používať produkty, aby previedli celú vykonávanú
prácu a všetky prvky, ktoré je potrebné zohľadniť, vrátane problémov súvisiacich
s biodiverzitou. Vzťahuje sa to najmä na posúdenie rôznych systémov poľnohospodárskej
výroby, keďže táto rozmanitosť v systémoch poľnohospodárskej výroby znamená, že tiež
môžeme začať posudzovať otázky súvisiace so životným prostredím a biodiverzitou.
V prípade spoločnej poľnohospodárskej politiky je podpora rozmanitosti systémov výroby
a priameho kontaktu medzi poľnohospodármi, výrobcami a spotrebiteľmi pre
poľnohospodárov ďalším spôsobom lepšie informovať prostredníctvom výrobkov, ktoré
predávajú, o všetkých podmienkach, ktoré musia dodržiavať.

Ďalšie metódy sa už používajú. Prepojenia medzi poľnohospodárskou výrobou
a agroturistikou sú ďalším spôsobom, ako môžu poľnohospodári informovať o všetkom,
čo robia, aby zachovali pôdu a krajinu vykonávaním produktívnej práce. Domnievam sa,
že všetky tieto nástroje, ktoré patria do rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktoré
možno v budúcnosti posilniť, môžu poľnohospodári lepšie využívať, aby predstavili úsilie,
ktoré vynakladajú.

Teraz prejdem k ďalšej otázke. Podľa môjho názoru sa pravidlá a predpisy týkajúce sa
životného prostredia alebo činností, ktoré poľnohospodári vykonávajú v záujme
zohľadnenia dobrého hospodárenia s prírodnými zdrojmi, neodlišujú od hospodárskych
a sociálnych otázok.

Zámerom návrhov, ktoré vypracujeme a o ktorých budeme diskutovať po 17. novembri,
nie je presunúť pozornosť z hospodárskej a sociálnej otázky len na environmentálnu
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otázku, ale začleniť environmentálnu otázku ďalej do myslenia poľnohospodárov, aby
sme v budúcnosti mohli naozaj hovoriť o konkurencieschopnom poľnohospodárstve.
Poľnohospodári musia byť konkurencieschopní z hospodárskeho a environmentálneho
hľadiska, inými slovami, tým, ako hospodária s prírodnými zdrojmi, pôdou a vodou,
s ktorými pracujú, pričom tiež musia zvážiť sociálne aspekty súvisiace s vytváraním alebo
udržiavaním zamestnanosti vo vidieckom prostredí.

Môžem vás ubezpečiť, že v dôsledku zamerania sa na environmentálny aspekt, či skôr na
dobré hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,
nebudeme zohľadnením sociálnych aspektov ohrozovať hospodársku
konkurencieschopnosť poľnohospodárov.

Keď budeme mať vypracované tieto dokumenty, budem vám to môcť dokázať na
konkrétnych prípadoch v návrhoch, ktoré budeme predkladať.

Predsedajúci.    – Otázka č. 37, ktorú predkladá Nikolaos Chountis (H-0483/10)

Vec: Záručný fond pre gréckych poľnohospodárov a rybárov

Grécke ministerstvo pre poľnohospodársky rozvoj a výživu oznámilo, že vytvorilo
poľnohospodársky záručný fond pre malé podniky a mikropodniky (TEMPME), ktorý od
septembra 2010 začne fungovať podľa vzoru fondu, ktorý financuje priemyselné
a obchodné malé podniky a mikropodniky. Ministerstvo oznámilo, že tento fond je určený
na pokrytie bonifikácie úrokov a kapitálové záruky až do výšky 100 miliónov EUR
v poľnohospodárstve a 50 miliónov EUR v rybnom hospodárstve. Ak sa domnievame, že
toto opatrenie umožní poľnohospodárom a rybárom znížiť ich investičné náklady a výšku
ich podielu na kapitále, aj keď hospodárstvo prechádza ťažkým obdobím, môže Komisia
odpovedať na tieto otázky: Informovala grécka vláda Komisiu o tomto akčnom pláne? a)
Ak áno, spolufinancuje ho Komisia? Aký je finančný podiel Komisie? Aké predbežné
podmienky musia prípadní záujemcovia splniť, aby mohli tento program využiť? b) Ak
nie, domnieva sa Komisia, že by mohlo byť užitočné začleniť takúto iniciatívu do národného
strategického referenčného rámca? Chce Komisia grécku vládu upozorniť na takúto
možnosť?

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 pre Grécko,
spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, v súčasnej
podobe neobsahuje záručný fond pre malé a veľmi malé podniky.

Grécke orgány nepredložili Generálnemu riaditeľstvu Komisie pre poľnohospodárstvo
žiadosť o úpravu programu tak, aby zahŕňal tento garančný fond.

Je dôležité zdôrazniť, že v súlade so zásadou subsidiarity navrhujú obsah opatrení v rámci
programu rozvoja vidieka členské štáty v súlade s nariadením o rozvoji vidieka.

Podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) sa môžu programy
rozvoja vidieka revidovať na žiadosť členských štátov po schválení národným
monitorovacím výborom a následnom preskúmaní a schválení Komisiou.

Pokiaľ ide o grécke odvetvie rybného hospodárstva, vnútroštátne orgány informovali
Komisiu o zámere zriadiť nový nástroj s cieľom pomôcť malým podnikom v odvetví
rybného hospodárstva. Tento nástroj sa bude podľa gréckych orgánov riadiť v rámci už
ustanoveného finančného systému.
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Grécke orgány tiež informovali Komisiu o zámere spolufinancovať tento nástroj
prostredníctvom operačného programu 2007 – 2013 pre odvetvie rybného hospodárstva
v Grécku.

Vzhľadom na to, že existuje plán na realizáciu finančných nástrojov v operačnom programe
pre rybné hospodárstvo, Komisia podporuje vytvorenie takýchto finančných nástrojov
s cieľom ustanoviť kľúčové opatrenia pre operačný program za predpokladu, že budú
v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, a to najmä s článkami 34 a 37 nariadenia
(ES) č. 498/2007.

Suma, ktorá bude pridelená na tento nástroj podľa Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo, by mohla dosiahnuť 35 miliónov EUR. Monitorovací výbor uvedeného
operačného programu stanoví kritériá na výber príjemcu týchto finančných prostriedkov.

Grécke orgány dokončujú akčný plán, ktorý tiež bude obsahovať podmienky prevádzky
tohto finančného nástroja. Komisia očakáva, že tento finančný nástroj, ktorý bude čerpať
prostriedky zo spolufinancovania z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, bude
v prevádzke do konca roka 2010.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Vážený pán komisár, vaša odpoveď bola dosť
vyčerpávajúca, za čo vám ďakujem. Chcel by som položiť doplňujúcu otázku: predložila
grécka vláda tento konkrétny návrh – vysvetlili ste niektoré aspekty otázky – a závisí to,
čo ste povedali – čím mám na mysli, či to bude platiť od roku 2010 –, od toho, či grécka
vláda predloží žiadosť načas, aby sa mohli spolufinancovať záležitosti, ktoré ste spomínali?

Dacian Cioloş,    člen Komisie. – (FR) Chcel by som objasniť, že táto otázka má dve roviny:
jedna sa týka odvetvia poľnohospodárstva, malých a veľmi malých podnikov v odvetví
poľnohospodárstva, a druhá sa zameriava na odvetvie rybného hospodárstva.

V odpovedi hovorím o tom, že grécke orgány nepredložili žiadosť o takýto nástroj pre
malé a veľmi malé podniky v odvetví poľnohospodárstva, aj keď predložili jednu žiadosť
týkajúcu sa odvetvia rybného hospodárstva. V nadväznosti na žiadosť gréckej vlády môže
byť nástroj pre odvetvie rybného hospodárstva pripravený do konca roka 2010. Pokiaľ
ide o odvetvie poľnohospodárstva, nemôžem vám poskytnúť žiadne ďalšie informácie,
pretože grécka vláda ešte nepredložila žiadnu žiadosť. Vysvetlil som vám, že ide
o rozhodnutie vlády. Vláda môže predložiť tento návrh, ak grécky monitorovací výbor
rozhodne, že zmení a doplní program rozvoja vidieka.

Doteraz sme však nedostali takýto návrh týkajúci sa odvetvia poľnohospodárstva.

Predsedajúci.     – Otázka č. 40, ktorú predkladá Seán Kelly (H-0458/10).

Vec: Akvakultúra v EÚ

Udržateľné a konkurencieschopné odvetvie akvakultúry v EÚ môže ponúknuť spôsob
pokrytia veľkého a rastúceho dopytu po morských potravinových výrobkoch v EÚ, ktorý
by prispel k zníženiu vyčerpávania zásob voľne žijúcich populácií rýb a miery dovozu
výrobkov z tretích krajín, ktoré často prichádzajú na trhy EÚ po ceste dlhej tisíce leteckých
míľ.

Akvakultúra v súčasnosti predstavuje 20 % celkovej produkcie rýb v EÚ v hodnote, ktorá
sa od roku 2000 takmer nezmenila. Poklesla však produkcia v prípade mäkkýšov a vodných
schránkovcov a kôrovcov.
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Vzhľadom na sledovateľnosť, kvalitu a otázky týkajúce sa CO2 v súvislosti s dovozom
veľkého množstva mäkkýšov zo vzdialených tretích krajín, môže Komisia načrtnúť, ako
plánuje podporiť akvakultúru v EÚ, s osobitným zameraním na odvetvie mäkkýšov
a vodných schránkovcov a kôrovcov?

Maria Damanaki,    členka Komisie. – Akvakultúra Európskej únie je v popredí udržateľného
rozvoja. Komisia a ja musíme priznať, že odvetvie akvakultúry si zaslúži väčšie uznanie
svojich prínosov a hodnôt. Komisia preto prijala oznámenie s názvom Vytvoriť udržateľnú
budúcnosť pre akvakultúru, ktoré určuje tri strategické ciele, ktoré majú presadzovať
verejné orgány: podporu konkurencieschopnosti odvetvia akvakultúry, zachovanie jeho
udržateľnosti a zlepšenie jeho riadenia.

V tomto oznámení Komisia určuje množstvo opatrení, ktoré by mali prijať verejné orgány
na všetkých úrovniach – na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a regionálnej úrovni – s cieľom
vyriešiť problémy, ktorým v súčasnosti čelí toto odvetvie.

Na podporu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry vrátane produkcie mäkkýšov
EÚ zaviedla obsiahle právne predpisy v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín. Sme
veľmi aktívni na medzinárodnej úrovni pri stanovovaní noriem v oblasti zdravia zvierat
a bezpečnosti potravín pre produkty akvakultúry vrátane mäkkýšov, ktoré sú podstatné
pre medzinárodný obchod.

Komisia tiež zriadila referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov, ktoré dostáva
každoročnú finančnú podporu na zabezpečenie koordinácie vnútroštátnych laboratórií
v členských štátoch a poskytuje Komisii vedeckú podporu.

Komisia tiež s príslušnými členskými štátmi podrobne sleduje nezvyčajne vysokú úmrtnosť
ustríc zistenú za posledné roky a prijala opatrenia na kontrolu vírusu, ktorý pravdepodobne
súvisí s touto úmrtnosťou.

Čo sa týka celkovej stratégie akvakultúry EÚ, Komisia by chcela pripomenúť rozpravu,
ktorá sa uskutočnila v Parlamente v júni 2010, na základe správy, ktorú pripravil pán
Milana. Komisia oceňuje podporu udržateľnej akvakultúry zo strany Parlamentu a to, že
jej venuje väčšiu pozornosť.

Komisia zastáva názor, že činnosti udržateľnej akvakultúry by sa mali primerane
podporovať prostredníctvom spoločnej politiky rybného hospodárstva a že by sa na túto
záležitosť mala vzťahovať reformovaná spoločná politika rybného hospodárstva.

Komisia je presvedčená, že je potrebné pomôcť tomuto odvetviu, aby malo účinnejšiu
organizáciu. Konkrétne chceme posilniť účinnejšie organizácie výrobcov a medziodvetvové
organizácie, aby boli schopné vo vyššej miere prepájať prognózu výroby s potrebami trhu
a zabezpečiť vyššiu hodnotu pre produkty prostredníctvom marketingu a označovania
výrobkov.

Seán Kelly (PPE).   – Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, pani komisárka. V súvislosti
s tým chcem povedať len to, že nedávne vyšetrovanie v Írsku preukázalo, že mnoho
dovážaných rýb má zlé označenie, takže ľudia, ktorí si mysleli, že jedia napríklad tresku,
jedli v skutočnosti inú rybu. Len sa chcem spýtať, či Komisia o tom vie. Čo – ak vôbec niečo
– sa s tým dá urobiť v krátkodobom horizonte okrem rozvíjania našej vlastnej akvakultúry,
ktorá je veľmi, veľmi dôležitá? Ocenil by som vašu odpoveď.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Vážený pán predsedajúci, s radosťou som si vypočul
odpoveď pani komisárky Damanakiovej, že akvakultúra bude zohrávať dôležitú úlohu
v novej spoločnej politike rybného hospodárstva.

Chcel by som len pani komisárku upozorniť na to, že máme obrovské možnosti vytvárania
pracovných miest v rozvoji akvakultúry, najmä v oblastiach s veľmi vysokou mierou
nezamestnanosti. Myslím si, že Komisia v tom môže zohrávať dôležitú úlohu. Môže sa
ujať oznamovania názorov pani komisárky členským štátom a odporúčania členským
štátom, že aj keď nemôžeme ohroziť kvalitu potravín, určite by sme mali zabezpečiť, aby
sa v každej krajine zaoberal akvakultúrou radšej jeden orgán, ako by túto problematiku
riešili rôzne ministerstvá a agentúry.

Maria Damanaki,    členka Komisie. – Súhlasím s pánom Gallagherom, že máme otvorené
obrovské možnosti v odvetví akvakultúry. Naozaj môžeme vytvoriť mnoho pracovných
miest. Z tohto dôvodu chceme mať v našej reforme SPP samostatnú kapitolu o akvakultúre.
Chcela by som tiež spomenúť, že máme v úmysle zabezpečiť osobitný rozpočtový riadok.
To je veľmi dôležité.

Chcela by som tiež oznámiť pánovi Kellymu, že vieme o týchto problémoch, a súhlasím
s ním, že musíme urobiť mnoho v súvislosti so sledovateľnosťou našich výrobkov. Z tohto
dôvodu máme v našej reforme SPP kapitolu o označovaní. Komisia sa usiluje zabezpečiť
rovnaké podmienky na celom svete pre naše rybné hospodárstva a rybné hospodárstva,
ktoré vyrábajú výrobky, ktoré musíme dovážať.

Predsedajúci.    – Otázka č. 41, ktorú predkladá Ioannis A. Tsoukalas (H-0459/10).

Vec: Využívanie zdrojov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

Vzhľadom na to, že Komisia má na konci roka predložiť správu o vykonávaní nariadenia
Rady (ES) č. 1198/2006 (4)  o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo a vzhľadom na
nedávnu finančnú krízu, ktorej čelia mnohé členské štáty, ktoré do veľkej miery závisia
od odvetvia rybolovu, môže Komisia poskytnúť odpoveď na tieto otázky?:

Ako hodnotí doterajšie vykonávanie uvedeného nariadenia? Ktoré členské štáty by mohli
slúžiť ako príklad využívania osvedčených postupov?

Využívali členské štáty Európsky fond pre rybné hospodárstvo v dostatočnej miere? V akom
rozsahu sa dosiahli ciele fondu, keďže bol zriadený v roku 2007, a aké úpravy sú potrebné?

Ako hodnotí doterajšie fungovanie gréckeho národného strategického plánu na rozvoj
rybného hospodárstva? Aká je miera vykonávania projektov a aká je miera využitia
príslušných rozpočtových prostriedkov?

Maria Damanaki,    členka Komisie. – Chcela by som sa poďakovať pánovi Tsoukalasovi
za jeho otázku, pretože je to pre nás naozaj veľmi dôležitý problém. Musím jasne a otvorene
povedať, že využívanie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo ešte nedosiahlo plnú
rýchlosť. Nie sme s tým spokojní.

Suma potvrdených priebežných platieb, ktoré odoslali členské štáty Komisii, predstavuje
5 % celkových prostriedkov pridelených z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
Z údajov, ktoré sme nedávno dostali od členských štátov na základe ročného vykazovania,

(4) Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, p. 1.
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však vyplýva, že do konca roka 2009 sa na konkrétne projekty vyčlenilo 18,2 % celkových
prostriedkov Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. To je povzbudzujúce.

Je dôležité, že tieto údaje zahŕňajú platby nielen podľa osi 1, ale aj podľa ďalších osí. Iba
os 4, Udržateľný rozvoj pre rybolovné oblasti, žiaľ, zaostáva z dôvodu dlhého procesu
realizácie potrebného na vytvorenie partnerstiev.

K dôvodom tohto stavu patria: po prvé, neskoré prijatie nariadenia o Európskom fonde
pre rybné hospodárstvo; po druhé, oneskorené prijatie operačných programov, z ktorých
niektoré boli prijaté v druhej polovici roka 2008; po tretie, problémy pri stanovovaní
riadiacich a kontrolných systémov, prijatie ktorých je nevyhnutnou podmienkou odoslania
platieb Komisii; a po štvrté, účinky finančnej a hospodárskej krízy na odvetvie rybného
hospodárstva.

Na tejto úrovni realizácie je príliš skoro povedať, či Európsky fond pre rybné hospodárstvo
dosiahol svoje ciele. Ďalšie informácie budú dostupné pri priebežnom hodnotení, ktoré
má byť hotové do konca roka 2011.

Takisto je ťažké poukázať v tejto súvislosti na osvedčené postupy, keďže členské štáty majú
veľmi rozdielne sumy na výdavky v rámci EFF a tieto sumy boli rozlične vyčlenené na
jednotlivé osi, čo má vplyv na mieru ich využitia. Napríklad os 1, Opatrenia na
prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva, je veľmi ľahké využiť. Pri ďalších to také
ľahké nie je.

Na stretnutí generálnych riaditeľov, ktoré zorganizovalo belgické predsedníctvo minulý
rok v septembri ako prostriedok na riešenie problémov využívania, najmä problému
prístupu ku kapitálu, Komisia odporučila finančné techniky, ako napríklad použitie
sprostredkovateľov alebo zjednodušenie postupov a žiadostí.

Nasledujúci výbor pre EFF bude mať prezentácie o využití týchto možností. Vykonávanie
gréckeho operačného programu stanoveného na roky 2007 – 2013 sa oneskorilo. Nerada
to hovorím, ale naozaj sa oneskorilo.

Do 15. septembra 2010 dosiahli skutočné platby iba 5 000 600 EUR, čo predstavuje 2 %
celkových zdrojov EFF. Dve percentá je veľmi malá suma. Táto neuspokojivá situácia
vyplýva hlavne z problémov pri stanovovaní riadiacich a kontrolných systémov
a z oneskorení pri zavádzaní kľúčových opatrení v rámci operačného programu.

Za niektoré oneskorenia je zodpovedná aj finančná kríza, najmä za opatrenia v rámci osi
2.

Komisia v súčasnosti pripravuje výročnú správu o využívaní zdrojov EFF v roku 2009,
ktorá poskytne ďalšie informácie a pozadie k otázke, ktorú položil vážený pán poslanec.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, pani komisárka.
Rád by som využil túto príležitosť, keďže ste spomenuli veľmi zlú hospodársku situáciu
a možný neúspech pri zvyšovaní rýchlosti využívania Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo, aby som sa vás spýtal, či sa na úplný zákaz rybárskeho výstroja, napríklad
lodných záťahových sietí, bude vzťahovať ustanovenie o náhradách pre rybárov, ktorí
prišli o zamestnanie, a či bude možné v súlade s týmto nariadením rozšíriť dvojročnú
výnimku z pravidiel Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v záujme ochrany
dosiahnuteľných sociálnych podmienok.
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Seán Kelly (PPE).   – Časť otázky znela, ktoré členské štáty by mohli slúžiť ako príklad
využívania osvedčených postupov. Zaujímalo by ma tiež, ktoré členské štáty sú príkladom
používania najhorších postupov. Mohli by ste nám to povedať a možno aj spomenúť
príčiny rozdielov medzi osvedčenými a najhoršími postupmi?

Maria Damanaki,    členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcela
odpovedať na otázku pána Kellyho, že vo všeobecnosti krajiny s lepším systémom kontroly
dodržiavania pravidiel a krajiny, ktoré majú k dispozícii všetky nástroje, jednoduchšie
využívajú finančné prostriedky. To platí vo všeobecnosti. Všeobecne povedané, musím
priznať, že stredozemské krajiny – krajiny na juhu – majú väčšie problémy.

Grécko má zvlášť veľký problém. Musíme sa uistiť, že môžeme pomôcť každému, aby
mohol lepšie využívať zdroje. Naším zámerom je usilovať sa o zjednodušenie pravidiel
využívania zdrojov. Z tohto dôvodu budeme mať samostatný rozpočtový riadok v rámci
našej reformy spoločnej politiky pre rybné hospodárstvo, ktorá umožní členským štátom
jednoduchšie využívať zdroje.

V súvislosti s otázkou pána Tsoukalasa o nariadení o Stredozemí sme rozhodli, že nariadenie
o Stredozemí sa musí vykonať. Musíme vykonávať toto nariadenie od 1. júna a nedá sa to
zmeniť. Ak by sme mali zmeniť a doplniť toto nariadenie, potrebovali by sme dva alebo
tri roky bez akejkoľvek kontroly a systému dodržiavania pravidiel, takže budeme vykonávať
toto nariadenie.

Spolupracovala som už s gréckymi orgánmi. Vysvetlila som im, že musia vykonávať toto
nariadenie bez akéhokoľvek ďalšieho oneskorenia. To, samozrejme, znamená, že je potrebné
dodržať všetky ustanovenia o špeciálnych typoch výstroja, ktoré sú veľmi zaťažujúce pre
životné prostredie. Takisto to znamená, že v maximálnej miere využijeme svoje finančné
možnosti, aby sme im ako náhradu poskytli finančné prostriedky. Chcela by som tiež niečo
povedať k lodným záťahovým sieťam, vlečným sieťam a všetkým typom výstroja: musia
byť pre nás dobrým príkladom dodržiavania predpisov. Urobíme všetko pre to, aby sme
maximálne využili svoje finančné rezervy, aby rybári mohli mať lepší výstroj a mali viac
možností pri výbere výstroja.

Predsedajúci.   – Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú
zodpovedané písomne (pozri prílohu).

Týmto končím hodinu otázok.

(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 hod. a pokračovalo o 21.00 hod.)

PREDSEDÁ: ROBERTA ANGELILLI
podpredsedníčka

15. Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je správa pani Weilerovej v mene Výboru pre
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie)
(KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)) (A7-0136/2010).

Barbara Weiler,    spravodajkyňa. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán úradujúci predseda
Rady, pán komisár, dámy a páni, predovšetkým sa chcem poďakovať tímu tieňových
spravodajcov z Výboru pre právne veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

19-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK174



kolegom a všetkým, ktorí prispeli k tomuto úžasnému výsledku. Bez konštruktívnej
a partnerskej spolupráce s Komisiou a belgickým predsedníctvom by sme tento výsledok
určite nedokázali dosiahnuť.

Určite si viete predstaviť, že tento výsledok ma ako spravodajkyňu veľmi teší v prvom rade
preto, že sme výrazne vylepšili starú smernicu, a v druhom rade preto, lebo sme zaviedli
nové spôsoby podpory lepších platobných postupov. Podarilo sa nám dosiahnuť cieľ.
Radšej by som však povedala, že naším zámerom bolo zlepšiť likviditu malých a stredných
podnikov (MSP) a zabezpečiť investície do nových produktov, nových pracovných miest
a nových postupov.

Prečo bolo treba vylepšiť túto smernicu? Právny predpis z roku 2000 nebol záväzný a ani
veľmi účinný. V posledných rokoch sa zhoršili platobné postupy takmer vo všetkých
členských štátoch, a to dokonca pred finančnou a hospodárskou krízou. Reformu
požadovali aj samotné malé podniky, ktoré vyjadrili svoje želania v rámci iniciatívy Small
Business Act. Chceli, aby platobné postupy v Európe prebiehali podstatne efektívnejšie.

Pokiaľ ide o výsledky, na úvod môžem povedať, že sme zvolili nový smer. Máme prísne
pravidlá. Až na niekoľko výnimiek, ktoré musia byť opodstatnené, sa faktúry v zásade
musia uhradiť do 30 dní. Zvýšili sme úrok z omeškania na 8 %. Zaviedli sme úplne
nebyrokratickú pevnú sumu náhrady nákladov na vymáhanie pohľadávky vo výške 40 EUR
a malým podnikom sme uľahčili vymáhanie platieb.

Druhým aspektom nového smeru, ktorým sme sa vybrali, sú pozitívne stimuly a nové
nástroje, napríklad zverejňovanie zoznamu zákazníkov s dobrou platobnou disciplínou,
poskytovanie väčšieho množstva informácií malým podnikom o ich právach, platby
v splátkach a podpora alternatívnych mechanizmov riešenia sporov.

Tento právny predpis je súčasťou tzv. lepšej tvorby právnych predpisov a bude sa vzťahovať
aj na inštitúcie EÚ. Na to sme mimoriadne hrdí, pretože si určite viete predstaviť, že nie
každý bol nadšený.

Samozrejme, nastalo aj niekoľko konfliktov a niektoré z nich by som chcela spomenúť.
Po prvé, v Parlamente boli určite veľké rozpory a názorové rozdiely. Samotných 100
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov svedčí o tom, že sme sa v Parlamente museli o tejto
veci aj poškriepiť. Isteže, Komisia nebola vždy nadšená naším úsilím vrátane rozšírenia
pravidiel na úroveň medzi podnikmi, myslím si však, že sa nám v konečnom dôsledku
podarilo dosiahnuť dobrý výsledok.

Problémy spôsobovala Rada. Je poľutovaniahodné, že nie vždy plnila svoj záväzok pomáhať
malým podnikom. Mimoriadne ma to mrzí najmä v prípade pomerne bohatých a dobre
štruktúrovaných krajín ako Nemecko a Rakúsko.

Pokiaľ ide o zastupujúce organizácie, môžem povedať toľko, že ich prístup bol
konštruktívny, aj keď sme, prirodzene, nie vždy prijali ich názor alebo sme s ním nie vždy
mohli súhlasiť.

Ak to teda zhrniem, teraz očakávame, že po zajtrajšom hlasovaní prebehne v Rade záverečné
hlasovanie s kladným výsledkom a potom budú členské štáty môcť zaviesť tento právny
predpis. Nechceli by sme, aby zavedenie trvalo dva roky. Práve naopak, očakávame od
členských štátov, že začnú smernicu transponovať do svojich vnútroštátnych právnych
predpisov už od januára budúceho roka.
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Antonio Tajani,    člen Komisie. – (IT) Vážená pani predsedajúca, domnievam sa, že táto
rozprava uzatvára dôležité pracovné obdobie. Komisia, Parlament a Rada sa rozhodli
postupovať spoločne, začať vykonávať časť iniciatívy Small Business Act a tým poskytnúť
malým a stredným podnikom (MSP) konkrétnu odpoveď. Dúfam, že zajtra bude prijatá
smernica, ktorá umožní skutočne mnohým MSP v Európskej únii s úľavou si vydýchnuť.

Počet nezaplatených účtov stúpal príliš dlho. Minulý rok stúpol o 8 %, pričom v súčasnosti
dosiahla suma nedobytných pohľadávok výšku 300 miliárd EUR. V dôsledku tohto
problému sa MSP dostávajú do obrovských ťažkostí. Často im hrozí, že budú musieť
ukončiť svoju činnosť, pretože nemôžu prežiť, keď si veľké spoločnosti a najmä orgány
verejnej správy neplnia svoje záväzky. Som presvedčený o tom, že inštitúcie Únie sú
pripravené dať hospodárstvu EÚ kladnú odpoveď. Keď bude právny predpis, ktorý
prijímame, plne účinný, vráti sa do obehu približne 180 miliárd EUR, čím sa podporia rast
a iniciatívy v oblasti inovácie v prospech MSP.

Ako viete, prístup k úverom je podmienkou rozvoja a väčšej konkurencieschopnosti našich
podnikov. Preto som presvedčený, že rozhodnutie podporiť túto smernicu, ktorú navrhla
Komisia, má pre naše hospodárstvo veľký význam, lebo konečne poskytne odpoveď
miliónom európskych podnikov a dá nádej miliónom pracujúcich, ktorí majú prácu vďaka
existencii takýchto podnikov, ktoré sú základom nášho hospodárstva.

Chcel by som sa poďakovať belgickému predsedníctvu, ktoré zohralo dôležitú úlohu pri
mediácii, a tiež ďakujem všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí v tejto fáze
intenzívne pracovali, na čele s pani Weilerovou, pánom Baldassarrom a pánom
De Angelisom. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom, vďaka ktorým sa podarilo nájsť dobré
riešenie.

Pomocou harmonizácie lehôt splatnosti pre orgány verejnej správy, ktoré budú musieť
zaplatiť prijaté faktúry do 30 dní, prinesieme podľa môjho názoru do pokladní spoločností
veľké množstvo ďalších financií. Tieto pravidlá budú mať aj taký účinok, že výrazne
povzbudia orgány verejnej správy, ktoré meškajú so svojimi platbami, aby zmodernizovali
aj svoje spôsoby riadenia. V skutočnosti je to tak, že keď nadobudne orgán verejnej správy
tovar alebo služby, má príslušné finančné prostriedky na tieto výdavky už zohľadnené
v rozpočte. Preto by pre orgány verejnej správy nemalo byť ťažké načas platiť svojim
veriteľom. Treba zdôrazniť, že skrátenie lehôt splatnosti prinesie orgánom verejnej správy
úspory.

Ďalším dôležitým bodom dohody je, že samotné podniky budú musieť splácať svoje faktúry
do 60 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú na iných podmienkach, ktoré však nesmú byť
nevýhodné pre veriteľa.

Na záver musím zdôrazniť, že členské štáty budú môcť naďalej zachovať ustanovenia
smernice alebo prijať ustanovenia, ktoré budú pre veriteľov výhodnejšie než ustanovenia,
ktoré sa uvádzajú v smernici. Takže tento legislatívny dokument nebráni členským štátom
prijať kratšie lehoty splatnosti alebo prísnejšie sankcie.

Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, táto nová smernica je
prejavom odhodlania Únie dať európskym podnikom, najmä malým a stredným podnikom,
rozhodujúci impulz na prekonanie hospodárskej krízy, proti ktorej chce Komisia zasiahnuť
súborom opatrení. Práve sme predložili oznámenie o inovácii a budúci týždeň predložíme
oznámenie o novej priemyselnej politike. Ani politika inovácií, ani priemyselná politika
nemôže byť zavedená do praxe bez prístupu k úverom.
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V súlade s postojom predsedníctva Rady a Európskou komisiou poskytne Parlament zajtra
konkrétnu reakciu na tieto očakávania.

Francesco De Angelis,    spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného
o stanovisko. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som poďakovať pani
Weilerovej za skvelú prácu, ktorú vykonala. Touto smernicou ukončí Európa postup, ktorý
zrazil na kolená skutočne mnohé malé a stredné podniky (MSP). Parlament prijíma opatrenie
na ochranu MSP, ktoré sú z podnikov najviac zraniteľné a najviac vystavené účinkom
krízy, pred problémami s likviditou a prístupom k úverom. Súčasná bežná prax meškania
s platbami privádza mnohé malé podniky na cestu smerujúcu k bankrotu, čo má negatívne
účinky na zamestnanosť.

Preto je tento právny predpis taký dôležitý. Obmedzuje totiž maximálnu lehotu splatnosti
na 60 dní, zvyšuje úrok z omeškania na 8 % a zakazuje zmluvné podmienky nevýhodné
pre veriteľa. Inak povedané, táto smernica stanovuje jednoznačné lehoty, stimuly a najmä
nepovoľuje výnimky. Tieto opatrenia majú za cieľ ochranu MSP, podporu našej
hospodárskej a výrobnej štruktúry a podnietenie zamestnanosti.

Teraz je rad na členských štátoch, aby prijali rýchle a účinné kroky na zavedenie tejto
smernice, ktorá potvrdzuje, že Európa existuje, je užitočná a vie sa prejaviť.

Raffaele Baldassarre,    spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. − (IT)
Vážená pani predsedajúca, pán Tajani, pani Weilerová, dámy a páni, veľmi ma teší, že som
v mene Výboru pre právne veci prispel k prijatiu tejto smernice, a som na to hrdý. Ide
o dôležité proticyklické opatrenie, ktoré poskytne podnikom, najmä malým a stredným
podnikom (MSP), veľmi reálnu podporu tým, že stanovuje jednoznačné platobné
podmienky a vhodné sankcie s cieľom podporiť včasné platby zo strany orgánov verejnej
správy aj súkromných podnikov v Európskej únii. Ak by si všetky dotknuté strany plnili
svoje záväzky načas, obohatilo by to európske hospodárstvo o 300 miliárd EUR.

Náš trh nebude spoločný a naša hospodárska súťaž nebude spravodlivá, kým nezavedieme
jednotné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých. Toto je motivácia, na ktorej sa zakladá
nová smernica o boji proti oneskoreným platbám: v prospech MSP núti orgány verejnej
správy k účinnejšiemu a čestnejšiemu konaniu a pomáha vnútornému trhu a voľnej
hospodárskej súťaži homogénne sa rozvíjať.

Tento Parlament v rozhodujúcej miere prispel k tomuto úspešnému výsledku prekonaním
rôznych druhov tlakov a rozporov v záujme všeobecného blaha občanov a systému výroby
v Európe.

Małgorzata Handzlik,   v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Pán komisár, kolegovia
poslanci, teší ma, že dnes môžeme zhrnúť diskusie, ktoré sme viedli v posledných
mesiacoch. Každý, kto sa podieľal na práci na smernici, vie, že dosiahnuť dohodu nebolo
ľahké, aj keď si všetky strany uvedomovali závažnosť problému.

Myslím si, že opatrenia, o ktorých budeme zajtra hlasovať, predstavujú dobré správy pre
podniky, najmä pre malé a stredné podniky, ktoré dostanú platby za svoje faktúry skôr.
Rozsah problému oneskorených platieb nie je vo všetkých členských štátoch rovnaký.
Nemali by sme však zabúdať na to, že podniky fungujú na spoločnom európskom trhu
a často vykonávajú svoje aktivity v rôznych členských štátoch. Prevádzkovatelia podnikov
by mali mať záruku, že ich faktúry budú zaplatené včas bez ohľadu na to, či ide o Poľsko,
Španielsko, Francúzsko alebo Maltu.
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Dámy a páni, istý novinár sa ma dnes spýtal, či má táto smernica nejakú moc a aké zásadné
nástroje obsahuje, ktoré zmenia správanie na trhu. Nuž, podľa mňa spočíva moc tejto
smernice v maximálnej lehote splatnosti pre orgány verejnej správy, ktorá bola stanovená
na 60 dní a ktorú nemožno predĺžiť. Mimoriadne dôležité je, aby sa informácie o hlavných
nástrojoch smernice dostali k prevádzkovateľom podnikov. Musia vedieť, že majú právo
na náhradu nákladov vynaložených na vymáhanie dlžných súm, že boli skrátené lehoty
splatnosti a že zmluvné ustanovenia, ktoré vylučujú úrok z omeškania či náhradu nákladov
alebo ktoré obsahujú neoprávnene predĺžené lehoty splatnosti, sú, jednoducho povedané,
nečestné. Až potom budú podniky využívať ustanovenia smernice a požadovať dodržiavanie
lehôt splatnosti a ostatných práv, ktoré im patria. Oneskorené platby by mali byť výnimkou,
nie pravidlom. Podľa mňa je táto smernica silným signálom zo strany európskych inštitúcií,
že veci by mali fungovať práve takto. Všetkým sa chcem poďakovať za spoluprácu
a pozornosť.

Bernadette Vergnaud,    v mene skupiny S&D. – (FR) Vážená pani predsedajúca, dámy
a páni, v prvom rade by som chcela zablahoželať našej spravodajkyni pani Weilerovej k jej
práci a k pozoruhodnému kompromisu dosiahnutému s Radou, pretože pôvodný návrh
Komisie obsahoval niekoľko závažných nedostatkov.

Chcela by som sa pozastaviť pri štyroch dôležitých veciach dosiahnutých v tejto smernici.

Po prvé, veľmi ma teší, že bola zavedená záruka rovnakého prístupu k verejnému
a súkromnému sektoru. Komisia očakávala prísnejšie sankcie pre sektor verejnej správy
napriek tomu, že verejná správa slúži všeobecnému záujmu. Bol to výsledok ignorovania
skutočného stavu verejných financií členských štátov a mohol mať za následok konkurenčnú
nevýhodu pre verejné podniky.

Ďalším pokrokom je predĺženie lehoty splatnosti z 30 na 60 dní v prípade verejných
zdravotníckych zariadení, ktorých zložité rozpočtové postupy si vyžadujú dlhšie lehoty
splatnosti, za ktoré ich nemôžeme brať na zodpovednosť.

K téme platobných podmienok chcem ešte povedať, že bolo dôležité zakázať nevýhodné
zmluvné podmienky pre veriteľov v zmluvách uzatváraných medzi podnikmi. K takejto
situácii často dochádza v zmluvách uzatváraných medzi veľkými skupinami a malými
a strednými podnikmi.

Na záver by som chcela povedať, a toto sa týka najmä malých a stredných podnikov, ktoré
sú obeťami oneskorených platieb, že zavedenie 8 % úrokovej sadzby v prípade oneskorenej
platby a zavedenie náhrady nákladov na vymáhanie platby by mohli podporiť podniky
v požadovaní náhrady za škodu. Doteraz to skôr odmietali, lebo sa obávali, že by tým
mohli niečo ohroziť.

Preto budem s radosťou hlasovať za tento právny predpis, ktorý, dúfam, bude predstavovať
skutočný krok vpred v záujme životaschopnosti a zdravia európskych podnikov, krok,
ktorý potrebujeme nielen pre úspešnejší, ale aj pre spravodlivejší vnútorný trh.

Jürgen Creutzmann,    v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár
Tajani, dámy a páni, zajtra prijme Európsky parlament smernicu o boji proti oneskoreným
platbám, ktorá vojde do histórie. Toto je prvá smernica, ktorú možno celkom jednoducho
objasniť troma vetami. Po prvé, orgány verejnej správy budú musieť v budúcnosti platiť
faktúry v zásade do 30 dní, ak nebola vopred dohodnutá kratšia lehota splatnosti a ak si
zvláštne okolnosti nevyžiadajú dlhšiu než 60-dňovú lehotu splatnosti. Po druhé, pokiaľ
ide o dohodu o lehote splatnosti, podniky môžu dohodnúť až 60-dňovú lehotu splatnosti.

19-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK178



Okrem prípadov, keď to bolo výslovne dohodnuté a ak to nepredstavuje výraznú nevýhodu
pre veriteľa, už nie sú povolené lehoty splatnosti prekračujúce 60 dní. Po tretie, v prípade
prekročenia uvedených lehôt splatnosti má veriteľ nárok na náhradu nákladov na vymáhanie
platby vo výške najmenej 40 EUR a na úrok vo výške aspoň 8 % nad základnou úrokovou
sadzbou Európskej centrálnej banky, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto smernica vo veľkej miere pomôže malým a stredným podnikom v Európe zlepšiť ich
likviditu, pričom si už nebudú musieť brať toľko úverov od bánk. Dlžníci so silnou pozíciou
na trhu už nebudú môcť nútiť malé a stredné podniky, aby im poskytli dlhšie lehoty
splatnosti. To je dobrá správa. Okrem toho si členské štáty nielen budú môcť zachovať
kratšie lehoty splatnosti vo forme, aká bola doteraz obvyklá, ale predpokladáme, že ich aj
skutočne zachovajú, pretože si nevieme predstaviť, že by smernica o boji proti oneskoreným
platbám mohla viesť k zhoršeniu platobných postupov v členských štátoch.

Podniky, ktoré podnikajú v Európe, vedia, že v budúcnosti budú ich pohľadávky zaplatené
do 60 dní. Toto je obrovský pokrok a ďalší krok smerom k dobudovaniu európskeho
vnútorného trhu. Prijatie tohto právneho predpisu nás môže napĺňať veľkou spokojnosťou.
Pomôže malým a stredným podnikom a aj európskemu vnútornému trhu.

Malcolm Harbour,    v mene skupiny ECR. – Vážená pani predsedajúca, v mene našej skupiny
a z pozície predsedu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa chcem poďakovať
predovšetkým pani Weilerovej ako spravodajkyni a aj všetkým kolegom z výboru, ktorí
sú tu prítomní, a nie je ich málo, za úžasný príklad skupinovej práce. Ďakujem aj Rade
a Komisii.

Teraz sa veľa hovorí o inteligentnej regulácii a ja si myslím, že tento návrh smernice je jej
typickým príkladom. V prvom rade sa venuje jadru problému, ktorému čelia mnohé malé
podniky v hospodárstve, v ktorom majú v tomto období veľmi ťažké podmienky. Musíme
nástojiť na tom, aby členské štáty zaviedli tento návrh čo najskôr.

Po druhé, Komisia správne analyzovala problémy a úspechy predchádzajúcej smernice.
Chcel by som pripomenúť, že toto bola prvá smernica, pri ktorej sa plne realizovala dohoda
koordinátorov výborov o vyzvaní Komisie, aby predstavila svoje kompletné posúdenie
vplyvu každého návrhu. Komisia predložila veľmi podrobné posúdenie vplyvu, v ktorom
boli jasne uvedené oblasti, ktoré si vyžadujú zmenu.

Predovšetkým je absolútne kľúčové trvať na tom, že v prvom rade musia aj orgány verejnej
správy dodržiavať normy, ktoré platia pre súkromný sektor, a nemôžu zneužívať svoje
postavenie v neprospech malých dodávateľov, a to vďaka dodržiavaniu týchto požiadaviek.
Toto je hlavný úspech a chcem poďakovať najmä belgickému predsedníctvu, ktoré, ako
vidím, tu je dnes zastúpené, pretože odolalo požiadavkám niektorých členských štátov,
ktoré sa snažili vykrútiť z požiadavky o 60-dňovej lehote splatnosti.

Belgickému predsedníctvu sme povedali, že táto smernica nemá vôbec žiaden význam, ak
dovolí, aby sa toto dialo. Nemá žiaden význam, ak sa nebude vzťahovať na orgány verejnej
správy.

Myslím si, že tento návrh smernice je dobrým príkladom inteligentnej regulácie, ale dovoľte
mi ukončiť svoj príspevok dvoma poslednými poznámkami. Po prvé musíme zabezpečiť
riadne a dôsledné zavedenie tejto smernice v každom členskom štáte. Po druhé musí táto
smernica priniesť zmenu kultúry, podľa ktorej už nebude viac prijateľné, aby veľkí zákazníci
oneskorenými platbami vykorisťovali malé podniky. Myslím si, že táto smernica to dosiahne.
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Oreste Rossi,    v mene skupiny EFD. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom
rade by som chcel poďakovať pánovi Tajanimu za jeho vyhlásenie, ktoré z celého srdca
podporujem.

Je bežnou praxou, že samotné orgány verejnej správy majú zlú platobnú disciplínu. Často
spôsobujú, že sa inak zdravé podniky dostávajú do bankrotu. Navyše závažným spôsobom
narúšajú konkurencieschopnosť našich podnikov. Môžu vyvolať hroznú reťazovú reakciu
so závažnými sociálnymi dôsledkami, ktoré sa napokon môžu niekedy obrátiť proti orgánu
verejnej správy, ktorý spôsobil tento sled nepriaznivých udalostí, a to v podobe zvýšených
cien a nákladov a tým aj výdavkov.

Vzhľadom na toto všetko nás nemôže veľmi prekvapiť, ak je malý podnik nútený vyhlásiť
bankrot pre nedostatok likvidných aktív, a to najmä v čase hospodárskej krízy a recesie,
aký práve zažívame. Preto bolo rozhodnuté, že by sa takéto oneskorené platby mali trestať
prísnymi sankciami. Nové parametre stanovené v prijatej správe zahŕňajú zachovanie
zmluvnej slobody pri rokovaniach medzi podnikmi, ale zároveň určujú lehoty (30 + 30 dní),
stanovujú 30-dňovú lehotu, počas ktorej musia orgány verejnej správy zaplatiť súkromným
podnikom ich pohľadávky, a zavádzajú nové pravidlo pre veľké podniky, akými sú podniky
pôsobiace v oblasti poštových služieb, v sektore energetiky a dopravy, ktoré súťažia so
súkromnými podnikmi napriek tomu, že sú financované z verejných zdrojov, takže teraz
sú postavené na rovnakú úroveň so súkromnými podnikmi, a preto podliehajú pravidlám
súkromného trhu.

Teraz je na členských štátoch, aby zaviedli túto smernicu čo najskôr s cieľom oživiť podniky,
ktoré sa dnes ešte stále nachádzajú v ťažkostiach, ako už zdôraznili pán komisár a niekoľko
kolegov poslancov.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, vzhľadom na série
dlhov, ktoré zasahujú aj hospodárstvo Maďarska a otriasajú ním, by sme jednoznačne mali
privítať právny predpis, ktorý napomáha posilnenie prísnejšej platobnej disciplíny
a predvídateľnosť finančných postupov, čím prispieva k zlepšeniu situácie finančných
subjektov. Na jednej strane prispievajú predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k väčšej jednoznačnosti pôvodného návrhu, čo predstavuje zlepšenie, na druhej strane
však v protiklade k pôvodným cieľom oslabujú odradzujúce opatrenia, ktoré obsahoval
pôvodný návrh, a to najmä opatrenia vzťahujúce sa na orgány verejnej správy. Predĺženie
30-dňovej lehoty nie je dovolené práve v prípade orgánov verejnej správy. Musíme využiť
podporné nariadenie, ktoré umožní takúto lehotu. Pokiaľ ide o sankcie, treba rovnako
pristupovať k podnikom aj k orgánom verejnej správy. Základným cieľom je obnova
hospodárstva a rýchle platby s cieľom podporiť finančnú stabilitu malých a stredných
podnikov. Text návrhu neobsahuje žiadne ustanovenia v tomto smere.

Nadnárodné spoločnosti zneužívajú svoj veľký podiel na trhu a svoje dominantné
postavenie a nútia svojich vnútroštátnych partnerov podpisovať zmluvy stanovujúce
90-dňové alebo až 120-dňové lehoty splatnosti a akési teoretické sankcie za ich
nedodržanie. Zraniteľný dodávateľ sa však neodváži využiť sankcie ani v tom prípade, ak
má jasnú oporu v zákone, lebo sa obáva straty objednávok. Ak sa tomu chceme vyhnúť,
potrebujeme v každom prípade zákonné predpisy stanovujúce povinné sankcie za
oneskorené platby, pričom by sa mali pokuty udeľovať aj veriteľom v prípade, ak pokuty
neuplatnia. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni,
v Európskom parlamente je, samozrejme, úplne bežné, že začíname vystúpenie
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poďakovaním našim kolegom, ale v prípade tejto smernice som presvedčený o tom, že je
skutočne vhodné začať prejavom vďaky. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi
komisárovi Tajanimu za to, že neuveriteľne otvoreným spôsobom, aký sme doteraz videli
len zriedka, zohľadnil v práci Komisie požiadavky a oprávnené obavy Parlamentu. Bol to
skutočne nový a veľmi pozitívny vývoj v spolupráci medzi Radou, Komisiou a Parlamentom.
V tejto súvislosti môžem iba podporiť to, čo už bolo v tejto súvislosti povedané: ide
o inteligentnú reguláciu a takýchto predpisov by sa nám zišlo viac.

Som však presvedčený o tom, že aj my poslanci Európskeho parlamentu sme prispeli
k tomu, že sa táto smernica napokon dostala do Rady v znení, ktoré už mnohí kolegovia
poslanci ohodnotili ako pozitívne. Vo Výbore pre právne veci a Výbore pre vnútorný trh
a ochranu spotrebiteľa sme pracovali na základe spoločnej stratégie týchto dvoch výborov.
Úzko sme spolupracovali aj napriek rozdielom medzi skupinami a ako zástupca
Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) chcem jednak
vysloviť vďaku a jednak vyjadriť uznanie pani spravodajkyni Weilerovej, pretože napriek
tomu, že na začiatku mala definovaný iný obsah, ako spravodajkyňa tohto Parlamentu
napokon veľmi serióznym a rozhodným spôsobom reprezentovala hlasovanie a názor
väčšiny členov výboru. Bez toho by nebolo možné dosiahnuť takýto úspech, aj keď tieňoví
spravodajcovia vykonali veľa práce.

Na záver by som sa chcel vyjadriť o jednej veci. Iba veľmi stručne sme sa doteraz zmienili
o jednej oblasti a tou je suma 40 EUR, ktorú bude v budúcnosti možné paušálne účtovať
v prípade oneskorenej platby. Som presvedčený o tom, že keď sa toto opatrenie začne
v členských štátoch vykonávať a keď sa o ňom dozvedia spotrebitelia, budeme sa musieť
mnohokrát pokúsiť vysvetliť, prečo je pri úplne bežnej dodávke tovaru suma 40 EUR
dobrým prostriedkom na zabránenie týmto oneskoreným platbám, ktoré chceme v Európe
zastaviť. Som presvedčený o tom, že Komisia a členské štáty ešte budú musieť použiť svoj
vplyv na verejnú mienku, aby pomohli spotrebiteľom pochopiť, prečo je táto paušálna
suma potrebná v záujme malých a stredných podnikov v Európe.

Alan Kelly (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, chcel by som sa poďakovať pánovi
komisárovi za jeho vynikajúce pripomienky. Tento právny predpis je výborný a ja by som
rád vyjadril uznanie najmä našej kolegyni Barbare Weilerovej za spôsob, akým ho
vypracovala. Ide o prvotriedny výsledok práce a je príkladom dobrého právneho predpisu,
ktorý dokážeme presadiť. Umožní lepší tok peňazí medzi našimi hospodárstvami, a preto
je prospešný pre podniky, malé podniky a pre spoločnosť všeobecne. Dôležitejšie však je,
že nám pomôže s veľkým problémom, ktorým sa práve všetci zaoberáme, a tým je
poskytnutie pracovných miest.

Táto smernica bude obsahovať jednoznačné pevné zásady, s ktorými treba oboznámiť
trhy a členské štáty, aby vedeli, že oneskorené platby sa už nebudú tolerovať. Mala by sa
tým zvýšiť likvidita. Podniky, ktoré dostanú svoje platby včas, skôr dokážu využiť úvery,
rozvíjať svoje podniky a vytvárať zisk a pracovné miesta. Okrem toho z nedávnych súdnych
sporov vo veci nesolventnosti v mojej vlasti Írsku, najmä v odvetví stavebníctva, viem, že
z mnohých oneskorených platieb sa stanú nedobytné pohľadávky, ktoré zrazia podniky
na kolená. Stalo sa to aj jednému podniku v blízkosti môjho bydliska a malo to za následok
hromadné prepúšťanie.

Oceňujem aj ustanovenie o zverejňovaní zoznamu dobrých platiteľov. Myslím si, že to je
dobrý nápad, ktorým sa ocenia dobré postupy a vytvoria stimuly.
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Nesmieme zabudnúť na poľnohospodárov. Poľnohospodári trpia tým, že nedostávajú
platby od spracovateľov a supermarketov načas. Výhody boli na strane reťazcov. Dúfame,
že tieto zákony poskytnú poľnohospodárom silnejšiu pozíciu pri rokovaniach, aby táto
zraniteľná skupina v potravinovom reťazci mohla byť lepšie chránená.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Na úvod by som chcel poďakovať pani spravodajkyni
Weilerovej najmä za kvalitnú prácu, ktorú vykonala, pretože na začiatku to vôbec nebolo
ľahké. V každom prípade si myslím, že s konečným znením textu môžeme byť spokojní.

Na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie, ktorý sa mi zdal trochu odtrhnutý od praxe,
sa tomuto novému návrhu podarilo priblížiť k realite v obchodných a zmluvných vzťahoch.
Podarilo sa dosiahnuť najmä zjednodušenie a sprehľadnenie návrhu, čo považujem za
zásadný krok v záujme lepšej zrozumiteľnosti noriem. Ak si niečo konkrétne zasluhuje
osobitnú pozornosť, tak je to skutočnosť, že na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie sa
nám podarilo zachovať zásadu zmluvnej slobody v obchodných a zmluvných vzťahoch.
Veľmi dobrá správa zároveň je, že sa nám podarilo presadiť ustanovenie, podľa ktorého
majú inštitúcie Európskej únie rovnaké postavenie ako orgány verejnej správy členských
štátov. Takže odteraz budú tieto inštitúcie musieť platiť včas, čo ocenia najmä príjemcovia
európskych dotácií. Veľmi ma teší aj to, že sa nám podarilo odstrániť mimoriadne absurdné
ustanovenie, podľa ktorého mali orgány verejnej správy, ktoré zaplatia hoci aj o jeden deň
neskôr, okrem štandardného úroku z omeškania zaplatiť aj paušálnu sankciu vo výške 5 %
z celkovej dlžnej sumy. Nemusím asi zdôrazniť, aký vplyv by malo takéto ustanovenie na
verejné rozpočty, ktoré sú už aj tak napäté.

Chcel by som ešte raz poďakovať pani spravodajkyni a kolegom za veľké úsilie, ktoré
vynaložili s cieľom nájsť spoločný kompromis v znení tejto správy. Myslím si, že vynaložili
energiu zmysluplne.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Vážená pani predsedajúca, veľmi rada by som sa
pridala k slovám vďaky a k blahoželaniam, ktoré sú dnes večer viac než len formalita.
Chcela by som poďakovať komisárovi Tajanimu za jeho osobné oduševnenie, Rade za jej
pružnosť a, samozrejme, našim kolegom za dosiahnutie tohto kompromisu, ktorý je pre
oblasť nášho obchodu taký dôležitý, v prvom čítaní. Osobitne ďakujem mojej priateľke
Małgorzate Handzlikovej z poslaneckého klubu PPE.

Predtým, ako som začala pracovať v Parlamente, som podnikala, takže si plne uvedomujem,
že oneskorené platby predstavujú pre malé podniky vážny problém. Niekedy môžu mať
za následok až bankrot. V lepšom prípade môžu spôsobiť neistotu a poškodiť obchod.

Obmedzenie lehoty splatnosti pre orgány verejnej správy na 60 dní, je, samozrejme, veľký
úspech, pretože, ako práve povedal pán komisár Tajani, tieto orgány jednoducho musia
spracúvať platby, takže ide o zníženie byrokracie.

Teší ma tiež, že sme upravili vzťahy medzi podnikmi, pretože teraz majú malé podniky
jasný právny rámec, ktorý im umožní požadovať oneskorené platby od veľkých podnikov,
na čo sa niekedy neodvážili.

Som presvedčená, že sa nám podarilo nájsť rovnováhu medzi rešpektovaním zmluvnej
slobody, ktorá je skutočne dôležitá, a poskytnutím potrebných nástrojov pre malé podniky,
aby sa mohli vyhnúť situáciám, v ktorých sú rukojemníkmi väčších podnikov alebo orgánov
verejnej správy. Teraz už nemusia strácať čas naháňaním platieb, ale môžu venovať svoje
zdroje účinnému vykonávaniu svojich práv na prijatie platby, úroku a náhrady.
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Myslím si, že táto dohoda by mala byť nástrojom na odradenie od oneskorených platieb,
a nie nástrojom na ich vymáhanie, ako povedal Malcolm Harbour, aby sme skutočne
vytvorili kultúru včasných platieb, čo bude mať za následok dobre fungujúci vnútorný trh
a, samozrejme, z čoho budú mať úžitok všetky zúčastnené strany.

Ukázali sme, že Parlament vie prijať konkrétne opatrenia, ktorými skutočne možno veci
zmeniť a pomocou ktorých možno vytvoriť viac pracovných miest a pomôcť malým
a stredným podnikom. Rada a členské štáty majú teraz pred sebou prvoradú úlohu, a to
prevziať zodpovednosť a zabezpečiť riadne uplatňovanie týchto pravidiel.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, ďakujem pani Weilerovej, ktorá,
ako som presvedčená, podala pomocnú ruku malým a stredným podnikom v celej Európe
a tým pomohla aj samotnej Európe. V tomto období, ktoré je pre hospodárstvo Únie veľmi
dôležité, vyvíjame veľké a hmatateľné úsilie s cieľom posilniť malé a stredné podniky.
Všetci vieme, že oneskorené platby sú často príčinou bankrotu podnikov a zániku
pracovných miest. S veľkými ťažkosťami a ešte väčšou dávkou ochoty dosiahnuť
kompromis na záchranu pracovných miest sa nám podarilo uzavrieť dohodu, ktorá je
možno trochu prísna, ale ktorá je zároveň potrebná a spravodlivá.

Som si istá, že rozumiete, že ako Grékyňu ma táto záležitosť ešte viac zaujíma a že sa ma
mimoriadne dotýka. Skutočnosť, že Grécko súhlasilo s lehotami splatnosti, ktoré možno
označiť ako krátke, ukazuje, že sa skutočne snažíme zmeniť situáciu v našej krajine.
Všeobecné pravidlo o 30-dňovej lehote splatnosti znamená, veľmi zjednodušene povedané,
že musíme zmeniť naše vnútroštátne administratívne postupy auditu na schvaľovanie
platieb. Výnimka povoľujúca 60-dňovú lehotu splatnosti najmä v sektoroch, ako je
zdravotníctvo, nám dáva priestor na zabezpečenie postupov nadväzujúcich platieb, pri
ktorých sa audit nevykonáva vždy ľahko.

Chcela by som, aby sa nám to podarilo, a som presvedčená, že sa nám to podarí, pretože
to dlhujeme pracovníkom a podnikateľom v Grécku, ako aj pracovníkom a podnikateľom
v Európe. Musíme dať malým a stredným podnikom príležitosť pracovať s viacerými
stimulmi a vytvárať zdravý rast.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Problém včasných platieb v obchodných
transakciách sa dotýka aj poľnohospodárov a dodávateľov poľnohospodárskych výrobkov.
Lehoty splatnosti sú často veľmi dlhé, čo je jedným z dôvodov zhoršujúcej sa hospodárskej
situácie mnohých poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodári často nedostávajú
platby za svoje výrobky včas.

V nedávnej správe pána Bového sa Európsky parlament vyjadril v prospech
poľnohospodárov a vyhlásil, že maximálna lehota splatnosti pri transakciách tohto druhu
by nemala presiahnuť 30 dní. Mali by sme sa snažiť o to, aby sa táto lehota splatnosti účinne
zaviedla do praxe vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Poľnohospodári by mali
byť chránení pred nečestnými praktikami obchodných spoločností, najmä obrovských
obchodných reťazcov.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, pán Tajani, pani Weilerová,
smernica o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách je mocný a dôležitý
akt tohto Parlamentu, ktorý sa stal hovorcom v prípadoch oprávnených požiadaviek
malých a stredných podnikov (MSP) v Európe, ktoré roky trpeli v dôsledku neskorých
platieb za svoje faktúry. Ide o veľmi závažný problém, ktorý bránil podnikom vo vývoji
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a v niektorých prípadoch spôsobil bankrot zdravých firiem, ktoré boli pre vysoké úrokové
sadzby bánk už aj tak pod tlakom.

V zmysle dohody z 13. septembra uzatvorenej medzi Parlamentom a Radou sa spoločnosti
teraz môžu spoľahnúť na pevné lehoty splatnosti, v rámci ktorých môžu očakávať zaplatenie
svojich faktúr, pričom tieto lehoty budú musieť spĺňať aj orgány verejnej správy, aj
súkromný sektor. Navrhovaná smernica nepochybne zlepší tok financií v prospech
európskych podnikov, ktoré budú mať teraz k dispozícii dôležitý právny nástroj, pomocou
ktorého budú môcť plne a účinne vykonávať svoje práva. Nebol by som rád, keby mala
táto výhoda pre malé a stredné podniky vplyv na nákupné ceny.

Dúfam, že členské štáty budú vedieť, ako majú reagovať na výrazný odkaz, ktorý Európska
únia vysiela v tomto období závažného hospodárskeho poklesu zrýchlením procesu
transpozície európskej smernice do vnútroštátnych právnych predpisov.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Potrebný návrh revízie smernice o oneskorených platbách,
o ktorom dnes diskutujeme, je rozhodne lepší, než bol pôvodný návrh. Mrzí ma však, že
sa nám v konečnom kompromise nepodarilo zaistiť rovnaké postavenie pre všetky strany
a zachovať rovnaké podmienky pre súkromné podniky a orgány verejnej správy. Zatiaľ
čo by lehota splatnosti v zmluvách uzatváraných medzi podnikmi mala byť v zásade
obmedzená na 60 kalendárnych dní, pričom ju možno vo výnimočných prípadoch predĺžiť,
v prípade zmlúv s orgánmi verejnej správy vrátane obcí a miest by lehota splatnosti nemala
byť dlhšia než 30 dní. Nepovažujem to za správne, lebo na všetkých aktérov by sa mali
vzťahovať rovnaké podmienky.

Argument, že orgány verejnej správy majú výhodu v tom, že môžu získať finančné
prostriedky za atraktívnejších podmienok než podniky alebo že sú menej závislé od
budovania stálych vzťahov, môže platiť pre národné orgány štátnej správy alebo pre
európske inštitúcie, ale určite nie pre väčšinu menších miest a obcí na vidieku, pričom sa
to netýka iba Českej republiky, ale celej Európy. Výsledná správa teda vo výraznej miere
diskriminuje takéto malé mestá.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, osobne súhlasím
s potrebou posilniť smernicu 2000/35/ES a identifikovať nástroje potrebné na ukončenie
alebo aspoň výrazné obmedzenie oneskorených platieb v obchodných transakciách.

Hospodárske a politické následky oneskorených platieb na vnútroštátne trhy, najmä na
európsky trh, sú každému jasné. Súčasná hospodárska recesia zhoršila situáciu, ešte viac
poškodila konkurencieschopnosť a ziskovosť a vo výraznej miere začala ohrozovať prežitie
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sú nevyhnutnou súčasťou európskeho trhu,
vytvárajú bohatstvo a zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest.

Toto politické rozhodnutie Európskej komisie je krok správnym smerom, rovnako ako
krok, ktorý spomenul vo svojej správe pán Monti, keď hovoril o potrebe zasiahnuť a zlepšiť
podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky. Pokiaľ ide o to, či budú orgány
verejnej správy platiť včas alebo či bude 8 % úrok z omeškania pôsobiť ako odstrašujúci
prostriedok, nemôžem poprieť, že trochu pochybujem o výsledku, keď pomyslím na určité
regióny v mojej vlasti a v iných členských štátoch, pre ktoré bude dodržiavanie nových
pravidiel skutočne náročné.

Dúfam, že tento nový prístup bude skutočnou príležitosťou na zmenu. Teraz je dôležité
monitorovať transpozíciu smernice do jednotlivých vnútroštátnych právnych systémov
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v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa všade
vykonávala rovnakým spôsobom.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, najprv
by som chcela zablahoželať našej kolegyni spravodajkyni k vykonanej práci a poďakovať
všetkým, ktorí s ňou pracovali na tejto správe, vďaka čomu sme dokázali dosiahnuť dohodu
v prvom čítaní.

Všetci uznávame, že cieľom súčasnej smernice, ktorá predstavuje prepracovanú verziu
predchádzajúcej, viac než 10 rokov starej smernice, je vyriešenie rozšíreného problému –
problému Európskej únie a oneskorených platieb. V niektorých členských štátoch meškajú
platby neprijateľne dlho, najmä ak ide o orgány verejnej správy. Takáto prax má závažný
negatívny vplyv na hospodársky život, či už ide o malé a stredné podniky, alebo o vnútorný
trh, a nemožno ich dlhšie tolerovať – najmä vzhľadom na typ súčasnej hospodárskej
a finančnej krízy, ktorou prechádzame.

Tento pozmenený a doplnený právny predpis prináša logiku a zmysel do plánu na oživenie
európskeho hospodárstva a do vykonávania iniciatívy Small Business Act. Táto smernica
určite zlepší likviditu podnikov. Veritelia budú mať účinný nástroj na uplatňovanie svojich
práv proti zlej platobnej disciplíne. Vďaka existencii tejto smernice bude neprijateľné
správanie zo strany orgánov verejnej správy iba výnimkou. Orgány verejnej správy by mali
ísť príkladom a platiť faktúry za dodávky tovaru a služieb do jedného mesiaca. Teraz je na
príslušných inštitúciách, Rade a členských štátoch, aby zabezpečili čo najrýchlejšiu
transpozíciu tejto smernice.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, malé podniky často
trpia finančnými ťažkosťami spôsobenými oneskorenými platbami. V súčasnej hospodárskej
situácii môžu oneskorené platby mať za následok nedostatočnú likviditu a tým vyvolať
dokonca až bankrot dodávateľov tovaru a služieb.

Teraz bola s Radou uzatvorená dohoda o aktualizácii smernice o oneskorených platbách,
ktorá stanovuje všeobecnú 30-dňovú lehotu splatnosti vo vzťahoch medzi podnikmi
a verejnoprávnymi subjektmi. Podľa môjho názoru je však tiež dôležité uznať všeobecnú
zmluvnú slobodu v obchodných transakciách medzi podnikmi. Preto považujem za dobrý
nápad, že sa lehoty splatnosti v obchodných transakciách medzi podnikmi môžu aj predĺžiť
na 60 dní, ak s tým obe strany súhlasia.

Vyhliadky orgánov verejnej správy na predĺženie lehôt splatnosti sú však obmedzenejšie.
Oneskorené platby najmä zo strany orgánov verejnej správy predstavujú v niektorých
krajinách EÚ obrovský problém. Napríklad v Grécku sa priemerná lehota splatnosti musela
predĺžiť až na 165 dní, aj keď sa veci menia k lepšiemu, ako spomenula naša grécka
kolegyňa. V Španielsku je priemerná lehota splatnosti 138 dní a v Taliansku 128 dní.

Z oneskorených platieb profitovali finančné spoločnosti, pretože podniky boli nútené
predávať svoje pohľadávky, aby zrýchlili cyklus svojich príjmov. Tieto finančné služby
niečo stoja a musíme zdôrazniť, že podniky majú základné právo dostať zaplatené peniaze,
ktoré im niekto dlhuje, bez toho, aby museli platiť sprostredkovateľov a s tým spojené
dodatočné náklady.

Dohodnutý úrok z omeškania vo výške 8 % nad referenčnou hodnotou je prijateľný, ale
minimálna suma 40 EUR ako náhrada za vymáhanie pohľadávok môže byť považovaná
za príliš vysokú v prípade malých dodávok, ktoré sa napríklad môžu opakovať. Musíme
mať na pamäti, že poplatky za nezaplatenie pohľadávok musia byť primerané, teda musia
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byť v pomere k skutočným nákladom, ktoré veriteľ vynaložil. Napriek týmto okrajovým
pripomienkam prinesie smernica o boji proti oneskoreným platbám určite obrovské
výhody najmä malým a stredným podnikom.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) V nestabilnom hospodárskom prostredí majú oneskorené
platby negatívny vplyv na malé a stredné podniky (MSP). Zlepšenie systému v tomto smere
predstavuje ambiciózny cieľ, ale tiež je potrebné zabezpečiť, aby zamestnanci a dodávatelia
dostali svoje peniaze včas. Nové pravidlá týkajúce sa oneskorených platieb v obchodných
transakciách by mali zjednodušiť a urýchliť postup spoločností pri vymáhaní splatných
pohľadávok. Som presvedčená o tom, že všetky dotknuté strany musia byť na rovnakej
úrovni a že pre všetkých musia platiť rovnaké pravidlá.

Za posledné tri roky ukončilo prevádzku pre finančné problémy viac než 30 000 MSP.
Jedným z dôvodov boli oneskorené platby štátnych orgánov za dodávky tovaru a služieb.

Na záver chcem vyjadriť podporu tomuto návrhu smernice, ktorý podporuje lepší dohľad
nad systémom obchodných transakcií a jeho lepšie hodnotenie.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Vôbec nepochybujem o tom, že zajtra schválime túto
revidovanú smernicu a tým otvoríme dvere novej kultúre v obchodných vzťahoch, v ktorej
budú včasné platby bežnou praxou a oneskorené platby trestané prísnymi sankciami.
Najmä menší podnikatelia ocenia, že orgány štátnej správy a inštitúcie čerpajúce financie
zo štátneho rozpočtu už nebudú celé mesiace dlhovať peniaze za dodávky tovaru a služieb,
ale možno zaplatia do 30 dní.

Teším sa, že Rada súhlasila s novým poplatkom vo výške 40 EUR, ktorý predstavuje náhradu
za výdavky na vymáhanie platby, a podporuje aj úrok z omeškania, ktorý bol oproti
súčasnosti zvýšený o 1 %. Len si myslím, že to nie je únosné v prípade vymáhania
minimálnych súm, ktorých nezaplatenie je skôr dôsledkom omylu a ktoré nemajú viditeľný
vplyv na platobnú schopnosť podnikov. Našťastie sa to nevzťahuje na oneskorené platby
zo strany spotrebiteľov.

Som rada, že náš výbor a Rada súhlasili s tým, že nie je možné zaviesť dvojitý systém sankcií
pre súkromný a verejný sektor, ako navrhovala Komisia. Upozornila som na paradox, že
napríklad nemocnice by museli zaplatiť svojim veriteľom zo súkromného sektora vyššie
sankcie, než by mohli samy požadovať od svojich dlžníkov. Táto zmena vytvára veľmi
kvalitný nástroj a ja blahoželám pani Weilerovej.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Dámy a páni, vítam správu pani Weilerovej, ktorej
cieľom je odstrániť medzery v predpisoch a vytvoriť spravodlivú obchodnú morálku
v Európskej únii. Nerobme si však ilúzie. Vzhľadom na to, že si všetci uvedomujeme, akým
spôsobom dokážu dominantné spoločnosti vyvíjať tlak, ide o potrebné opatrenie, ktoré
však nie je dostačujúce. Ide o veľmi dôležité a potrebné opatrenie, nie je však dostačujúce.
Veľmi dôležitá je ďalšia kontrola, pretože je dobre známe, že malé podniky vrátane
podnikov v odvetví poľnohospodárstva sú v potravinovom reťazci zvlášť znevýhodnené,
ako uviedol aj pán Bové vo svojej správe. Sú vydané na milosť a nemilosť kupujúcim
a veľkým obchodným reťazcom. Správa pani Weilerovej predstavuje dôležitý prínos,
potrebné sú však aj ďalšie účinné monitorovanie a kontrola. Ďakujem vám za pozornosť.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Vážená pani predsedajúca, v mnohých členských štátoch
existujú v súčasnosti veľké rozdiely v oblasti podmienok platieb uhrádzaných podnikom
najmä v prípadoch, keď je do transakcií zapojený štát, malé a stredné podniky (MSP) a veľké
spoločnosti. Tí z nás, ktorí podnikali, vedia, že za súčasnej hospodárskej krízy, ktorú
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sprevádzajú čoraz väčšie ťažkosti s financovaním, spoločnosti v narastajúcej miere bojujú
s problémami týkajúcimi sa likvidity a že v mnohých členských štátoch sú dokonca
vystavené zvýšenému riziku bankrotu.

Zdá sa, že je jasné, že súčasná smernica, ktorá sa snažila túto záležitosť regulovať, mala
obmedzený účinok a že návrh, ktorý teraz analyzujeme, predstavuje významný krok pri
dodržiavaní lehôt splatnosti, a to nielen vo vzťahu podnikov a orgánov verejnej správy,
ale aj, a toto je veľmi dôležité, vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi. Teraz máme
právny predpis, ktorý nám poskytne vyššiu pridanú hodnotu, a prehľadný systém sankcií
za oneskorené platby, čo takisto predstavuje účinné zlepšenie boja proti zneužívaniu
dominantného postavenia štátu a veľkých podnikov.

Jaroslav Paška (EFD) -    (SK) Právne prostredie v členských krajinách v oblasti vymáhania
úhrad je rôzne. Preto aj skúsenosti s plynulosťou úhrad za dodaný tovar či služby sú
v členských krajinách odlišné.

Jedno však máme asi spoločné – zmeškané platby robia najväčšie problémy malým
a stredným firmám. V mojej krajine sú dve skupiny investorov, ktorí dosť často
nedodržiavajú lehoty splatností faktúr. Prvou skupinou sú orgány verejnej správy na
rozličnom stupni od obcí cez mestá, územné celky až po štát. Druhou skupinou sú veľkí
zahraniční dodávatelia, ktorí malých subdodávateľov, najmä v oblasti stavebníctva alebo
poľnohospodárstva, dostávajú často do neriešiteľnej situácie. Malé firmy totiž zväčša
nemajú také finančné rezervy, aby mohli platiť svojich zamestnancov aj niekoľko mesiacov
bez toho, aby od odberateľa dostali zaplatené za vykonanú prácu. Dúfajme preto spoločne,
že nová smernica prinesie očakávané zlepšenie a že účelové zadržiavanie finančných
prostriedkov sa už stane v Európskej únii minulosťou.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, pán Tajani, dámy a páni, malé
a stredné podniky (MSP) v Taliansku a v celej Európe nesmierne trpia účinkami krízy. Práve
ony zakaždým najviac bojujú, keď musia riešiť veľký dlh, pretože je pre ne ťažšie zložiť
zábezpeku. Práve ony najviac potrebujú likvidné aktíva, pretože majú menej kapitálu,
ktorý by mohli rozvíjať. Vždy sú to práve ony, kto je prvý zaplavený ťažkosťami na trhu,
pretože nevedia úplne využiť diverzifikáciu. Naše zajtrajšie hlasovanie o správe o návrhu
smernice o boji proti oneskoreným platbám je najmä v ich záujme.

Orgány verejnej správy majú slúžiť občanom a ich záujmom, ktorými sú v tomto prípade
hospodárske záujmy. Je v súlade s týmito záujmami, aby administratívne postupy boli
navrhnuté, vytvorené a zavedené s cieľom rešpektovať a vážiť si úsilie tých, ktorí sú
zodpovední za budúcnosť rovnakého počtu rodín, koľko je pracovníkov zamestnaných
v podniku.

Vďaka Európskemu parlamentu budú MSP od zajtra lepšie chránené proti partnerom vo
verejnom a súkromnom sektore, ktorí sa doposiaľ priveľmi spoliehali na možnosť odkladať
platenie účtov. Na záver, vážená pani predsedajúca, by som chcel poďakovať pani
spravodajkyni a pánovi komisárovi Tajanimu za ich odhodlanie.

Monika Flašíková Beňová (S&D) -    (SK) Každý, kto niekedy podnikal alebo mal niečo
do činenia s obchodnou činnosťou vie, aké komplikácie dokáže spôsobiť taká triviálna
vec, ako sú meškajúce platby.

Oceňujem prístup pani spravodajkyne, s ktorou sa stotožňujem v hodnotení návrhu zo
strany Komisie, ako aj v jej pozmeňujúcich a doplňujúcich stanoviskách. Na druhej strane
by možno veci prospelo, keby sa pripravilo viac opatrení, ktoré by boli pozitívnou
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motiváciou pre subjekty obchodného styku a stimulovali ich k tomu, aby k oneskorením
platbám neprichádzalo. Napríklad by sa mohlo v členských krajinách Európskej únie
podporiť využívanie kódexov včasných platieb alebo zverejňovanie akejsi bielej listiny
dobrých platiteľov. Jednoducho treba uvažovať nielen o sankciách v čase, keď už príde
k omeškaniu platby, ale snažiť sa preventívne budovať aj neformálnu kultúru skorých
platieb.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, novou reguláciou oneskorených
platieb v obchodných transakciách môžeme skutočne zlepšiť život všetkým podnikom
v Európskej únii. Predovšetkým pre malé podniky je neprijateľné, aby čakali na zaplatenie
svojich faktúr niekoľko mesiacov. Preto som veľmi rád, že dnes máme v pláne stanoviť
pevné lehoty splatnosti a náhrady za vymáhanie platieb pre zmluvné strany z verejného
aj súkromného sektora. Touto harmonizáciou na európskej úrovni skutočne pomôžeme
zlepšiť obchodné transakcie v celej Európe, z čoho budú mať prospech najmä malé a stredné
podniky.

Teraz sa musíme zaoberať čiernymi ovcami v odvetví. Čierne ovce sú subjekty, ktoré už
pri predkladaní objednávky veľmi dobre vedia, že za ňu nikdy nezaplatia.

Antonio Tajani,    člen Komisie. – (IT) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že v tejto
rozprave sa prejavila vôľa Parlamentu, aj keď s viacerými drobnými odchýlkami, podporiť
túto novú smernicu, ktorá poskytne konkrétne reakcie malým a stredným podnikom
a miliónom Európanov, ktorí od inštitúcií Únie očakávajú, že im pomôžu zachovať ich
pracovné miesta.

Vzhľadom na to, že som dlhé roky bol poslancom Európskeho parlamentu, musím povedať,
že ma veľmi teší neskutočné úsilie celého Parlamentu, najmä spravodajcov, rýchlo pracovať
s cieľom prijať takýto dôležitý právny predpis. Chcel by som sa poďakovať predsedníctvu
a všetkým tým, ktorí sa na práci podieľali: pracovníkom Komisie, môjho kabinetu,
pracovníkom belgického predsedníctva a asistentom poslancov.

Teraz však nemôžeme sedieť so založenými rukami, ako niekto navrhol, ale musíme
zabezpečiť, aby členské štáty rýchlo zaviedli tieto pravidlá do svojich vnútroštátnych
predpisov. Majú na to maximálne 24 mesiacov, aj keď dúfame, že to niektoré štáty stihnú
skôr. Ubezpečujem vás tiež, že Komisia bude naďalej podrobne sledovať spôsob
transponovania a vykonávania tejto smernice a určite predloží Parlamentu príslušnú správu
podľa stanoveného časového plánu.

Chcem sa vám ešte raz poďakovať za spoluprácu s Komisiou a za výnimočný výsledok,
ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v takom krátkom čase.

Barbara Weiler,    spravodajkyňa. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, som
presvedčená o tom, že keď budeme o tejto téme diskutovať vo svojich volebných obvodoch,
získame širokú podporu, čo pri európskych dokumentoch nie je samozrejmosť. Otázku
oneskorených platieb ako takých však doma nielen kritizujú, ale každý považuje za
samozrejmé, že by sa malo platiť načas. Platí to bez ohľadu na stranícku príslušnosť alebo
priemyselné odvetvie, o ktorom sa hovorí. Takže sa vo všeobecnosti zhodneme. Chcela
by som sa tiež poďakovať kolegom poslancom, ktorí dnes večer prisľúbili podporu tomuto
výsledku.

Chcela by som sa ešte vyjadriť o troch bodoch. Ako som už povedala na začiatku rozpravy,
zajtra uvedieme veci do pohybu. Budeme však musieť podrobne preveriť, či úľavy, ktoré
sme zaviedli pre mikropodniky, napríklad pre poľnohospodárske podniky a pre
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remeselníkov, skutočne postačujú na to, aby týmto podnikom umožnili získať peniaze,
ktoré im niekto dlhuje. Budeme musieť veľmi starostlivo preskúmať, ako sa osvedčí
obmedzená zmluvná sloboda. Ide o novinku na európskom vnútornom trhu, ktorú teraz
vyskúšame a ktorú väčšina z nás podporuje vo väčšej alebo menšej miere. Budeme musieť
preveriť, či je 8 % úrok z omeškania dostačujúci. Parlament požadoval 9 % úrok. Uvidíme,
ako to bude fungovať, a chcela by som požiadať Komisiu, aby pozorne dohliadala na to,
aby členské štáty neoslabili túto smernicu počas jej vykonávania.

Na horizonte už vidím určité úspechy. Dozvedela som sa, že Španielsko už vytvorilo
vnútroštátny právny predpis na základe našich pravidiel, a viem, že podobne postupujú
aj iné členské štáty. V každom prípade bude náš výbor sledovať situáciu alebo vykoná
posúdenie vplyvu v zmysle smernice, aby to vedeli aj členské štáty. Keď sa skončí volebné
obdobie, budeme vedieť, kto presadil zlepšené platobné postupy tak, ako sme plánovali,
a kto nie. Chcela by som poďakovať každému, kto sa podieľal na tomto výsledku, vrátane
belgického predsedníctva, ktorého prínos asi nebol dostatočne ocenený. Vieme, akým
účinným a konštruktívnym spôsobom ste viedli rokovania. Vaša krajina je síce malá, ale
je to krajina, ktorá má veľmi inteligentné a účinné spôsoby dosahovania výsledkov v Európe.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 20. októbra o 12.30 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    písomne. – (RO) Smernica o boji proti oneskoreným
platbám nám dáva k dispozícii dôležitý nástroj na vytvorenie dobrého a spravodlivého
vzťahu medzi orgánmi verejnej správy a malými a strednými podnikmi. Po nadobudnutí
účinnosti bude táto smernica postihovať orgány so zlou platobnou disciplínou
a podnikateľom poskytovať dôležitý nástroj na vymáhanie pohľadávok.

Takýto právny predpis bol potrebný na vytvorenie rovnováhy na trhu a poskytnutie záruk
pre súkromný sektor, že orgány verejnej správy sú aktérmi s rovnakými právomocami,
ktorých možno brať na zodpovednosť, keď porušia pravidlá hry. Okrem náhrad nákladov
na vymáhanie platby a úroku z omeškania poskytuje smernica primeraný rámec 30 dní
na zaplatenie faktúr s možnosťou predĺženia až na 60 dní v zvláštnych prípadoch, napríklad
v prípade nemocníc.

Aj keď je text smernice, o ktorej sme hlasovali, miernejší voči zlým platiteľom z radov
orgánov verejnej správy, než bol pôvodný návrh Komisie, ponúka primeranú pomoc
malým a stredným podnikom a veľkým podnikom, ktoré sa v mnohých členských štátoch
Európskej únie stretávajú s ťažkosťami pri vymáhaní platieb za služby, ktoré poskytli.

Som sklamaný, že bola vypustená sankcia vo výške 5 % z dlžnej sumy. Tento krok späť
však vnímam ako strategický spôsob na dosiahnutie podpory čo najväčšieho počtu
členských štátov EÚ počas zasadnutí Rady.

Robert Dušek (S&D),    písomne. – (CS) Správa o opatreniach proti oneskoreným platbám
má za cieľ zlepšiť fungovanie vnútorného trhu, zlepšiť platobnú etiku a podporiť platobnú
schopnosť malých a stredných podnikov. Súčasným trendom je platenie faktúr tesne pred
dátumom splatnosti alebo po jeho uplynutí. Opatrenia obsiahnuté v predloženom návrhu
by mohli viesť k novej kultúre v podnikaní, v ktorej by boli včasné platby pravidlom
a v ktorej by sa oneskorené platby považovali za neprijateľné zneužívanie zákazníka
a porušenie zmluvy. Nová úroková sadzba vo výške 1 % by sa mohla vzťahovať na náhradu
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nákladov na vymáhanie nezaplatených pohľadávok, a to pre fyzické osoby, podniky
a orgány verejnej správy, zatiaľ čo v prípade oneskorenej platby jednej splátky by sa úroková
sadzba a sankcie vypočítavali výlučne z jednotlivých oneskorených platieb. Ako lehota
splatnosti bola navrhnutá pevná lehota 30 dní. Výnimky sú povolené iba za výnimočných
okolností. Pritom je potrebné jasne definovať, čo sa považuje za výnimočné okolnosti.
Spravodajkyňa navrhuje stanoviť 60 dní ako maximálnu lehotu splatnosti pre orgány
verejnej správy, čo plne podporujem. Úrok z omeškania by mal byť progresívny, aby
motivoval dlžníka k čo najskoršej platbe splatnej sumy. Tento legalistický prístup vrátane
sankcií by mal byť podľa môjho názoru doplnený o takzvané mäkké opatrenia zo strany
členských štátov, ako napríklad podporu elektronických faktúr, úpravu splátkových
kalendárov pri veľkom objeme prác alebo služieb alebo pozitívne zverejňovanie mien.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Komisia OSN pre trvalo udržateľný rozvoj už dlho
bojuje za to, aby sa štát pri plnení svojich záväzkov správal ako poctivý občan. Vo februári
tohto roku Parlament schválil návrh zákona z dielne Komisie OSN pre udržateľný rozvoj,
podľa ktorého musí štát začať platiť stanovený úrok, ak nedodrží lehotu splatnosti uvedenú
v zmluve alebo v zákone (30 alebo 60 dní). Táto komisia tiež schvaľuje možnosť náhrady
za niekoľkoročné pohľadávky – dlhy štátu voči podnikom a dlhy spoločností voči
sociálnemu zabezpečeniu alebo daňovým úradom –, čím sa snaží uľahčiť život podnikom,
ktoré musia plniť svoje záväzky a platiť dane a príspevky na sociálne zabezpečenie aj vtedy,
keď im štát nezaplatí faktúry. Preto jednoznačne súhlasíme s textom, ktorý práve
schvaľujeme a ktorý stanoví lehotu splatnosti 30 dní, počas ktorej musí štát zaplatiť svoje
dlhy voči dodávateľom. V mimoriadnych prípadoch možno túto lehotu predĺžiť na 60 dní.
Zavádza sa aj povinnosť zaplatiť pevne stanovený úrok z omeškania. Tieto pravidlá sa
zakladajú na absolútnej spravodlivosti a môžu uľahčiť situáciu mnohým, najmä malým
a stredným podnikom.

Liem Hoang Ngoc (S&D),    písomne. – (FR) Chcem sa poďakovať pani Weilerovej za túto
veľmi kvalitnú správu a za výsledok rokovaní s Radou, pretože dohoda dosiahnutá v prvom
čítaní obsahuje všetky podstatné prvky, ktoré predložila Skupina progresívnej aliancie
socialistov a demokratov v Európskom parlamente a ktoré boli schválené pri hlasovaní
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

Mimoriadne ma teší, že súkromné podniky a orgány verejnej správy boli postavené na
jednu úroveň. Úvodný návrh Komisie obsahoval oveľa prísnejšie sankcie pre orgány verejnej
správy. Podľa našej skupiny to bolo neprijateľné, pretože na rozdiel od súkromných
podnikov nie sú orgány verejnej správy primárne orientované na dosahovanie zisku, ale
na pôsobenie vo verejnom záujme.

Skutočnosť, že veriteľ má právo na náhradu nákladov na vymáhanie pohľadávky, tiež
predstavuje skutočný pokrok, pretože doteraz sa mnohé spoločnosti, najmä MSP, rozhodli
nepožadovať od svojich dlžníkov úrok z omeškania, a to z jednoduchého dôvodu, že
náklady na príslušné procesy presahovali sumu, ktorú by získali.

Na záver, maximálnu 30-dňovú lehotu splatnosti stanovenú v texte považujeme za
rozumnú, keďže existuje určitý priestor na manévrovanie najmä v prípade verejných
zdravotníckych zariadení. Naša skupina považuje tento bod za mimoriadne dôležitý.

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) V období hospodárskej krízy musíme zavádzať
reformy s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, pretože to je naša najlepšia príležitosť
na stimulovanie hospodárstva najpriamejšími prostriedkami, čím sa vytvárajú pracovné
miesta. Smernica o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách je jedným
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z pozitívnych príkladov tohto druhu. Oneskorené platby za prijaté dodávky tovaru a služieb
nie sú v členských štátoch zriedkavé. Okrem toho sa v niektorých prípadoch takto správajú
orgány verejnej správy, ktoré by teoreticky nemali mať problémy s uhrádzaním faktúr.
Predstavuje to závažnú prekážku v činnosti podnikov a bráni im to vo vývoji. Túto prax
treba ukončiť. Z tejto smernice budú mať hlavný prospech nielen podniky, ktoré fungujú
výlučne na území jedného členského štátu, ale najmä malé a stredné podniky, ktoré budú
môcť vyvážať tovar a služby do iných členských štátov bez toho, aby sa museli obávať, že
budú na zaplatenie faktúr musieť čakať niekoľko mesiacov. Všetci európski spotrebitelia
budú mať prospech zo zvýšenej konkurencie a dodávok, ktoré prinesú nové pravidlá. Táto
smernica predstavuje výrazný krok smerom k lepšej platobnej kultúre v Európe. Prijímaním
takýchto rozhodnutí vytvárame Európu, ktorá je atraktívna pre investorov a pre naše
vlastné podniky. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sme naďalej prijímali odvážne
rozhodnutia na podporu rozvoja.

Pavel Poc (S&D),    písomne. – (CS) V mnohých členských štátoch EÚ je bežnou praxou,
že verejný sektor a veľké podniky požadujú 90-dňové a dlhšie lehoty splatnosti. Malé
a stredné podniky preto prakticky slúžia ako banky pre verejnoprávne spoločnosti alebo
veľké podniky. Vnútorné dlhy malých a stredných podnikov sa kumulujú, čím vzniká
hospodársky jed v podobe faktúr s dlhou lehotou splatnosti, ktoré sa ťažko vymáhajú.
Zvyšuje sa tým hospodárska nerovnosť a podstatne sa obmedzuje hospodárska súťaž. Malé
a stredné podniky sú nútené vykrývať dlhé lehoty splatnosti pomocou úverov, ktoré im
banky poskytujú vždy za horších podmienok než veľkým podnikom alebo verejnému
sektoru. Nové podmienky a pravidlá pre všetky subjekty významne pomôžu malým
a stredným podnikom brániť sa proti takýmto skrytým úverom. Pevná úroková sadzba za
oneskorenú platbu v navrhovanej výške 8 % je vhodným odstrašujúcim prostriedkom aj
pre veľké spoločnosti. Pevná 30-dňová lehota splatnosti je vyvážená pre predávajúcich aj
pre kupujúcich a 30-dňová lehota na overenie dodávky zabraňuje zneužitiu overovacieho
postupu na predĺženie lehoty splatnosti. Najmä to, že ide o európske pravidlá, zabráni
verejnému sektoru a veľkým spoločnostiam zdeformovať právny predpis prijatý na
vnútroštátnej úrovni v členských štátoch. Úprimne ďakujem pani spravodajkyni za túto
mimoriadne cennú správu a vynikajúci výsledok.

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. – (IT) Vítam návrh smernice, ktorý v porovnaní
s platnou smernicou predstavuje rozhodujúci krok vpred. Po transponovaní do
vnútroštátnych, regionálnych a lokálnych predpisov určite zlepší platobné postupy najmä
orgánov štátnej správy voči spoločnostiam, predovšetkým malým a stredným podnikom,
ktoré sa budú môcť spoľahnúť na bezpečnejší tok finančných prostriedkov.

V mnohých európskych krajinách dochádza k tomu, že keď sú orgány verejnej správy
v ťažkostiach, vo všeobecnosti platia neskoro a veľmi často spôsobia bankrot niektorých
spoločností. Do očí bijúcim príkladom je Taliansko, kde orgány verejnej správy na konci
roka 2009 dlhovali podnikom približne 60 miliárd EUR, pričom platby meškali v priemere
186 dní, v extrémnych prípadoch až 800 dní. Spomeňme si hoci len na sumy, ktoré neboli
zaplatené hotelom, ktoré prijali ľudí po ťažkom zemetrasení v regióne Abruzzo v apríli
2009.

16. Katastrofa v Maďarsku spôsobená únikom kalu (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie o katastrofe v Maďarsku
spôsobenej únikom kalu.
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Kristalina Georgieva,    členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, najprv by som chcela
rodinám obetí a všetkým, ktorých zasiahla priemyselná nehoda, ktorá sa stala 4. októbra
v Ajke v Maďarsku, vyjadriť svoju úprimnú sústrasť. Tiež by som chcela oceniť rozhodné
a účinné kroky maďarských orgánov, ktoré viedli k zmierneniu dôsledkov úniku kalu
a k obmedzeniu jeho šírenia cez rieky Torna a Marcal do Dunaja a susediacich krajín
a takisto k vybudovaniu ďalších ochranných múrov, aby sa zabránilo riziku nového úniku
kalu.

Mala som možnosť poďakovať Sándorovi Pintérovi, maďarskému ministrovi vnútra
zodpovednému za civilnú ochranu, za úsilie všetkých zainteresovaných útvarov a za
odvahu a horlivosť ľudí, ktorí tam pomáhali.

Práve som sa vrátila z miesta nehody, kde som na vlastné oči videla katastrofické dôsledky
červeného kalu na ľudí, domy, pôdu a ekológiu regiónu a tiež značné úsilie maďarských
záchranárskych tímov.

Hoci sa príčiny a celkové dôsledky katastrofy stále vyšetrujú, je jasné, že najzávažnejšie
škody postihli bezprostredné okolie nehody a priamo zasiahnuté ľudské obydlia,
poľnohospodársku pôdu a ekologické systémy. Katastrofa zasiahla 7 000 obyvateľov
najmä z obcí Kolontár a Devecser. Deväť ľudí zomrelo a 130 bolo zranených, z toho
približne 35 záchranárov.

Nehoda zasiahla približne 1 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy a štyri lokality Natura
2000; došlo k vážnym škodám na živočíchoch a rastlinách v tejto oblasti.

Podľa informácií, ktoré poskytli maďarské orgány, červené bahno neobsahuje vysoké
koncentrácie ťažkých kovov, a preto sa nepovažuje za nebezpečný odpad.

V každom prípade však prach z kalu predstavuje zdravotné riziko, a preto sú pre
obyvateľstvo a záchranársky personál v oblasti potrebné preventívne opatrenia.

Maďarské orgány nasadili obrovské ľudské zdroje a zariadenia. Keď som tam včera bola,
nachádzalo sa tam 1 200 záchranárov z útvarov civilnej ochrany, životného prostredia,
zdravotníctva a polície, ktorí v oblasti neúnavne pracovali.

Je veľmi dôležité zdôrazniť, že havarijné štádium sa už úplne skončilo, keďže sa zastavilo
šírenie škôd po prúde do Dunaja a zabránilo sa riziku druhého úniku kalu. Teraz sa
podnikajú ďalšie kroky smerujúce k druhej fáze dekontaminácie a obnovy. Stroje a ľudia
naďalej pracujú na odstraňovaní červeného kalu a jeho odvoze na príslušné miesta. Búrajú
sa domy a stavby, ktoré už nie je možné opraviť; stavajú a posilňujú sa ochranné hrádze,
aby sa zabránilo riziku druhého úniku kalu. Situácia sa monitoruje a obyvateľom sa
poskytujú informácie o preventívnych a sanitárnych opatreniach.

Dovoľte mi teraz prejsť k reakcii EÚ. Maďarské orgány 7. októbra nasadili mechanizmus
civilnej ochrany a požiadali EÚ o odborný tím. Odborný tím sa v postihnutej oblasti nasadil
okamžite na dobu jedného týždňa. Tento tím poskytol mnoho návrhov opatrení na ďalšie
zlepšenie komplexného plánu pomoci a obnovy maďarskej vlády. Patria medzi ne:
minimalizácia ďalšieho šírenia červeného bahna vzduchom a vodou; kroky na stanovenie
rizika pre ľudské zdravie a jeho zmiernenie; kroky na stanovenie rizika ďalších škôd a ich
zmiernenie; monitorovanie životného prostredia a opatrenia na pomoc a obnovu.

Ak to maďarské orgány budú požadovať, Komisia je okrem tejto prvotnej núdzovej reakcie
ochotná nasadiť mechanizmus civilnej ochrany, aby pomohla odbornými znalosťami
a vybavením.
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Po druhé, na riešenie dôsledkov katastrofy je možné uvoľniť štrukturálne fondy a to bolo
jasne povedané. Vláda bola o tom informovaná. Ak by sa Maďari rozhodli, že chcú fondy
použiť na iný účel, Komisia by k takýmto požiadavkám zaujala kladný postoj.

Po tretie, uvoľnenie Fondu solidarity EÚ je v tomto prípade veľmi nepravdepodobné
z dôvodu prísnych podmienok súčasného nariadenia, podľa ktorého je to možné len pre
prírodné katastrofy; tieto podmienky zahŕňajú tiež 0,6 % hranicu škôd HDP a je veľmi
nepravdepodobné, že sa splnia.

Opäť zopakujem, že Komisia sa veľmi zaujíma o to, aby bol Fond solidarity k dispozícii
rýchlejšie a aby sa rozšíril jeho rámec. Občanom členských štátov je veľmi ťažké vysvetliť,
prečo môžeme ľuďom v Pakistane pomôcť okamžite, ale ľuďom žijúcim v oblasti Ajka
pomôcť nemôžeme.

Komisia skúma tiež otázku právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Podľa prvej
analýzy poskytujú právne predpisy EÚ v oblasti odpadov (smernica o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu, pripravovaná smernica o priemyselných emisiách, ktorá nahradí
smernicu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, smernica
o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií, takzvaná smernica Seveso, a rámcová smernica
o odpade) dostatočný rámec na regulovanie potenciálne nebezpečných priemyselných
činností a nakladanie s odpadom spôsobom, ktorý pre ľudské zdravie a životné prostredie
nepredstavuje žiadne riziko.

Komisia sa domnieva, že nie je potrebné zameriavať sa na nové právne predpisy, ale na
zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty riadne vykonávali a presadzovali existujúce
právne predpisy.

Máme tiež právne predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré sa zaoberajú škodami po
nehode, konkrétne je to smernica o environmentálnej zodpovednosti. Týka sa zariadení
a s nimi súvisiacich potrebných nápravných opatrení, ktoré musí prijať zodpovedný
prevádzkovateľ, ktorý má niesť všetky náklady na nápravu.

Naša správa o vykonávaní smernice o environmentálnej zodpovednosti odhaľuje pomerne
pomalé zavádzanie nástrojov finančného zabezpečenia na krytie zodpovednosti, a to je
prípad Ajky. Uvažujeme nad tým, ako to môžeme do budúcnosti posilniť, a ak to bude
potrebné, zaviesť ako povinnosť.

Po nehode v Ajke spôsobenej únikom kalu Komisia preskúma ponaučenia získané na
európskej úrovni a najmä primeranosť a správne vykonávanie a presadzovanie európskych
právnych predpisov v oblasti životného prostredia; opatrenia potrebné na zabezpečenie
toho, aby postihnuté obyvateľstvo a ohrozený priemysel boli krytí systémami poistenia;
spôsob, ako do budúcna posilniť európske monitorovanie katastrof a európsku schopnosť
reakcie, a spôsob, ako zlepšiť naše nástroje určené na prejavenie solidarity s našimi
členskými krajinami a občanmi, keď to potrebujú.

Pokiaľ ide o tento posledný bod, chcela by som spomenúť, že Komisia budúci týždeň
schváli oznámenie o posilnení schopnosti EÚ reagovať na katastrofy, ktoré sa bude venovať
reakciám na rôzne druhy katastrof vrátane priemyselných nehôd a posilní našu schopnosť
reagovať spoločne.

Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať Parlamentu za jeho silnú podporu v tejto
oblasti posilnenia schopnosti EÚ reagovať na katastrofy. Vopred sa teším na vaše otázky
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o konkrétnom prípade Maďarska a tiež na pripomienky, ktoré by ste chceli predniesť
k širšej téme.

János Áder,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (HU) Keďže pani komisárka Georgievová
podrobne rozprávala o rozsahu priemyselnej katastrofy, nemusím to tu ďalej rozvádzať
a chcel by som jej poďakovať za uznanie, ktoré vyjadrila ľuďom, ktorí sa podieľali na
odstraňovaní následkov škôd. Viem, že navštívila Budapešť a tam sa vyjadrila v rovnakom
duchu. Pre ľudí, ktorí na odstraňovaní následkov škôd pracovali dňom a nocou viac ako
týždeň, je to, samozrejme, vítané. Práve ste hovorili o možnosti uvoľnenia štrukturálnych
fondov. Chcel by som vás poprosiť, aby ste to vo vašej odpovedi, vo vašom záverečnom
prejave, podrobnejšie rozviedli a vysvetlili nám, čo tým myslíte.

Povedali ste tiež, že rozmýšľate aj nad povinnou pomocou. Rád by som sa tiež dozvedel
viac o tom, čo by to predstavovalo. Myslím si, že táto tragédia, ktorá sa odohrala v Maďarsku,
a tiež tragédie, ktoré sa počas posledných 10 rokov stali v rôznych oblastiach od Španielska
cez Francúzsko po Belgicko, nás varujú, že priemyselné nešťastia sa môžu stať a opakovať
kedykoľvek a kdekoľvek. Táto katastrofa zároveň upriamila našu pozornosť na skutočnosť,
že Únia nemá k dispozícii žiadne prostriedky, a myslím si, že by sme to mali jasne
a jednoznačne povedať. Áno, nemá žiadne prostriedky na zvládnutie takýchto situácií. Už
ste sa o tom zmienili.

Myslím si, že nastal čas na revíziu zoznamu nebezpečných látok, a myslím si, že červený
kal by sa tam mal vrátiť. Tiež si myslím, že nastal čas zaviesť povinné poistenie
zodpovednosti pre podniky, ktoré vykonávajú nebezpečné činnosti, čo sú podniky, ktoré
sú väčšinou zodpovedné za veľké priemyselné katastrofy, ktoré sa stali za posledných
10 rokov. A tiež si myslím, že nastal čas zriadiť nový finančný systém, ktorý poskytne
účinnú pomoc, a to skutočnú a rýchlu pomoc pre postihnuté krajiny. Čoskoro pani
komisárke odovzdáme takýto návrh a dúfam, že pri jeho prijatí preukáže rovnaký otvorený
prístup ako vo svojich úvodných myšlienkach.

Csaba Sándor Tabajdi,    v mene skupiny S&D. – (HU) Na úvod by som chcel poďakovať
vám a európskym občanom, ktorí v súvislosti s katastrofou v Maďarsku vyjadrili svoju
účasť. Tragická udalosť v Maďarsku je tiež stratou pre Európu. Účelom dnešnej rozpravy
je premeniť účasť EÚ na konkrétnu pomoc a porozmýšľať nad tým, ako predísť budúcim
ekologickým katastrofám.

Kolegovia poslanci, navrhujem, aby sme zmenili Fond solidarity. Rozšíriť rozsah podpory
aj na priemyselné katastrofy a znížiť hranicu finančného ekvivalentu škôd by bolo rozumné.
Vzhľadom na to, čo sme práve počuli od pani Georgievovej, že sme za posledných 10 rokov
využili len 10 % tohto fondu, je to ešte opodstatnenejšie. Dnešná rozprava musí poskytnúť
tiež odpovede na päť technických otázok súvisiacich s dlhodobou ochranou životného
prostredia.

Po prvé, všetky nádrže, ktoré sú stále v prevádzke alebo ktorých prevádzka bola ukončená,
by mali byť podrobené technickému a environmentálnemu preskúmaniu v súlade s jednotne
stanovenými zásadami EÚ. Členské štáty by mali presadzovať dodržiavanie spoločne
stanovených technických pravidiel a Európska komisia by toto dodržiavanie mala
kontrolovať. Po druhé, priemyselné objekty, ktoré červený kal neskladujú náležitým
spôsobom, by mali byť zaradené do kategórie nebezpečných priemyselných podnikov. Po
tretie, členské štáty by mali zrýchliť vykonávanie smernice o banskom odpade. Po štvrté,
ako som navrhol aj v písomnej otázke, EÚ by mala podporovať výskumné programy
zamerané na recykláciu červeného kalu. Po piate, počas maďarského predsedníctva musíme
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v rámci dunajskej stratégie dať do poriadku a rekultivovať nádrže na priemyselný a banský
odpad v povodí Dunaja.

A na záver, v Európe 21. storočia by mali byť povolené len také priemyselné činnosti, ktoré
zabezpečia dekontamináciu a recykláciu svojho odpadu. Takto sa Európa môže stať
bezpečnejšou a prirodzené životné prostredie obývateľnejším.

Corinne Lepage,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka,
dámy a páni, dovoľte mi na úvod vyjadriť našu solidaritu s obeťami. Existuje však tiež
niekoľko otázok, ktoré je v súvislosti s touto katastrofou potrebné prediskutovať.

V prvom rade, pani komisárka, ďakujeme za informáciu, že budúci týždeň bude zverejnené
oznámenie o opatreniach pre núdzové zásahy, ktoré sú, samozrejme, potrebné. Mali by
sme mať možnosť ísť na pomoc našim spoluobčanom rovnako v prípade prírodných
a priemyselných katastrof.

Nie som však spokojná s tým, že tento veľmi toxický kal – televízne reportáže ukazovali
obrázky ľudí, ktorí mali popáleniny z toho, že prišli do kontaktu s kalom – sa má
klasifikovať ako inertný odpad. To je absolútne neprijateľné. Komisia musí iniciovať revíziu
zoznamu produktov nebezpečného odpadu, aby sa do neho mohol zahrnúť kal, a zároveň
zistiť, či by sa do zoznamu nemali doplniť ďalšie typy produktov.

Tu je kľúčové de facto vykonávanie právnych predpisov Spoločenstva a, pani komisárka,
v tejto súvislosti si myslím, že je veľmi dôležité, aby Komisia mala prostriedky potrebné
na monitorovanie skutočného vykonávania právnych predpisov Spoločenstva. Neznamená
to len transpozíciu smerníc, ale skôr vykonávanie právnych predpisov vo všetkých
podnikoch Únie.

Aby bolo možné tento cieľ dosiahnuť, potrebuje Komisia kontrolné právomoci, ktoré
v súčasnosti evidentne nemá. Nepotrebujeme viac predpisov; musíme naozaj uplatňovať
existujúce právne predpisy Spoločenstva.

Bart Staes,    v mene skupiny Verts/ALE. – (NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj
ja by som, samozrejme, chcel v mene našej Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
vyjadriť v Parlamente solidaritu a účasť s obeťami. Musíme týmto ľuďom pomôcť. To, čo
sa tam stalo, je hrozné. Mám však tri poznámky týkajúce sa vášho vystúpenia, pani
komisárka Georgievová.

Povedali ste, alebo z vašich slov vyplynulo, že na prvý pohľad sa väčšina európskych
právnych predpisov náležite dodržiava. Chcel by som však Komisiu požiadať, aby vykonala
dôkladné preskúmanie. Ako pani Lepageová zdôraznila, existuje celá škála európskych
právnych predpisov: smernica o banskom odpade, smernica o emisiách z určitých
priemyselných zariadení a smernica o environmentálnej zodpovednosti.

Stala sa táto nehoda, a predsa to vyzerá, že sa dodržiavali všetky právne predpisy v oblasti
životného prostredia? To je nemožné; niekde sa musela stať chyba. Prevzali maďarské
orgány svoju zodpovednosť? Vykonali dostatok kontrol? Preto si myslím, že je potrebný
určitý druh stresových testov, preskúmanie uplatňovania európskych právnych predpisov
a toho, či boli vykonané správne.

Po druhé, naši kolegovia z maďarských zelených trvajú na tom, aby sa do oblasti vyslala
nezávislá vyšetrovacia komisia, ktorá určí objektívne údaje o znečistení. Nemyslím si, že
takéto vyšetrovanie môžu vykonať len maďarské orgány.
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Po tretie, máme tu otázku inšpekcií. Environmentálne inšpekcie sú mimoriadne dôležité.
V Parlamente sme už o tejto téme diskutovali a 20. novembra 2008 sme v tejto súvislosti
prijali uznesenie. Súrne potrebujeme legislatívny rámec pre tieto inšpekcie. Environmentálne
inšpekcie sa musia vykonávať; inšpekcie nemôžu vykonávať len vnútroštátne inšpektoráty,
ale musí tiež existovať predovšetkým kontrola inšpektorov a dohľad nad nimi; kontrola
kontrolórov. Súrne potrebujeme dôkladné environmentálne inšpekcie v celej Európe
a najmä správne vykonávanie smerníc v oblasti životného prostredia.

Lajos Bokros,    v mene skupiny ECR. – (HU) Počas posledných dvoch týždňov nehovorila
maďarská tlač okrem zodpovednosti Maďarskej spoločnosti na výrobu hliníka takmer
o ničom inom. Riaditeľ spoločnosti bol zatknutý dokonca ešte pred začatím vyšetrovania,
dlho predtým, ako vyšetrovanie mohlo priniesť akékoľvek výsledky. Vyšetrovanie určí
zodpovednosť spoločnosti, ale myslím si, že jeden záver už môžeme urobiť. Zodpovednosť
nemá len spoločnosť, ale tiež orgány a miestne samosprávy. Odstraňovanie následkov
škôd je veľmi dôležité a pani komisárka rozprávala o absolútne najdôležitejších veciach,
ktoré v tejto súvislosti musíme urobiť, ale prevencia je prinajmenšom rovnako dôležitá.
Správa, ústredná vládna správa a dokonca ani miestne samosprávy v Maďarsku nie sú
dostatočne pripravené na to, aby zabránili takýmto katastrofickým situáciám. Správa je
mimoriadne rozdrobená, nemá žiadne prostriedky a ani žiadne ľudské a finančné zdroje,
aby mohla zabrániť nešťastiam. Navrhujem, aby sme vyvodili záver a zobrali to do úvahy
pri reforme miestnych samospráv a správy.

Marisa Matias,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka,
dámy a páni, dovoľte mi, prosím, povedať to, čo nebolo povedané. Pani komisárka, veľmi
pozorne som vás počúvala a to, čo som počula, ma núti povedať, že sa mi zdá, že doteraz
najúčinnejšou činnosťou vnútroštátnych a európskych orgánov bolo zaistiť ticho.

Priemyselným nehodám je možné a musí sa zabrániť. Na to existujú európske právne
predpisy a je zrejmé, že právne predpisy boli porušené. Došlo k neefektívnosti, oneskorenej
reakcii a k zanedbaniu zasiahnutých ľudí, najmä tých najviac znevýhodnených. Zomreli
ľudia a zdravie mnohých ďalších je stále ohrozené. Vypočítať celkové náklady je nemožné
a nepostarať sa o obete je nemorálne.

Pani komisárka, chcela by som sa vás opýtať, ako je možné, že informácie získavame zo
správ od Maďarov, ale orgány nič nevidia a nič nám nepovedia? Preto by som sa chcela
opýtať zopár otázok. Ako môže byť banke dovolené vyvíjať nátlak na ľudí, ktorí majú
v postihnutej oblasti domy zaťažené hypotékou, a žiadať ich, aby zaplatili dlžnú sumu,
keď ich domy stratili hodnotu? Ako môžete súhlasiť s tým, aby poskytovatelia telefónnych
služieb prerušili jedinú možnosť kontaktu pre ľudí v tejto katastrofickej oblasti? Ako je
možné, že spoločnosť zodpovedná za toto nešťastie už opäť podniká?

Na záver, pani komisárka, hovorili ste o zmierňovaní následkov úniku kalu. Chcela by som
sa opýtať: aké sú dôvody toho, že sa stále bagatelizuje význam skutočného rozsahu tejto
ľudskej tragédie? Takto to vyzerá, akoby sme začínali stále od začiatku.

Jaroslav Paška,    za skupinu EFD  –  (SK) Úvodom by som chcel našim maďarským
priateľom vyjadriť hlbokú sústrasť v súvislosti s veľkým nešťastím, ktoré v pondelok
4. októbra postihlo obyvateľov obcí Kolontár a Devečer, keď ich náhle zaliala obrovská
vlna chemického kalu z odkaliska neďalekej továrne.

Ako sa s odstupom času ukazuje, aj v tomto prípade zaplatili nevinní ľudia z postihnutých
obcí najvyššiu daň za nepozornosť iných, tých, ktorí mali dbať o funkčnosť a bezpečnosť
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odkaliska, a teda aj o bezpečnosť týchto domovov. Som rád, že medzi prvými, ktorí prišli
dobrovoľne poskytnúť pomoc postihnutým občanom boli záchranárski špecialisti
a dobrovoľní hasiči práve zo Slovenska. Slováci neváhali okamžite opustiť svoje domovy,
svoje rodiny, aby pomohli nešťastným, postihnutým ľuďom susednej krajiny Maďarska.

Viem, že rany z nešťastia sa budú v Kolontári a Devečeri hojiť ešte veľmi dlho, ale my už
teraz musíme myslieť aj na to, že takýchto zanedbaných, nebezpečných nádrží s chemickým
či iným odpadom, môže byť po Európe viacej. Jedna sa po náhlej kontrole nášho
ministerstva pôdohospodárstva našla dokonca aj v mojej krajine. Ukazuje sa, že odkladanie
priemyselného či banského odpadu na skládky nie je dobrým riešením pre spoločnosť ani
pre životné prostredie. Preto by sme sa mali vážne začať zaoberať požiadavkou, aby každá
priemyselná či banská aktivita bola povolená len vtedy, ak súčasťou jej výrobného či
produkčného cyklu bude aj okamžitá a úplná likvidácia či neutralizácia vznikajúceho
odpadu. Len takto budeme môcť predchádzať podobným nešťastiam, aké teraz postihlo
obyvateľov Kolontáru a Devečeru.

Béla Kovács (NI)  . – (HU) Dámy a páni, chcel by som začať procedurálnym návrhom
a požiadať Európsky parlament, aby, ak to je možné, o dôležitých udalostiach v Maďarsku
nediskutoval tak neskoro večer, ale radšej v čase, keď v tejto rokovacej sále bude môcť byť
prítomný čo najväčší možný počet kolegov poslancov. Keď sme diskutovali o slovenskom
jazykovom zákone, mali sme tu, bohužiaľ, rovnakú situáciu.

Podľa názoru odborníkov bola katastrofa v Kolontári výsledkom bezuzdnej ziskuchtivosti
a vážneho porušovania technologických metód. Dva týždne po vyšetrovaniach neboli,
bohužiaľ, stále identifikovaní ľudia zodpovední za nehodu a nádej na zistenie pravdy sa
stále zmenšuje. Situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že obete nemôžu počítať dokonca ani
s Fondom solidarity, keďže toto nie je prírodná katastrofa a hodnota odhadovaných škôd
nepresahuje stanovenú sumu 591 miliónov EUR, ale predstavuje prípad vážnej ľudskej
nedbanlivosti. Okrem toho zasielajú komerčné banky majiteľom nehnuteľností zaťažených
hypotékou osobitne poburujúce požiadavky, aby jednou sumou okamžite zaplatili všetky
svoje dlhy vzhľadom na skutočnosť, že obytné objekty v tejto oblasti úplne stratili hodnotu.
To mi pripomína Thomasa Friedmana, fejtonistu novín New York Times, ktorý vo svojom
úvodníku zo 4. septembra povedal, že úver je droga, banky sú drogoví díleri a centrálna
banka to riadi.

Na súrne vyriešenie tejto situácie potrebujeme európsku sociálnu solidaritu, ktorá môže
zmierniť škody. Je našou povinnosťou poskytnúť obetiam všetku pomoc, čím skôr im
pomôcť obnoviť ich normálne životné podmienky. Navyše by sa mal okamžite sprísniť
trestný zákonník, aby sa v budúcnosti zabránilo podobným katastrofám, pri ktorých
prichádzajú ľudia o život.

Krisztina Morvai (NI).   – Vážená pani predsedajúca, dnes sa v Parlamente stalo niečo
absolútne neslýchané. Keď môj kolega hovoril o vážnej tragédii v našej krajine, následkom
ktorej zomrelo deväť ľudí, dve zástupkyne sa provokatívne smiali.

Toto je oficiálna sťažnosť, ktorú by som u vás chcela podať, pani predsedajúca. Odovzdajte
ju, prosím, pánovi Buzekovi. Chcem, aby bol tento prípad riadne prešetrený. Pán Farage
urobil niečo omnoho menej provokatívne a menej urážlivé. Dostal pokutu a musel sa
podrobiť disciplinárnemu konaniu. Tie dve ženy, tie dve zástupkyne, si zaslúžia minimálne
to isté.

Predsedajúca.   – Predsedníctvo zobralo vašu sťažnosť na vedomie.
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Richard Seeber (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, obdivujem schopnosť našej
kolegyne poslankyne robiť si ťažkú hlavu zo smiechu tamtých dvoch kolegýň poslankýň.
Poďme však späť k veci. Myslím si, že táto rozprava je príliš dôležitá na to, aby sa z nej
zbierali lacné politické body.

V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju solidaritu a účasť s obeťami a najmä tými ľuďmi,
ktorí pomáhajú a riskujú svoje životy na zastavenie a odvrátenie tejto katastrofy. Teraz je
však pre nás dôležité, aby sme si zachovali chladnú hlavu, analyzovali súčasnú situáciu
a predovšetkým prisúdili zodpovednosť. Plne súhlasím s pani komisárkou v tom, že musíme
zistiť, či smernice, ktoré sme vypracovali pre takéto prípady v Európe, boli správne
transponované a vykonané. To je prvý krok a v tomto ohľade sa neviem dočkať správy
Komisie a jej záverov.

Zároveň by som však Komisiu chcel požiadať, aby bola prísnejšia a pohotovejšia vo volaní
na zodpovednosť členské štáty, ktoré netransponujú právne predpisy, ktoré tu my tvoríme.
To je práca Komisie a povedal by som, že niekedy je v týchto veciach trochu nedbanlivá.
V tejto súvislosti by Komisia urobila dobre, keby členským štátom pripomínala ich
zodpovednosť.

Po druhé, tu v Európe máme zásadu, podľa ktorej znečisťovateľ platí. Považujem to za
veľmi dobrú a dôležitú zásadu a nemyslím si, že zodpovednosť za takéto prípady by sa
mala preniesť na verejnú peňaženku. Preto považujem požiadavku na rozšírenie Fondu
solidarity za neodôvodnenú, keďže tu máme jasného znečisťovateľa a tento znečisťovateľ
by mal za spôsobené škody zaplatiť. Keď sa takáto katastrofa stane, mali by sme,
samozrejme, zvážiť, či sú jednotlivé spoločnosti schopné niesť náklady. Tu opäť myslím
na Komisiu, ktorá by mala preskúmať, či by sme nemali zaviesť poistné riešenia, aby bolo
možné ľuďom, ktorí utrpeli škody, poskytnúť primeranú náhradu týchto škôd.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Katastrofa, ktorá postihla Maďarsko, je strašná a s ľuďmi,
ktorých postihla, veľmi súcitím.

Skutočnosť, že vedľajší produkt obsahujúci chróm, arzén a olovo sa skladoval v otvorenej
nádrži, keď v podstate už silné dažde mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu, je
nepochopiteľná. Ešte koľko takýchto nádrží existuje v Maďarsku, v Európe a na celom
svete?

Dovoľte mi citovať výskumníka v oblasti biogeometrie:

Citovať budem po anglicky: „Existuje naliehavá potreba vypracovať úplný celosvetový
zoznam takýchto kalových nádrží, ktorých toxický obsah predstavuje chemické časované
bomby. (...) Toto je už tretia takáto katastrofa za posledných 12 rokov len v Európe. Všetkým
bolo možné zabrániť. Nemôže to byť len na výskume, aby chránil svet pred takýmito
katastrofami. V takýchto prípadoch sú potrebné vládne nariadenia a vládny dohľad.“

(SV) Čo si o tom myslí pani komisárka? Potrebujeme lepšie právne predpisy v oblasti
chemikálií, lepšiu zásadu nahradzovania, účinnejšie pravidlá, viac pravidiel, viac kontrol
a viac alternatívnych výrobkov? Čo by sa malo urobiť a ako rýchlo to vieme urobiť?
Zámerom a cieľom však musí byť dosiahnuť dlhodobé zmeny a zaviesť preventívne
opatrenia.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE)  . – (RO) Musíme naozaj ukázať náležitú solidaritu
s Maďarskom najmä v čase, keď sa ekologická katastrofa rozšírila a toxická látka, ktorá
unikla z podnikových nádrží, už dosiahla vody Dunaja.
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Z tohto dôvodu vyzývam Európsku komisiu, aby sa priamo zapojila do riadenia tejto
situácie, aby poskytla všetky možné prostriedky na pomoc Maďarsku a požiadala
zodpovedné orgány, aby poskytli tieto dokumenty a údaje: správu o účinkoch všetkých
chemických zlúčenín identifikovaných v ekosystémoch, zahrnúť do nej uniknuté množstvá
a poskytnúť podrobné údaje o vplyve uniknutého kalu na rastliny a živočíchy a správu
o krokoch, ktoré podnikli maďarské orgány, konkrétne množstvo chemických látok, ktoré
sa v rámci protiopatrení pridali do uniknutého kalu, a vplyv týchto nových látok na životné
prostredie.

Vzhľadom na závažnosť situácie a nebezpečenstvo, ktoré tieto uniknuté toxické látky
predstavujú, si myslím, že by sme mali konať čo najrýchlejšie. Európska komisia je jediným
orgánom, ktorý je v pozícii požadovať takéto informácie, aby bolo možné zastaviť šírenie
tejto ekologickej katastrofy do ostatných členských štátov susediacich s riekou Dunaj
a podniknúť okamžité kroky na boj proti následkom tejto katastrofy tam, kde sa to už
stalo.

Presne preto predložím Komisii písomnú otázku, pretože očakávam, že okrem navrhnutia
stratégie, ako v budúcnosti zabrániť takýmto katastrofám, nám čo najskôr predloží
konkrétne opatrenia, ktoré budú v prípade ekologickej katastrofy v Maďarsku okamžite
vykonané. Veľmi ma znepokojuje dosah, ktorý táto katastrofa môže mať aj na Rumunsko.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som pani komisárke
poďakovať za jej doterajší príspevok. Hovorí, že nie sú potrebné žiadne nové právne
predpisy, tento záver je však podľa mňa trochu unáhlený. Buďme úprimní: tento červený
kal sa nepovažuje za nebezpečný odpad? Na to neexistuje žiadne dobré vysvetlenie. Čo
tým myslíte? Je to naozaj dostatočné?

Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (smernica
o IPPC), do pôsobnosti ktorej patrí táto továreň na výrobu hliníka, však požaduje aj
využívanie najlepších dostupných technológií. Tieto technológie zahŕňajú napríklad dva
ochranné múry. V Maďarsku bol len jeden ochranný múr. Takže tam sú evidentne tiež
problémy a ja by som chcel, aby Komisia vykonala omnoho jasnejšiu analýzu toho, či sú
právne predpisy skutočne vyhovujúce.

Potom sú tam inšpekcie. Už fotografie v júni odhalili úniky, ale vnútroštátne orgány dohľadu
povedali, že tam neboli žiadne problémy. Tie inšpekcie boli nedostatočné. Nie je najvyšší
čas, aby Komisia predložila ambicióznejšie návrhy európskych inšpekcií na zaistenie
kontroly vnútroštátnych inšpektorov, aby sa v budúcnosti zabránilo takýmto katastrofám?

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy
a páni, moja sústrasť patrí, prirodzene, obetiam tejto katastrofy. Ako člen Výboru pre
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín som sa sám seba pýtal, keď som
v novinách čítal, že tam z nádrže unikol červený kal, ako sa takéto niečo mohlo stať, pretože
už roky prijímame pravidlá a právne predpisy na izoláciu presne takéhoto druhu toxickej
látky a na zabránenie jej šíreniu s cieľom zabezpečiť, aby sa niečo takéto nestalo. Evidentne
sa tam stala chyba a evidentne existujú zodpovední ľudia, ktorí nevykonali pravidlá a právne
predpisy Európskej únie. V takomto prípade musíme týchto ľudí jednoducho volať na
zodpovednosť. Musí sa zodpovedať otázka, kto bol a kto nebol zodpovedný.

Obdivujem Maďarov, ktorí reagovali veľmi rýchlo a predišli ešte väčšej katastrofe. To však
nemusí znamenať, že všetko necháme tak, ako to je. Musíme určiť, kto bol zodpovedný,
a títo ľudia musia byť pomenovaní a zahanbení.
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Nesmieme teraz pre tento incident zmeniť Fond solidarity – a chcem nás varovať pred tým,
aby sme to urobili. Zriadil sa v roku 2002, keď boli záplavy. Máme pravidlá a nemôžeme
preniesť zlé riadenie jednej krajiny na Európu a dovoliť, aby sa za škody platilo tu. To
nesmie byť toho výsledkom. To nie je účel Fondu solidarity. Je určený na použitie v prípade
nepredvídateľných udalostí, ktoré sa jednoducho môžu stať. Musíme mať k dispozícii
prostriedky na tieto udalosti, a nie na incidenty, ako napríklad ten, ktorý sa práve stal
v Maďarsku.

Chcel by som však predložiť návrh. Keď boli v roku 2002 záplavy, nemali sme ani Fond
solidarity a mohli sme použiť napríklad prostriedky z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (EFFR) spolu so znížením spolufinancovania v tejto oblasti. To krajinám tiež
pomôže, pretože im to umožní použiť svoje prostriedky na iné veci. Aby sme tieto
prostriedky sprístupnili, mohli by sme sa tu preto vybrať inou cestou. Komisia by sa mala
riadiť týmto odporúčaním.

Judith A. Merkies (S&D).   – (HU) Chcela by som vyjadriť svoju účasť so všetkými Maďarmi
zasiahnutými katastrofou. Vaša ekologická katastrofa pritiahla pozornosť celého sveta na
Maďarsko. Táto katastrofa objasnila všetkým jednu vec, a to, že údržba a kontrola starých
priemyselných zariadení sú mimoriadne dôležité. Náklady na údržbu sa nesmú znížiť ani
počas hospodárskej krízy.

(NL) Teraz prejdem na holandčinu. Ekologická katastrofa v Maďarsku upútala pozornosť
všetkých v Európe a jedna vec je jasná – už ste to tu počuli –, že kontrola údržby a údržba
samotná sú veľmi podstatné najmä v prípade starších zariadení a odvetví z časov minulých.
Naozaj nesmieme šetriť na údržbe a kontrole ani v dobe hospodárskej krízy. Riadna
transpozícia, vykonávanie a presadzovanie smernice o odpade sú osobitne dôležité a nutné.

Len ešte poviem, že odpad je navyše surovinou budúcnosti a musí predstavovať príležitosť
a nie nebezpečenstvo. Takéto skladovanie odpadu – jazerá odpadu – sa skutočne nesmie
vyskytovať. Odpad sa musí recyklovať alebo znovu použiť. Európske plány v oblasti
životného prostredia a surovín sú veľmi ambiciózne. Členské štáty musia byť prinajmenšom
rovnako ambiciózne a musia urýchlene konať v záujme ľudských bytostí, životného
prostredia a priemyslu a prijať viac opatrení na recykláciu a opätovné použitie odpadu.

Preto sa pripájam k výzvam určeným Maďarsku a tiež Komisii a ostatným členským štátom,
kde by sa to prípadne mohlo tiež vyskytnúť, aby zistili, či sa riadne vykonávajú smernice
o odpade, najmä v oblasti priemyselného odpadu, a či sa dodržiavajú bezpečnostné
požiadavky v oblasti životného prostredia. Okrem toho existuje kontrola údržby. Takáto
ľudská a ekologická katastrofa sa nesmie nikdy zopakovať.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – Vážená pani predsedajúca, táto dráma nám pripomína
našu zodpovednosť politikov. Nie je naliehavé predložiť ďalšie nové právne predpisy, ďalšie
legislatívne balíky. V európskej smernici o banskom odpade už máme kompletné acquis
v oblasti životného prostredia. Problém v Európe nie je v tom, že by sme nemali primeraný
legislatívny rámec, ale v riadnom vykonávaní týchto právnych predpisov zo strany
členských štátov.

Spoločnosti mali zjavne príliš veľký vplyv na rokovania s vnútroštátnymi orgánmi o tom,
čo predstavuje nebezpečný odpad, na ktorý by sa mali vzťahovať najprísnejšie bezpečnostné
normy. Navyše ma naozaj znepokojuje, keď počúvam o veľkom počte toxických skládok
v celej podunajskej oblasti a o viac ako 1 000 kontaminovaných miestach len v Rumunsku.
Myslím si, že pokiaľ ide o prevenciu, prvoradou prioritou by malo byť zostavenie zoznamu
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takýchto miest v Európe. Nemôžeme si dovoliť čakať do roku 2012, kým nadobudne
platnosť.

Členské štáty by mali Komisii dobrovoľne čo najrýchlejšie poskytnúť tieto informácie.
Tento prípad tiež názorne dokazuje, že Komisia by mala mať viac prostriedkov na
zabezpečenie správneho vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia
najmä v strednej a východnej Európe. Ukazuje to tiež, že Komisia by mala dostať viac
prostriedkov aj na preskúmanie kontrol kvality a na inšpekcie týchto nebezpečných miest.

V neposlednom rade by som chcela zdôrazniť, že základná zásada by mala byť, že
znečisťovatelia platia za škody na životnom prostredí, ktoré spôsobia. Preto si nie som
istá, že použitie Fondu solidarity EÚ určeného na prírodné katastrofy by bolo vhodné,
pretože to môže porušiť túto zásadu, ktorá je jadrom smernice o environmentálnej
zodpovednosti.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcela by som
povedať dve veci. Po prvé, Komisia by mala určite vyslať do Maďarska pracovnú skupinu
na analýzu tamojšej situácie. Ťažko sa môžeme uspokojiť s tým, že sa máme spoliehať len
na informácie poskytované maďarskými orgánmi, pokiaľ ide napríklad o to, čo tento
červený kal naozaj obsahuje. Potrebujeme informácie od nezávislých vyšetrovateľov.

Druhá vec je, že vy, pani komisárka, ste povedali, že červený kal nespĺňa kritériá
nebezpečného odpadu a že naše právne predpisy sú v poriadku. Tieto tvrdenia však nemôžu
byť obidve pravdivé. Kritériá nebezpečného odpadu by sa mali rozhodne jasne určiť tak,
aby sa do nich zahrnuli vysoké zásadité hladiny alebo vysoké hodnoty pH.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme
predišli takýmto haváriám. Preto očakávam, že Európska únia zistí, prečo v Európskej únii
stále dochádza k takýmto nehodám, a potom prijme náležité opatrenia.

Určite sa musíme vážnejšie venovať vykonávaniu právnych predpisov, ktoré sme už prijali.
Analýzy jednotlivých nehôd ukázali, že okrem iných dôvodov k nim dochádza pre
nedbanlivosť a nedodržiavanie právnych predpisov. Všeobecne sme vo vykonávaní
právnych predpisov v oblasti životného prostredia v Únii dosiahli veľmi málo.

Okrem toho očakávam, že Komisia poskytne informácie o akýchkoľvek budúcich
cezhraničných ohrozeniach ľudského zdravia vyplývajúcich z nehody v Maďarsku. Preniknú
napríklad toxické látky do ovzdušia a ohrozí to ľudí žijúcich v susedných krajinách, ako
napríklad v Slovinsku, ak ich budú vdychovať?

Znečisťovateľov musíme tiež volať na väčšiu zodpovednosť a musíme prísne uplatňovať
zásadu, podľa ktorej znečisťovateľ platí. Používanie verejných prostriedkov na odstránenie
škôd a na pomoc ľuďom by malo byť len poslednou možnosťou v rámci zásady solidarity.

To je ďalší spôsob, ako majiteľov podnikov stimulovať, aby zabezpečili bezpečnú
prevádzku.

Miroslav Mikolášik (PPE) -    (SK) Najprv by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť našim
maďarským priateľom aj solidaritu rodinám pozostalých, a tiež vyjadriť starosť nad tými
stopäťdesiatimi, ktorí utrpeli zranenia.

Jedovatý kal, ktorý unikol po pretrhnutí hrádze hlinikárne zaplavil okolité obce a zamoril

asi 40 km2 pôdy a vodné toky vlievajúce sa do Dunaja. Pri tejto ekologickej katastrofe,
ktorá sa stala najhoršou v histórii Maďarska, zahynulo snáď až 9 ľudí.
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Najvyššou prioritou je podľa môjho názoru zmiernenie následkov katastrofy a následne
zodpovedný prístup pri revitalizácii riečneho ekosystému spolu s prevenciou pred možnými
katastrofami v budúcnosti. Európska únia môže v tomto kontexte zohrať dôležitú úlohu,
pretože je nielen jej právom, ale aj povinnosťou trvať na dôslednom dodržiavaní vysokých
environmentálnych štandardov, lebo si viem predstaviť, že podobné nebezpečné odkaliská
sa nachádzajú aj v iných členských krajinách.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Aj ja by som chcela vyjadriť svoju účasť v súvislosti
s udalosťami, ktoré sa odohrali, a chcela by som povedať nasledovné. Podľa odhadov
organizácie Greenpeace je táto nehoda omnoho závažnejšia ako nehoda, ktorá sa stala
v roku 2000 v lokalite Baia Mare. Mala by som zdôrazniť, že nehoda si vtedy nevyžiadala
straty na životoch a v priebehu času bol dosah nehody relatívne malý. Maďarskí poslanci
EP však predložili uznesenie, v ktorom požadovali zákaz používania kyanidových
technológií pri ťažbe bez toho, aby predložili alternatívu, s jediným zámerom blokovať
projekt ťažby Roşia Montana.

S ľútosťou konštatujeme, že po desiatich rokoch Európa stále čelí veľkým ohrozeniam
bezpečnosti ľudí a životného prostredia. Táto situácia je dôsledkom toho, že právne
predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a prevencie katastrof sú nedostatočné
alebo sa náležite neuplatňujú. Potrebné opatrenia zahŕňajú prehodnotenie kritérií
klasifikácie toxického a nebezpečného odpadu. Mali by sme povedať, že červený kal takého
typu, aký spôsobil nehodu v Kolontári, nie je klasifikovaný ako nebezpečný odpad.

Monika Flašíková Beňová (S&D) -    (SK) Myslím si, že celú európsku verejnosť pred
dvoma týždňami šokovala ekologická katastrofa, ktorá sa stala v Maďarsku, a ja by som
chcela z tohto miesta vyjadriť moju hlbokú spoluúčasť aj úprimnú sústrasť rodinám
pozostalých, a takisto za občanov Slovenskej republiky. Som veľmi rada, že práve slovenskí
záchranári boli medzi prvými, ktorí pomohli našim maďarským priateľom.

Myslím si, že na súčasnej situácii a na jej riešení sa musí podieľať spoločne Európska únia,
maďarská vláda, ako aj predmetná spoločnosť, ktorá celú ekologickú katastrofu spôsobila.

Záverom mi dovoľte, pani predsedajúca, veľmi krátko vysvetliť kolegyni Morvaiovej, že
moju reakciu nespôsobila rozhodne katastrofa v Maďarsku a nesedím o jedenástej v noci
v Parlamente preto, aby som sa vysmievala ľuďom, ktorí trpia. Moju reakciu vyvolalo úplne
hlúpe vyjadrenie Vášho kolegu z maďarského Jóbiku, extrémistickej strany, ktorý spojil
túto dramatickú situáciu, ktorá sa stala v Maďarsku, s jazykovým zákonom na Slovensku.
Pani kolegyňa, môžem Vás ubezpečiť, že ani súčasná vláda, ktorej súčasťou je aj maďarská
strana Híd, nezmenila tento jazykový zákon a tento jazykový zákon je v poriadku. A spájať
úmrtie ľudí a katastrofu v Maďarsku s jazykovým zákonom na Slovensku je absolútne
nekompetentné.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Vážená pani predsedajúca, občanom Maďarska by som
chcel poslať odkaz solidarity. Pani komisárka, naozaj musíme zistiť, či tam neexistujú ďalšie
nebezpečenstvá, a zmapovať tieto nebezpečenstvá, kým sa stane ďalšia nehoda. Musíme
zaevidovať nebezpečné materiály. Parlament zaujal stanovisko k týmto otázkam v tejto
rokovacej sále. Požadujeme zákaz používania kyanidu pri ťažbe zlata a Komisia by v tomto
smere mala vyvinúť iniciatívu vzhľadom na predchádzajúcu obrovskú nehodu v lokalite
Baia Mare, ktorá mala vážne následky práve v dôsledku používania kyanidu.
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Úplne s vami súhlasím v tom, čo ste povedali o Fonde solidarity. Na záver chcem dodať,
že musíme preskúmať smernicu o pôde, na úrovni Rady ju musia prestať blokovať a musíme
sa pustiť do dekontaminácie pôdy a zistiť, kto je za to zodpovedný.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, myslím
si, že táto katastrofa pomerne jasne opäť ukazuje, aké dôležité sú európske právne predpisy
a tiež ich vykonávanie a monitorovanie. Ekologické katastrofy a ich následky sa jednoducho
nezastavia na hraniciach jedného členského štátu alebo krajiny vo svete, ale cez podzemné
vody, prostredníctvom znečistenia riek, jemných častíc alebo ovzduším presiahnu tieto
hranice a potom sa šíria do ďalších regiónov.

Pani komisárka, zopár ľudí vám už povedalo, že európske právne predpisy, ktoré máme,
sú do určitej miery nevyhovujúce, tiež sa nedostatočne transponujú a Komisia ich
nemonitoruje dostatočne. Jeden príklad takýchto právnych predpisov sa týka
zodpovednosti. V tejto súvislosti existuje skutočný nedostatok, pokiaľ ide o to, že strana,
ktorá takéto katastrofy spôsobí, sa musí vziať na zodpovednosť a musí byť prinútená
zaplatiť za ne. Aké legislatívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tu plánujete zaviesť, aby
sa zaistila povinnosť znečisťovateľa zaplatiť? Čo plánujete urobiť v súvislosti s Maďarskom,
aby sa umožnilo vykonanie nezávislých vyšetrovaní, a aký je váš názor na návrh zriadiť
vlastnú pracovnú skupinu EÚ – ako už spomenula pani Hassiová?

Mám ešte jeden posledný bod, ktorý sa týka toho, čo sme počuli o tom, že novinárom
bránia v ich vyšetrovaní tejto nehody. Plánujete využiť svoj vplyv na maďarskú vládu, aby
sa zabezpečilo vypracovanie nezávislej správy?

Kristalina Georgieva,    členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som veľmi
pekne poďakovať všetkým rečníkom. Dobre ste sa venovali všetkým problémom, ktoré
máme. Kým sa dostanem k odpovediam, dovoľte mi povedať len nasledovné. Keď som
včera prišla do postihnutých dedín, pomyslela som si: vďaka Bohu, že sa to stalo cez deň,
pretože, ak by sa táto nehoda stala v noci, zomrelo by omnoho viac ľudí.

Domy v skutočnosti z diaľky vyzerali, ako keby ich niekto natrel do polovice na červeno.
To je, samozrejme, nad úrovňou postelí, v ktorých spia ženy, muži, deti a starší ľudia. Keď
stojíme pred takýmto problémom, je naozaj vhodné o tom dôkladne diskutovať a uistiť
sa, že sa z toho poučíme. Potom budeme mať spätnú väzbu týkajúcu sa pripravenosti,
prevencie a reakcie pre prípadnú budúcu katastrofu.

Preto beriem pripomienky, ktoré v tejto súvislosti v tomto Parlamente odzneli, veľmi
vážne. Pokúsim sa na ne reagovať.

Po prvé, k otázke právnych predpisov a úlohy Komisie. Ja som presne povedala, že podľa
prvej analýzy, ktorú sme vykonali, to vyzerá, že máme primerané právne predpisy, a že
tam, kde pociťujeme nedostatok adekvátneho konania, je chyba vo vykonávaní týchto
právnych predpisov. Zdôrazňujem slová „prvá analýza“ a vo svojom závere som zdôraznila,
že preskúmame, či v právnych predpisoch nemáme nedostatky.

Opäť poviem, že na základe toho, čo vidíme v tomto prípade a v mnohých ďalších, je
potrebné zamerať sa na vykonávanie právnych predpisov a nie na to, aby sme hovorili:
„Vytvorme ďalší kus papiera a pridajme ho k mnohým ďalším papierom“, keď vieme, že
kritickým bodom je vykonávanie.
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Keď hovoríme o tom, na čo by sme sa mali konkrétnejšie pozrieť z legislatívneho hľadiska,
máme v tejto chvíli dve špecifické otázky, hoci sa môžu objaviť ďalšie, keď všetko
preskúmame.

Prvou je otázka klasifikácie červeného kalu ako nebezpečného odpadu. Nehovoríme, že
vždy, keď ide o červený kal, nie je nebezpečný. Môže byť nebezpečný, ak má vysoký obsah
ťažkých kovov a naplnia sa technické predpoklady. Iným slovami, môžu byť prípady, keď
je červený kal klasifikovaný ako nebezpečný. V tejto chvíli môžeme na základe informácií
poskytnutých maďarskými orgánmi povedať, že podľa ich informácií nie je tento červený
kal nebezpečný, ale musíme, samozrejme, vykonať dôkladnejšiu analýzu. Potom by otázka
bola, ako máme pristupovať k takejto záležitosti a či je potrebné sprísniť definíciu
nebezpečného odpadu. Na to dnes neviem odpovedať, ale môžem vás ubezpečiť, že sa na
to pozrieme.

Druhou legislatívnou otázkou, ktorá je veľmi dôležitá, je otázka zodpovednosti, ktorú
spomenulo viacero rečníkov. Máme v smernici o environmentálnej zodpovednosti dostatok
prostriedkov, keď ide o uplatnenie zásady, podľa ktorej znečisťovateľ platí? Úplne na
začiatku som povedala, že Komisia v tejto oblasti už začala skúmať, či je potrebné sprísniť
nariadenia týkajúce sa správania spoločností, pokiaľ ide o to, aby mali dostatok prostriedkov
na splnenie svojich záväzkov ako znečisťovateľov. To je opäť práca, ktorej sa budeme
veľmi dôkladne venovať.

Druhý okruh otázok sa týka financovania. Čo môžeme robiť? Maďarsko použilo prostriedky
zo štrukturálnych fondov a z fondov na rozvoj vidieka, ktoré malo k dispozícii. Zo
skúseností vieme, že v procese vykonávania programov je vždy určitý priestor na
manévrovanie. V podstate žiadna krajina nikdy nedosiahla 100 % využitie štrukturálnych
fondov a priority sa v priebehu času menia. Ak to maďarská vláda vyhodnotí ako veľmi
vysokú prioritu, je preto možné, aby Maďarsko využilo prostriedky zo štrukturálnych
fondov a z fondov na rozvoj vidieka na environmentálne monitorovanie zariadení na
spracovanie, na obnovu poškodených infraštruktúr a na obnovu poľnohospodárskej pôdy.
Môžu sa tiež využiť na zmenu využívania pôdy, pretože asi nebude možné, aby sa pôda,
ktorú som videla, rýchlo obnovila na svoje tradičné poľnohospodárske využívanie, ale je
možné využiť ju na pestovanie energetických plodín, ktoré nemusia spĺňať rovnaké testy,
pokiaľ ide o nebezpečné látky.

Pomerne rozdielne názory sme mali tiež na Fond solidarity. Chcela by som tu povedať dve
veci. Prvá je, že súhlasím s tým, že je povinnosťou znečisťovateľa zaplatiť, ale zároveň, ak
obce postihnú takéto katastrofy, je vecou európskej solidarity a súcitu, aby sme im v tejto
chvíli boli schopní pomôcť, pretože kým spoločnosť, ktorá to zavinila, splní svoje záväzky,
prejde mnoho mesiacov.

Nachádzam sa v nepríjemnej situácii, keď ako komisárka zodpovedná za humanitárnu
pomoc a reakciu na katastrofy môžem rýchlo pomôcť obetiam záplav v Pakistane, ale
nemám v rukách žiadny nástroj, aby som pomohla obetiam tejto katastrofy. Toto leto,
keď boli v Rumunsku a Moldavsku záplavy, som mohla Moldavsku veľmi rýchlo poskytnúť
prostriedky, ale nemohla som urobiť nič pre obete záplav v Rumunsku – a nehovorím tu
len o sebe, hovorím o nás ako európskych občanoch.

Túto otázku musíme preskúmať, aby sme zistili, či by sme v období rastúceho počtu
katastrof doma a v zahraničí nemali mať v rukách nástroj, ktorý by nám umožnil prejaviť
súcit s našimi občanmi.
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Mimochodom, naši občania sú zmätení z toho, prečo môžeme pomôcť Pakistanu, keď
nemôžeme pomôcť Ajke.

Zazneli otázky, ktoré sa týkali úlohy Komisie. Dovoľte mi to objasniť. Inšpekcie
a monitorovanie sú zodpovednosťami členských štátov. V Komisii na to nemáme mandát.
My sa prostredníctvom školiacich aktivít, zvyšovania informovanosti, získaných ponaučení
snažíme členským štátom pomáhať skvalitňovať ich schopnosti monitorovania a inšpekcie.
Jeden z rečníkov tu povedal, že v tejto oblasti máme jasné inštitucionálne nedostatky.
Môžeme pomáhať so školeniami, ale nemáme mandát na to, aby sme boli inšpektormi
a nahradili vnútroštátne orgány.

Nemyslím tým, že by sme nikdy nemali mať tento mandát, ale teraz ho nemáme a, úprimne
povedané, považujem za omnoho dôležitejšie, aby boli vnútroštátne orgány lepšie vybavené
na vykonávanie svojich povinností namiesto zriaďovania stále väčšieho počtu úrovní
inšpekcií. Musí sa zaistiť, aby ľudia, ktorí túto prácu vykonávajú, boli na ňu vybavení
a pripravení.

Zazneli otázky týkajúce sa recyklovania červeného kalu. Smernica poskytuje podnety na
výskum a naše právne predpisy v oblasti životného prostredia podporujú prechod na
najlepšie dostupné technológie.

Pokiaľ ide konkrétne o toto zariadenie, do roku 2012 malo byť zosúladené s najprísnejšími
normami. Je, samozrejme, hrozné, že táto katastrofa sa stala v roku 2010. Musíme sa,
samozrejme, z tohto poučiť – toto je môj posledný bod, keďže som už riadne prekročila
svoj čas – a zvýšiť úroveň ostražitosti, pokiaľ ide o ostatné miesta v Európe, ktoré by
v budúcnosti potenciálne mohli byť zdrojom nebezpečenstva.

Aby sa riziko nepremenilo na katastrofu, je kľúčové monitorovanie, pripravenosť
a prevencia, a musím plne súhlasiť s rečníkmi, ktorí tento bod kritizovali. Máme politiku
týkajúcu sa pripravenosti a prevencie a opäť poviem, že, ako aj v prípade právnych
predpisov, o ktorých sme diskutovali, je rozhodujúce, aby sa v našich členských štátoch
táto politika premenila na skutočnosť.

Pokiaľ ide o nás, predložíme vám návrh, oznámenie na posilnenie schopnosti EÚ reagovať
na katastrofy, a vrátime sa k vám s ponaučeniami získanými z tejto katastrofy.

Katarína Neveďalová (S&D) -    (SK) Chcem vyjadriť osobný „personal statement“ k tomu,
čo povedala pani Morvai.

Mám tri veci, ktoré chcem povedať: prvá je, že pani Morvai, ste to vy, kto sa tu vkuse rehoce
v tejto snemovni na tom, čo ostatní kolegovia hovoria. Druhá vec: je veľmi úbohé z niečoho
takého, ako je katastrofa, ktorá sa udiala v Maďarsku vytĺkať politický kapitál a prirovnávať
to k niečomu, čo absolútne s tým nesúvisí. A tretia vec je, že naozaj si myslíte, že od ľudí,
ktorí sa tu prechádzajú v gardistických uniformách v tejto snemovni, je niečo, čo povedia,
vôbec relevantné?

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Kinga Göncz (S&D),    písomne. – (HU) Hoci maďarský premiér povedal, že „Maďarsko
má dostatočnú silu, aby prekonalo dôsledky takejto katastrofy samo”, chcela by som
Európskej komisii a členským štátom poďakovať za doterajšiu poskytnutú a ponúknutú
pomoc na prekonanie dôsledkov katastrofy. Táto katastrofa v Maďarsku dokazuje tiež
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potrebu prísnejších právnych predpisov Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany. Lisabonská
zmluva to umožňuje, keďže riadenie katastrof ustanovuje ako spoločnú zodpovednosť
Spoločenstva a členských štátov. Táto katastrofa v susedstve obce Ajka môže byť prvým
skutočným testom smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorá nadobudla účinnosť
v roku 2007, a teraz uvidíme, či môžeme v plnej miere uplatniť zásadu, podľa ktorej
znečisťovateľ platí. Právny predpis okrem iného navrhuje, aby spoločnosti vytvorili finančné
rezervy určené na zvládnutie dôsledkov prípadných priemyselných katastrof.

Potrebné je zvážiť, či by sme vytvorenie takýchto finančných rezerv nemali stanoviť ako
povinné pre spoločnosti, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami. Naliehavo vyzývam
maďarskú vládu, aby začala čo najskôr rokovať s Európskou komisiou o prerozdelení
prostriedkov z fondu na ochranu životného prostredia a z fondu na rozvoj vidieka na účely
zvládania katastrof. Vítam návrh Európskej komisie v oznámení týkajúcom sa preskúmania
rozpočtu, ktoré bolo zverejnené v utorok, aby bol Fond solidarity v budúcnosti k dispozícii
aj na účely odstraňovania následkov priemyselných katastrof.

Ivailo Kalfin (S&D),    písomne. – (BG) V prvom rade by som chcel vyjadriť úprimnú
sústrasť rodinám deviatich maďarských občanov, ktorí zomreli následkom nehody, a tiež
účasť so všetkými obeťami.

Priemyselná nehoda takého typu, aká sa stala v Maďarsku, vyvoláva u európskych občanov
mnohé otázky. Ako bolo možné očakávať, naši krajania v Bulharsku sú mimoriadne
znepokojení a pozorne sledujú, či v dôsledku tejto nehody teraz alebo v budúcnosti ťažké
kovy alebo iné škodlivé látky neznečistia vody rieky Dunaj.

Pani komisárka, ako môže Európska komisia vytvoriť schopnosť reagovať v takýchto
situáciách, pokiaľ ide o prevenciu, okamžitú reakciu, monitorovanie rizík a odškodnenie
obetí? Môže si EÚ nechať vykonať analýzu environmentálnych rizík vyplývajúcich z nehody
v Maďarsku, ktorá by mala byť predložená čo najskôr?

V tejto súvislosti sa vynára otázka týkajúca sa nie prenosu vnútroštátnych zodpovedností
na európsku úroveň, ale toho, že je potrebné, aby EÚ svojim občanom poskytla záruky,
pokiaľ ide o problémy, ktoré sa týkajú omnoho väčšieho okruhu ľudí ako len štátnych
príslušníkov krajiny.

Iosif Matula (PPE),    písomne. – (RO) Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s občanmi
zasiahnutými ekologickou katastrofou, ktorá sa stala na začiatku tohto mesiaca v Maďarsku.
Myslím si, že toto je čas, kedy musíme ukázať slušnosť bez veľkého rozruchu alebo
zvýrazňovania problémov a bez zneužívania obrázkov tejto nešťastnej priemyselnej
nehody. Z nehody v Maďarsku si môžeme zobrať dôležité ponaučenie. Hospodárska
činnosť sama osebe nie je nebezpečná, pokiaľ sa dodržiavajú prísne nariadenia v oblasti
ochrany životného prostredia. Len keď sa ignorujú nariadenia schválené na úrovni EÚ,
existuje riziko zničenia celých ekosystémov. Nehoda v Maďarsku je tiež príkladom európskej
solidarity. Tím odborníkov z rôznych krajín išiel do tejto krajiny s cieľom pomôcť orgánom
v ich snahe bojovať proti katastrofálnym následkom na obyvateľov a životné prostredie.
Tiež si myslím, že nastal správny čas na to, aby sme opäť začali diskusiu o poskytnutí
podpory európskej jednotky civilnej ochrany. Musí byť neustále k dispozícii, aby mohla
rýchlo a profesionálne zasiahnuť na miestach postihnutých rôznymi katastrofami, ktorých
počet rastie nielen na našom kontinente, ale na celom svete.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. – (LT) Počas posledných šiestich
mesiacov zasiahla určitú časť našej planéty druhá najväčšia ekologická katastrofa – v apríli
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v Mexickom zálive unikla ropa a teraz máme únik červeného kalu v Maďarsku. Hoci sú
odlišné, obdive katastrofy majú niečo spoločné – obdivom bolo možné predísť alebo
minimálne ich rozsah mohol byť menší, ak by sa ochrane životného prostredia venovala
väčšia pozornosť. Bohužiaľ, v mnohých krajinách v rámci EÚ a tiež mimo nej nepredstavujú
životné prostredie a požiadavky na jeho ochranu prioritu pri plánovaní, výstavbe
a prevádzke zariadení, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. Preto som
presvedčená, že ak by sme sa poobzerali okolo seba, všetci by sme našli mnohé miesta so
zariadeniami, kde by sa raz mohla stať ekologická katastrofa väčšieho alebo menšieho
rozsahu. Na mnohých miestach môžeme nájsť príklady nedostatočného rešpektovania
požiadaviek na ochranu životného prostredia (buď úmyselne alebo pre neschopnosť),
výstavba zariadení sa povoľuje veľmi blízko obytných oblastí, posudzovanie vplyvov na
životné prostredie sa vykonáva povrchne bez riadnych konzultácií s obyvateľmi a závery
sú akosi vždy výhodné pre klienta. Pri prevádzke takýchto zariadení sa sťažnosti obyvateľov
často jednoducho odsúvajú nabok. Vyzývam Európsku komisiu a členské štáty, aby tentoraz
otvorili oči, a keď spoznajú skutočnú situáciu, aby zakročili – iniciovali legislatívne
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sprísnia monitorovanie vykonávania požiadaviek
na ochranu životného prostredia a zodpovednosť za nedodržiavanie týchto požiadaviek
a ktoré zaručia nezávislé posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Bogusław Sonik (PPE),    písomne. – (PL) Ekologická katastrofa, ktorá sa stala v Maďarsku,
na nás všetkých silno zapôsobila pre svoj rozsah a mimoriadne tragické následky. Chceli
by sme vyjadriť solidaritu s rodinami obetí a tiež so všetkými, ktorí stratili všetok svoj
majetok a ktorí budú pociťovať následky úniku toxického kalu ešte mnoho budúcich rokov.
Som si istý, že dnes je najdôležitejšie odpovedať na otázku, ktorá sa tak často kladie: bolo
možné vyhnúť sa tejto tragédii? Alebo skôr: ako sa to malo urobiť a čo by sme mali my
ako Európsky parlament teraz robiť, aby sme zabezpečili, že sa takéto nehody už
nezopakujú? Vieme, že v Maďarsku sú mnohé ďalšie takéto nádrže. To však nie je všetko.
Napríklad v Poľsku v Dolnom Sliezsku máme najväčšiu skládku tekutého odpadu v Európe,
ktorá bola zriadená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Môžeme pokojne spať
v Európe, v ktorej sa stala takáto nehoda napriek tomu, že existujú mnohé záväzné právne
predpisy, ktoré mali zaručiť náležitý dohľad nad chemickými látkami? Máme nariadenie
REACH, ktoré je v platnosti tri roky a ktoré vykonáva Európska chemická agentúra. Máme
ďalšie legislatívne dokumenty, ako napríklad nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení
látok a zmesí z roku 2008 a Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania
chemikálií podľa nebezpečenstva, ktoré môžu spôsobiť. Musíme starostlivo a dôkladne
preskúmať existujúce právne predpisy Únie a ich vykonávanie v členských štátoch a musíme
určiť jasné priority, aby sa zaistila účinná prevencia rizika a účinný krízový manažment.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    písomne. – (RO) Chcem vyjadriť svoju ľútosť nad
stratami ľudských životov, ku ktorým došlo v súvislosti s únikom priemyselného odpadu
v Maďarsku. Máme prírodné katastrofy ako záplavy, ktorým nie je možné vždy zabrániť
alebo riadiť ich dosah. Pre prípady priemyselného odpadu, ktorý je pre ľudské zdravie
a životné prostredie potenciálne škodlivý, máme však v Európskej únii pravidlá. Bohužiaľ,
môžeme vidieť, že tieto pravidlá sa nedodržiavajú vo všetkých členských štátoch. Preto
Komisii navrhujem, aby ako svoj cieľ navrhla preskúmať kvalitu vnútroštátnych inštitúcií
zodpovedných za uplatňovanie nariadení EÚ o skladovaní potenciálne nebezpečného
priemyselného odpadu. Inšpekcie sa prioritne musia vykonať v členských štátoch, ktoré
do EÚ vstúpili v rokoch 2004 a 2007.
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17. Databázy týkajúce sa rasového a etnického pôvodu v EÚ (rozprava)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je rozprava o:

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu
v EÚ, ktorú Komisii predložili Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Gönczová
a Sylvie Guillaumová v mene skupiny S&D (O-0143/2010 – B7-0553/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu
v EÚ, ktorú Komisii predložili Hélène Flautrová, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentiniová
v mene skupiny Verts/ALE (O-0146/2010 – B7-0554/2010),

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu
v EÚ, ktorú Komisii predložili Renate Weberová, Nathalie Griesbecková, Sophia
in ’t Veldová, Sonia Alfanová, Cecilia Wikströmová, Louis Michel, Sarah Ludfordová,
Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa
i Balcells, Metin Kazak a Marielle De Sarnezová v mene skupiny ALDE (O-0154/2010 –
B7-0556/2010) a

– otázke na ústne zodpovedanie o databázach o Rómoch a diskriminácii, ktorú Komisii
predložili Rui Tavares, Cornelia Ernstová, Marie-Christine Vergiatová, Cornelis de Jong,
Nikolaos Chountis, Marisa Matiasová a Eva-Britt Svenssonová v mene skupiny GUE/NGL
(O-0155/2010 – B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová,    autorka  −  (SK) Podľa nedávnych mediálnych informácií
francúzska polícia využíva databázu MINS zameriavajúcu sa na Rómov a kočovníkov.

Mimovládne organizácie predložili sťažnosť týkajúcu sa vytvorenia nezákonnej a utajovanej
databázy na uchovávanie osobných údajov v súvislosti s rasovým a etnickým pôvodom
a oznámili, že sa odvolajú na príslušné orgány. Francúzske orgány však existenciu takejto
databázy popierajú. Minister pre prisťahovalectvo predtým tiež oznámil, že biometrické
údaje vyhostených Rómov sa majú uchovávať v databáze OSCAR a v novej databáze, ktorá
sa vytvára. Uvádza sa, že aj Holandsko a iné krajiny Európskej únie registrujú údaje
o etnickom a rasovom pôvode. V súvislosti s tým Rada prerokúva návrh záverov týkajúcich
sa mobilných kriminálnych skupín veľmi rozporuplným spôsobom a bez toho, aby o tejto
iniciatíve informovala Európsky parlament.

Chcem sa Vás teda, vážená pani komisárka, opýtať: čo urobí Komisia so zreteľom na dôkazy
o existencii databázy MINS vo Francúzsku na overenie takýchto informácií? Ak Komisia
zistí, že databáza porušuje zásadu nediskriminácie, aké opatrenia prijme na nápravu
situácie? Či zváži Komisia zahájenie postupu voči členským štátom v súvislosti
s porušovaním právnych predpisov a so zreteľom na nedávny vývoj v iných členských
štátoch, pokiaľ ide o vytváranie alebo existenciu databáz súvisiacich s rasovým alebo
etnickým pôvodom? Začne Komisia vyšetrovanie s cieľom získať informácie o takýchto
databázach a preverí, či sú zákonné v súlade so zásadou nediskriminácie? A moja posledná
otázka je: čo urobí Komisia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty vo svojich
administratívnych a trestno-právnych postupoch nesiahali po etnickom profilovaní?

Hélène Flautre,    autorka. – (FR) Dobrý večer, pani predsedajúca, pani komisárka. Pani
Redingová, dnes máte právom radosť z toho, že Francúzsko v najvyšší čas reagovalo na
konanie Európskej komisie o porušení práva a poskytlo legislatívny program na zriadenie
procesných práv, ako sa to vyžaduje podľa smernice o voľnom pohybe osôb.
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Podľa vášho hodnotenia sú tieto sľuby úprimné a následkom toho sa konania o porušení
práva odsunuli nabok – na rozdiel od zrušenia. Berieme na vedomie vaše poznámky, ale
ako poslanci Európskeho parlamentu by sme tiež chceli mať možnosť monitorovať tieto
sľuby. To znamená, že chceme byť informovaní o tom, aké sľuby dali a aký časový rozvrh
poskytli francúzske orgány. Nezabudnime však na to, že ste sa tiež pýtali Francúzska na
jednotlivcov, ktorí boli odvedení k hraniciam a požiadaní opustiť krajinu, pričom ide
o otázku, ktorá má potvrdiť, že tieto administratívne postupy neboli diskriminačné. Čo sa
stalo s týmito otázkami? Dostali ste na ne odpoveď?

Práve vtedy, keď tlač odhalila informácie o zlom a diskriminačnom augustovom obežníku,
boli nedávno uverejnené informácie o súbore – databáze –, ktorý obsahuje osobné údaje
vrátane podrobností o etnickom alebo rasovom pôvode. Nenaštrbil tento nový zvrat vašu
dôveru v sľuby francúzskych orgánov a presnosť poskytnutých informácií?

Pani Redingová, nesúhlasili by ste s tým, že ďalším logickým krokom je teraz povedať nám
o súčasnom stave prebiehajúceho overovania dokumentov, ktoré si vyžiadala Komisia, či
už v súvislosti s údajnými diskriminačnými postupmi vo Francúzsku, alebo aj v súvislosti
s možným porušením noriem v oblasti ochrany údajov, ako ich ustanovujú právne predpisy
Spoločenstva?

Myslím si, že súčasní európski občania majú právo dožadovať sa zodpovednej Komisie,
ktorá môže zverejňovať svoje úspechy, ale bude tiež odhodlane trvať na súdnych konaniach
voči francúzskym orgánom. Nakoniec, to isté robíte väčšinou pre všetky členské štáty EÚ,
o ktorých je všeobecne známe, že si v súvislosti s Rómami osvojili zlé zvyky.

Tiež by som chcela zdôrazniť, že aj samotná Národná komisia pre ochranu údajov (CNIL)
potvrdila existenciu štyroch nezákonných súborov, ktoré obsahujú osobné údaje, v ktorých
sú osoby označované ako kočovníci, Cigáni alebo Rómovia.

Sophia in 't Veld,    autorka. – Vážená pani predsedajúca, vieme, že pani komisárka je
veľmi odhodlaná a odvážna osoba. Pani komisárka, vás len tak niekto nezastaví a zvyčajne
nepotrebujete, aby vás niekto postrčil. Keď niečo chcete, idete priamo za svojím cieľom.
Bodaj by ste boli rovnako odhodlaná aj v tomto špecifickom prípade.

Len tento týždeň ste uverejnili oznámenie Komisie o účinnom uplatňovaní Charty
základných práv. Oznámenie uvádza, že Komisia bude v plnej miere využívať svoje
právomoci na zabezpečenie toho, aby členské štáty uplatňovali právne predpisy EÚ
a zároveň plne dodržiavali základné práva, a že nebudete váhať so začatím konaní
o porušení práva.

V prípade Francúzska sa čudujem, prečo sa Komisia spolieha výlučne na vyhlásenia vlády,
keď, ako práve zdôraznila pani Flautrová, už bolo niekoľko vyhlásení, ktoré sa s odstupom
času ukázali ako nespoľahlivé. Prečo nezačne Komisia s vlastným vyšetrovaním? Žiadali
sme o to už skôr. Viete, že za sebou v tomto Parlamente máte väčšinu. Vieme, že členské
štáty prejavujú veľký nesúhlas, ale my stojíme za vami, pani Redingová.

Chcela by som spomenúť situáciu vo Francúzsku, situáciu v Taliansku – ktorá je, zdá sa,
ešte vážnejšia – a situáciu v mojej krajine. Najprv by som chcela vedieť, či je možné potvrdiť
existenciu týchto databáz. Máme dôkaz o tom, či existujú alebo neexistujú? Máme zoznam?
Pokiaľ ide o Holandsko, viem o tom, že existuje zoznam, pretože obce, ktoré vytvorili
databázy, sú na ne dosť hrdé. Myslia si, že vykonali veľmi dobrú prácu. Pravdepodobne
ich vytvorili s dobrými úmyslami. Ak databázy existujú, zastávali by ste názor, že je to
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zákonné alebo nezákonné? Ak je to zákonné, nepotrebujeme rozpravu. Ak je to nezákonné,
musíme začať konania o porušení práva. Je to také jednoduché.

V iných oblastiach Komisia koná bez váhania. Napríklad, priamo ste si poradili s opozíciou,
keď ste chceli vyriešiť sadzby za roaming pre mobilné telefóny. Ak existujú kartely, potom
Komisia neváha ani sekundu. Myslím si, že Komisia by v tomto prípade mala konať. Pani
Redingová, nastal čas, aby EÚ dokázala, že je spoločenstvom hodnôt a že zasiahne, ak
dôjde k porušovaniu základných práv. Občania nás sledujú.

Rovnako ako pani Flautrová by som vás chcela poprosiť, aby ste prišli do Výboru pre
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a vysvetlili nám, aká je situácia a aké
kroky plánuje Komisia vykonať. Ja ako poslankyňa Parlamentu a európska občianka tiež
očakávam, že získam plný prístup k všetkej korešpondencii, ktorá prebehla s Francúzskom
a možno aj s ostatnými členskými štátmi.

Cornelia Ernst,    autorka. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, jednoducho
položím otázku: Aká je situácia, pokiaľ ide o nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie
s Rómami v Európe? Keď sa teraz dozvedáme, že francúzska polícia, ale aj iné krajiny,
zriaďuje etnicky motivované databázy pre Rómov – a podľa mňa sú takéto databázy
zakázané – a robí to do istej miery z preventívnych dôvodov, potom to už skutočne zašlo
priďaleko. Vo Francúzsku, ako aj v EÚ, sú zakázané databázy, ktoré sa používajú najmä
na zbieranie osobných údajov o rasovom alebo etnickom pôvode ľudí, z dôvodu vysokého
rizika zneužitia a pre riziko diskriminácie. Zber údajov tejto povahy sa môže zrealizovať
len za veľmi špecifických okolností – na konkrétne účely –, ktoré zohľadňujú
nediskrimináciu. Rómovia nesmú byť kriminalizovaní a to je kľúčový bod. Etnicky
motivované databázy slúžiace na prevenciu zločinov sú nezákonné. Rómovia nesmú byť
predmetom osobitného zberu údajov pre svoj spôsob žitia a očakávame, že Komisia, inými
slovami vy, pani Redingová, odmietne akúkoľvek podobu zbierky etnických alebo rasových
údajov a že bude tvrdo pracovať s cieľom zabezpečiť ukončenie tejto činnosti v príslušných
krajinách.

Úprimne povedané, čoraz viac sa sama seba pýtam, či sa v tomto Parlamente, ako aj v rámci
EÚ, deje aj niečo iné než neustále rozprávanie a čo sme vlastne z praktického hľadiska
dokázali zlepšiť v súvislosti so situáciou Rómov v Európe okrem neustáleho rozprávania.
Ak sa pozrieme na zber údajov, môžeme vidieť, že Rómovia sa stali obetnými baránkami
a ľuďmi, ktorých si presúvajú v mnohých členských štátoch EÚ. Deportujú ich do Kosova
a práve týmto Francúzsko už mesiace porušuje zmluvy EÚ, porušuje sa zásada
nediskriminácie – a Komisia sa správa, ako keby bola spokojná – a ja to vidím inak ako
predchádzajúca rečníčka –, pričom francúzska vláda sľubovala, že poskytne právny základ
pre transpozíciu smernice o voľnom pohybe osôb do začiatku roka 2011. V záujme
slušnosti je však potrebné uviesť, že Francúzsko musí zastaviť deportácie Rómov, a je tiež
dôležité, aby tým Rómom, ktorí boli neprávom deportovaní, bolo umožnené vrátiť sa do
Francúzska.

V súvislosti s databázami by som sa vás chcela spýtať: Aké konkrétne informácie máte,
aké iniciatívy vykonáte, ak tieto databázy skutočne existujú v takejto podobe, a budete
v takýchto prípadoch iniciovať konania o porušení zmluvy?

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, podľa mňa je
v rozpore s ľudskými právami to, že tu sedíme tak neskoro v noci a rokujeme o dôležitých
témach, o ktorých by sme mali rokovať cez deň a nie v strede noci, kedy by mali normálni
ľudia odpočívať doma a spať.
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No i napriek tomu sa za posledné týždne uskutočnilo veľa rozpráv, odohralo veľa škandálov
a udalostí a ja si myslím, že tento Parlament by si mal všimnúť, čo sa stalo vo Francúzsku
a ako Európska komisia reagovala na túto skoro až historickú udalosť. V dejinách našej
Európskej únie ešte nikdy nebol súdny proces z dôvodu porušovania práv.

Začali sme súdne procesy z obchodných, hospodárskych alebo finančných dôvodov, ale
toto je prvý prípad na základe Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv, ktorá je
súčasťou Lisabonskej zmluvy, keď Komisia povedala dosť.

Komisia sa rozhodla – všetkých 27 komisárov rozhodlo – začať 29. septembra konania
o porušení práva voči Francúzsku na základe neuplatňovania týchto práv ľudskej bytosti,
práv jednotlivého občana.

Nemusím vám rozprávať o všetkých tlakoch, ktoré sa vyskytli od tej chvíle, ale Komisia
jednomyseľne povedala, že začne súdne procesy a dá Francúzsku ultimátum. Ak Francúzsko
neodpovie pozitívnym, prijateľným spôsobom do 15. októbra, zrealizuje sa tento súdny
proces. To je normálny postup, ktorý uplatňujeme pri všetkých členských štátoch.

A teraz, čo sa stalo? Nuž, Francúzsko odpovedalo. Bolo to po prvýkrát, bolo to jedinečné,
pokiaľ ide o spôsob, akým sa riešia otázky, a ja si osobne myslím, že to bol prvý moment
európskeho aspektu občanov.

Nech sa na to jedného dňa pozrú historici. Sme uprostred konaní, uprostred boja, takže
to možno vnímame z iného uhla pohľadu.

A teraz objektívne, čo spravilo Francúzsko? Francúzsko urobilo presne to, o čo ho Komisia
požiadala. Podľa smernice z roku 2004 existujú materiálne práva, tiež ich voláme procesné
práva, ktoré slúžia na ochranu občanov proti neprijateľnému konaniu orgánov, keď sú
uväznení. A tieto procesné práva neboli zavedené do francúzskych právnych predpisov.
Preto sme Francúzsku povedali: do 15. októbra potrebujeme vedieť, akými spôsobmi
plánujete zmeniť francúzske právne predpisy, vďaka ktorým zavediete procesné práva
z roku 2004 a ukážete nám dôveryhodný časový rozvrh, podľa ktorého budete postupovať
pri zavádzaní týchto práv do francúzskych právnych predpisov.

Nuž, dostali sme odpoveď. Dostali sme ju jednu hodinu pred konečným termínom, ale
dostali sme ju. Od 8.00 v sobotu ráno skúmajú moji odborníci dokumenty a dnes som
dospela k záveru, že všetky body vychádzajúce z právnych predpisov, ktoré Komisia žiadala
od Francúzska, boli zodpovedané – aj keď ešte neboli zavedené do francúzskych
vnútroštátnych právnych predpisov, pretože ich musia najprv predložiť senátu a až potom
ich môžu de facto zaviesť do francúzskych právnych predpisov a skutočne ich vykonávať.

Dospeli sme k záveru, že sme spokojní s tým, čo nám dali francúzske orgány, no nemôžeme
uzavrieť prípad, pretože tieto sľuby, tieto prvky práva, tieto navrhované právne predpisy
ešte nie sú zavedené. Tak sme povedali, že prípad pozastavujeme, ale nechávame ho
otvorený. Necháme ho otvorený až do chvíle, keď francúzska vláda skutočne zavedie tieto
právne predpisy de facto do každodenných konaní.

To je podľa mňa niečo, čo sa dá považovať za víťazstvo. Pomyslite na všetko, čo sa stalo.
Teraz Francúzi tvrdia, že nie je žiadny problém, že nikdy žiadny problém nebol. Ale bol
problém a oni nám dajú právne predpisy, ktoré plánujú zmeniť. Uvidíme, či to urobia.
Myslím si, že to urobia.

Druhá otázka bola, ako zaobchádzali s jednotlivcami počas leta a či mali procesné záruky
ako jednotlivci, ako európski občania alebo či boli diskriminovaní.
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Prečo som nezačala konania o porušení práva ako tie, ktoré sme začali na základe právnych
predpisov? Jednoducho preto, lebo keď chceme konať, môžeme to urobiť len na základe
právnych dôkazov. Nemôžeme konať len na základe pocitu, z presvedčenia, že niečo je
nesprávne. Musíme mať právny dôkaz, a preto sme požiadali francúzsku vládu, aby nám
dodala dokumenty o jednotlivcoch.

Teraz máme hromadu spisov o jednotlivcoch. Moji odborníci ich analyzujú a povedali mi,
že budú mať určite dodatočné otázky pre francúzsku vládu a myslia si, že túto analýzu
spolu s odpoveďami vlády ukončia o štyri týždne.

K dnešnému dňu teda máme tieto dva prípady. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá skutočnosť,
pretože by som tiež chcela poslancom úprimne povedať, že zavedenie smernice z roku
2004 o voľnom pohybe osôb nie je dokonalé. Keďže Komisia je silná, teraz sme svedkami
toho, že všetky krajiny, ktoré tiež nie sú ideálne – nie nedokonalé až v takej miere ako
Francúzsko, ale nie dokonalé –, začínajú vyhlasovať, že smernicu zavedú úplne.

Niečo sa teda stalo. Myslím si, že celá Európa pochopila, že už nežartujeme a že práva
jednotlivca, našich občanov, a hodnoty našej spoločnosti sa musia brať vážne.

Dosť bolo povedané o prípade Francúzska, pretože Komisia už prijala rozhodnutie k tejto
otázke, ale ide o nedokončený problém a prípad je stále otvorený.

Teraz prejdime na otázku databázy, ktorú údajne vlastní francúzska polícia a ktorá možno
obsahuje etnické prvky. Po prvé, Komisia pozorne sleduje vývoj týchto záležitostí.
Francúzske orgány nás opäť ubezpečili, že všetko je v poriadku, ale tu platí iný systém,
pretože existujú francúzske právne predpisy na ochranu údajov a zaobchádzanie s nimi,
ktoré kontroluje francúzsky orgán na ochranu údajov CNIL v súlade s našimi pravidlami.
Je v súlade s pravidlami, že komisia CNIL vykonala inšpekciu a minulý týždeň vypracovala
predbežnú verejnú správu. Videli ste výsledky komisie CNIL. Ja som ich tiež čítala. Spôsob,
akým sa o tom píše v tlači, niekedy nie je úplný, pretože komisia CNIL tiež s veľkou
vážnosťou povedala, že sa tam možno nevyskytli etnické prvky, ale určite existujú databázy,
ktoré neboli povolené orgánmi.

Pokiaľ ide o dodržiavanie právnych predpisov EÚ, poskytnuté informácie musia zaistiť,
aby situáciu pokryla smernica o ochrane údajov. Toto sa môže stať len z dôvodu, ktorý
súvisí s prisťahovalectvom. V prípade prisťahovalectva existujú mnohé záruky a ochrana,
ktoré sa týkajú toho, čomu hovoríme citlivé údaje. Citlivé údaje sa môžu spracovávať len
vo výnimočných prípadoch, v prípadoch verejného záujmu. Podliehajú primeranej ochrane
a túto primeranú ochranu musí poskytnúť príslušná krajina.

Ak spracovanie údajov nepatrí do smernice o ochrane údajov, potom by sa malo uplatniť
rámcové rozhodnutie z roku 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci
policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Tam je ale stále problém, pretože táto rámcová smernica bude platiť až od 27. novembra
tohto roka. Právomoci Komisie sú teda na základe tejto smernice skôr obmedzené.

Odpoviem na veľmi konkrétne otázky, ktoré tu dodatočne odzneli k prípadu Francúzska.
Sú ešte iné členské štáty, v ktorých by sme mohli overiť možnú existenciu databáz
obsahujúcich údaje o etnickom alebo rasovom pôvode?

Podľa smernice o ochrane údajov je spracovanie takýchto citlivých údajov povolené ako
výnimka a musí sa oznámiť vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov. Orgánom na
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ochranu údajov vo Francúzsku je komisia CNIL. Takéto výnimky je potrebné z dôvodov
značného verejného záujmu oznámiť aj Komisii.

Keď sa podá takéto oznámenie, vnútroštátny orgán na ochranu údajov a Komisia budú
môcť zhodnotiť, či sú opatrenia v súlade s pravidlami o ochrane údajov, a tu máme výsledok
predbežnej analýzy vykonanej komisiou CNIL, z ktorej jasne vyplýva, že o takéto povolenia
nikto nežiadal. Mali by sme teda dovoliť justičným orgánom vo Francúzsku vykonávať
svoju prácu, pretože sú nielen kompetentné, ale aj zodpovedné, keďže robia takýto druh
práce.

A čo Holandsko? Bolo tam niekoľko databáz, v ktorých bolo zabezpečené spracovanie
citlivých údajov a ktoré Holandsko nahlásilo Komisii v rokoch 2005 a 2006.
Najkontroverznejšia databáza sa týkala trestnej činnosti mladých ľudí karibského pôvodu.
Táto databáza už bola vymazaná.

Jedna obec v Holandsku nedávno plánovala vytvoriť etnický zoznam, no zrušila svoj projekt
na odporúčanie holandského orgánu pre ochranu údajov. To svedčí o tom, že systém
podľa tejto smernice – pričom sú zodpovedné orgány na ochranu údajov, vnútroštátne
orgány na ochranu údajov – funguje.

Okrem toho by som chcela povedať Parlamentu, že pracujem na reforme smernice
o ochrane údajov, čiastočne s cieľom posilniť nezávislosť a príležitosti na zasiahnutie pre
vnútroštátne orgány na ochranu údajov v európskom rámci.

To bude musieť nateraz stačiť. Musím skrátiť svoj prejav, pretože po polnoci sa netlmočí,
tak to dovtedy ukončime.

Véronique Mathieu,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážená pani predsedajúca,
pani Redingová, dámy a páni, potešilo ma, keď som dnes počula, že kolégium komisárov
nemá v úmysle pokračovať v konaniach o porušení práva voči Francúzsku v súvislosti so
smernicou 2004/38/ES. Dávnejšie som vám však položila otázku v súvislosti s touto
záležitosťou, konkrétne na zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci, a už som vám povedala, že Francúzsko poskytlo všetky informácie v rokoch
2006 a 2007 spolu s tabuľkami zhody pre transpozíciu smernice 2004/38/ES.

A predsa sa teraz, v roku 2010, tvárite prekvapene pri zistení, že procesné práva nie sú
primerané. Nikdy ste neodpovedali na moju otázku, pani Redingová, preto by som dnes
chcela dostať odpoveď.

Chcela by som povedať ešte jednu vec k databáze MENS. Myslím si, že opozíciu a ostatných
už začína táto rozprava unavovať. Je veľmi jednoduché dokázať, že tieto obvinenia sú
neopodstatnené. Máte k dispozícii závery správy komisie CNIL, ktoré boli predložené
premiérovi. Predpokladám, že ste tiež dostali, takisto ako ja, správu od generálneho riaditeľa
národnej polície, pani Redingová. Spomenuli ste mnoho záležitostí, ktoré zrejme považujete
za neuspokojivé.

Bojujete za ľudské práva, ale nemali by sme sa obmedzovať na obhajovanie práv menšín.
Je potrebné obhajovať práva všetkých ľudí a my všetci máme právo byť rešpektovaní. My
vo Francúzsku sme tiež čestní a ja vám môžem zaručiť, že databáza MENS nikdy
neexistovala. Pani Redingová, komisia CNIL vyšetrovala, hľadala rôzne urážlivé kľúčové
slová ako kočovníci, Cigáni alebo Rómovia a nenašla akýkoľvek dôkaz, že národná polícia
vlastní takéto databázy.
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Jediné, za čo možno národnú políciu kritizovať, je neschopnosť vyjadriť sa k tejto databáze,
ale súbory neobsahujú genealogické informácie. Ide len o to, že národná polícia má
množstvo databáz, ktoré...

(Predsedajúca požiadala rečníčku, aby ukončila svoje vystúpenie.)

Dovoľte mi dokončiť svoje komentáre. Som jediná rečníčka z poslaneckého klubu PPE,
preto by som chcela využiť príležitosť hovoriť v mene nášho poslaneckého klubu.

Tieto databázy obsahujú informácie o skupinách jednotlivcov, ktorí nemajú trvalé bydlisko
a žiadny domov. Neobsahujú údaje o etnickom pôvode. Preto aj keď komisia CNIL
neposkytla žiadne vyhlásenie, chcela by som, aby ste aspoň uznali, že nie je...

(výkrik)

Áno, je to pravda a chcela by som, aby ste túto skutočnosť uznali. Tiež by som bola rada,
pani Redingová, keby ste zabudli na svoje podozrenie voči francúzskej vláde. Váš prístup
sa pomaly stáva nezdravou zaujatosťou.

Sylvie Guillaume,    v mene skupiny S&D. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka,
dámy a páni, vytváranie profilov na základe etnického pôvodu nie je v členských štátoch
nový postup, ale zdá sa, že za ostatné roky sa zintenzívnil v mene operácií v oblasti boja
proti terorizmu, udržiavania práva a poriadku a dokonca v mene boja proti nezákonnému
prisťahovalectvu. Nedávne odhalenia týkajúce sa existencie databázy o Rómoch
a kočovníkoch vo Francúzsku poukázali na to, aké je dôležité, aby Komisia pokračovala
vo vyšetrovaniach s cieľom získať dodatočné informácie o existencii týchto databáz, ale
aj potvrdiť, či sú databázy zákonné a zlučiteľné so zásadou nediskriminácie.

Pani komisárka, nestotožňujem sa úplne s vaším nadšením týkajúcim sa odpovede, ktorú
Francúzsko poskytlo pred pár dňami, ale naozaj chápem, prečo ste sa vyjadrili týmto
spôsobom.

Vravíte, že Francúzsko tvrdí, že plánuje transponovať smernicu o voľnom pohybe osôb
a poskytne časový rozvrh. K otázke tejto toľko diskutovanej smernice a jej transpozície
existujú dve možnosti. Buď Francúzsko dalo čisto formálny záväzok, čo by znamenalo,
že Komisia nedostala odpoveď a zabudla na dávnu históriu, alebo je tu druhá možnosť, že
Francúzsko dalo riadnu odpoveď, a v takom prípade by sme radi poznali podrobnosti.
Spomenuli ste časový rozvrh týkajúci sa prebiehajúcej transpozície. Francúzsko momentálne
transponuje smernicu o voľnom pohybe osôb ako súčasť piatej revízie svojich zákonov
o prisťahovalectve za sedem rokov. Môžem vás ubezpečiť, že revízia ďaleko presiahne
európske zásady o voľnom pohybe osôb. Z toho dôvodu si myslím, že tento postup budete
musieť sledovať veľmi pozorne.

Dovoľte mi na záver vyjadriť nádej, že Komisia bude neoblomná a bude podporovať zásadu
nediskriminácie. Dúfam, že sa nenecháte ukolísať priateľskými dohodami alebo holými
sľubmi, aj keď ich dáva francúzska vláda.

Nathalie Griesbeck,    v mene skupiny ALDE. – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani
komisárka, viem, že je neskoro, ale v dnešnej večernej rozprave je dosť vášnivý konflikt
názorov. Napriek veľmi jasným vysvetleniam, ktoré ste nám práve poskytli, sa dnes ráno
našla ďalšia nová francúzska informačná webová stránka, ktorá obsahuje databázu
o Rómoch, samozrejme, nezákonnú, ktorá obsahuje podrobné a rozsiahle informácie
vrátane priezvisk, rodných mien, prezývok, rodinného pôvodu, spoločenských kontaktov,
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poznávacích značiek a modelov áut a mien partnerov. Orgány opäť tvrdili, že nevedeli
o existencii takýchto databáz.

Napokon, bez ohľadu na to, či informácie nájdené na tejto stránke sú alebo nie sú pravdivé,
stále existuje značné riziko diskriminácie súvisiace s existenciou týchto databáz vo
Francúzsku a rôznych iných európskych krajinách.

A preto, pani komisárka, vzhľadom na vaše komentáre a vašu povesť založenú na sile
účelu, čo zamýšľate spraviť? Aké ďalšie dôkazy musíme poskytnúť, aby ste konali a reagovali
vzhľadom na túto neschopnosť podporovať zásadu nediskriminácie? Inými slovami a bez
toho, že by som chcela byť kontroverzná, dovoľte nám podporiť zákon vo Francúzsku,
v členských štátoch Európskej únie a medzi tými, ktorí vytvárajú túto polovičatú európsku
demokraciu.

Počuli sme o vyhosteniach vo Francúzsku počas tohto leta, o obežníku vydanom 5. augusta
– ktorý bol, našťastie, neskôr stiahnutý – o databáze MENS a ďalších. S veľkým záujmom
sme si vypočuli argumenty, ktoré ste dnes večer predniesli. Dnes ste nám oznámili, že ste
spokojná so sľubom Francúzska z minulého týždňa, že upraví vnútroštátne právne predpisy
v súlade s európskou smernicou z roku 2004.

Rovnako ako kolegovia poslanci by som aj ja chcela získať prístup k týmto dokumentom,
aby sme sa mohli stotožniť s vaším názorom a vaším odhodlaním obnoviť právny štát.
Vaše komentáre z dnešného popoludnia zneli, takmer ako keby ste kapitulovali.

Aby som uzavrela túto dlhú rozpravu, dovoľte mi zdôrazniť, že slúžila na jeden účel.
Ukázala nám, že je v prvom rade potrebné riešiť podstatu problému tým, že podporíme
úsilie jednotlivých štátov a európske politiky ako súčasť právneho štátu, na ktorého
princípoch je založená európska demokracia.

Raül Romeva i Rueda,    v mene skupiny Verts/ALE. – (ES) Vážená pani predsedajúca, pani
komisárka, keď ste povedali vaše známe „dosť“, mnoho ľudí v tomto Parlamente, ale najmä
na ulici, tlieskalo.

To vyvolalo obrovskú mieru očakávania pre nás všetkých, ktorí stále veríme v európsky
projekt. Konečne sa niekto v Komisii odvážil postaviť sa silnému členskému štátu v otázke
základných práv, čo bola vždy najdôležitejšia vec v rámci slov, ale nie vždy v rámci činov.

To nás trochu prekvapilo a nebolo, povedzme, správne chápané, že keď začali konania,
neboli založené na diskriminácii, ale len na voľnom pohybe osôb. Podľa mňa to bol do
istej miery nedostatok, ale v každom prípade sme naďalej tlieskali vášmu odhodlaniu v tom
čase.

Po dnešnom rozhodnutí sme preto trochu zmätení a netýka sa to len nás, ale všetkých
ľudí, ktorí dúfali, že z vašej strany uvidia odvážnu reakciu v tejto záležitosti. Toto je presne
ten prípad, pretože vieme, že dôvera, ktorú ste prejavili francúzskej vláde, sa preukázala
prinajmenšom ako diskutabilná.

Po druhé, toto je presne ten prípad, pretože vieme, že v revízii smernice o voľnom pohybe
osôb sa niektoré kroky robia v prospech zavádzania pojmov a nového definovania pojmu
kočujúcich skupín, čo by do istej miery umožnilo, aby tieto skupiny boli opäť
kriminalizované. Táto skutočnosť nás znepokojuje.

Myslím si, že pocit sklamania, ktorý dnes majú niektorí z nás, by sa nemal ešte ďalej
umocňovať. Preto vás žiadame, aby ste nám, prosím, dovolili zotrvávať v nádeji, ktorú
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nám dalo vaše „dosť“, pretože my tu ešte stále veríme, že existuje problém a že je potrebné,
aby sme sa spolu s ďalšími vládami postavili francúzskej vláde v tejto otázke.

Rui Tavares,    v mene skupiny GUE/NGL. – (PT) Pani komisárka, táto rozprava je
o základných právach, akými sú nediskriminácia a voľný pohyb osôb. Napriek tomu sa
z nej stala rozprava o základných predpisoch, ktoré riadia našu prácu v európskych
inštitúciách. To znamená vedieť, či členský štát koná v dobrej viere, či poskytuje európskym
inštitúciám spoľahlivé informácie a tak ďalej. Navyše, vzhľadom na túto skutočnosť sa
z toho stala aj rozprava o tom, či sme my ako európske inštitúcie schopní zabezpečiť, aby
sa rešpektovali tieto zásady a predpisy, či sme schopní rozprávať jasne a či vieme byť
neústupní, keď ide o ich obhajovanie.

Myslím si, že pokiaľ ide o otázku dobrej viery, už máme jasné odpovede. Niektoré členské
štáty, najmä Francúzsko, nekonali v dobrej viere. Opakovane popreli existenciu
dokumentov, ktorých kópie boli neskôr zverejnené. To sa stalo aj počas leta a prebieha to
aj teraz v súvislosti s databázami. Ako môžu tvrdiť, že neexistujú databázy, keď sme dnes
na internete zverejnili databázu s názvom Roms na francúzskej webovej stránke, ktorá
obsahuje mestá pôvodu a množstvo informácií o rómskych obyvateľoch vrátane tých
z EÚ: z Bukurešti, Belehradu a Temešváru?

Odpoveď na ďalšiu otázku je tiež veľmi dôležitá. Povedali ste, že ide o historickú chvíľu,
pani komisárka, a že historici uznajú, že Komisia prvýkrát zaujala jednoznačné stanovisko.
Mám o tom značné pochybnosti, vážená Komisia, a to som historik. Mám mnoho
pochybností, pretože dokonca aj novinári majú pochybnosti. Deň po tom, ako navštívili
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, niektoré noviny ako Financial
Times napísali, že Komisia nebude žalovať Francúzsko. Iné noviny oznámili, že bude.
Dokonca ešte dnes je v správach, že prípad voči Francúzsku bol pozastavený, alebo niekde
inde, že sa zrušil.

Ak sa Komisia nevyjadruje jasne – a je zrejmé, že jej slová nie sú chápané jasne –, chcel by
som poznamenať, že ak sa naozaj chce vyjadrovať jasne, Parlament bude v tomto úžasný
spojenec. Ak Komisia zaváha, Parlament nezabudne pokračovať v tomto prípade. Nebude
to prípad, ktorý sa vyskytol v lete a jednoducho pominul. V tomto Parlamente sa o ňom
bude naďalej hovoriť.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Vidíme, že kríza narušila mnohým európskym občanom
pocit bezpečia. To vytvára dobrú živnú pôdu nielen pre rozvoj a šírenie extrémizmu, ale
aj pre politické prejavy, ktoré označujú konkrétne etnické skupiny ako hrozbu pre
bezpečnosť a spájajú menšiny a migrantov s trestnou činnosťou. Francúzska vláda začala
vyháňať Rómov z Francúzska z etnických dôvodov, čo je neprijateľné. Máme dobrý dôvod
domnievať sa, ako spomenulo niekoľko ľudí, že francúzska polícia, ako aj ostatné európske
štáty, ešte nezastavila zber údajov o etnickom pôvode.

Ak sa to dokáže, úprimne dúfame, že Komisia bude skutočne konať ako ochrankyňa zmlúv
a Charty základných práv a bude iniciovať postup pre porušenie záväzkov. Pri udržiavaní
verejného poriadku zohráva polícia dôležitú úlohu, ale vytváranie profilov na základe
etnického pôvodu sa nesmie stať súčasťou jej štandardného postupu. Narúša to dôveru
menšín v demokratické inštitúcie a môže vytvárať dôvody na diskrimináciu. Väčšina
rómskeho obyvateľstva v Európe žije v hlbokej chudobe a okrem chudoby musí znášať aj
diskrimináciu. Zatiaľ čo v stratégii EÚ 2020 máme ambiciózne plány na boj s chudobou,
často sme svedkami toho, že bojujeme proti chudobným, čo musíme rozhodne zastaviť.
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Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani Redingová, dnes
ste nám s istým nadšením povedali, citujem, že reakcia Francúzska dokazuje, že EÚ je
účinné právne spoločenstvo, alebo, opäť citujem, že teraz sa musíme zamerať na praktické
konanie a výsledky založené na našich spoločných európskych hodnotách. Mám v rukách
kópiu konsolidovaných zmlúv a Charty základných práv a dúfam, že mi prepáčite, ak sa
úplne nestotožňujem s vaším nadšením.

Aký dôkaz potrebuje Komisia na to, aby v tejto záležitosti urobila ďalší krok? Aký dôkaz
je potrebný na odsúdenie diskriminačného zaobchádzania, vyhostenia, ktoré sa momentálne
zameriava na Rómov vo Francúzsku a iných európskych krajinách?

Je pravda, že Komisia zaviedla mnohé opatrenia na podporu integrácie Rómov, najmä
s pomocou štrukturálnych fondov. Ale rozmýšľam, či sa Komisia sama účinne neochromila
tým, že pokračuje v taktike, v ktorej odmieta čeliť skutočnostiam.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, pani Redingová,
musím priznať, že aj ja som dnes večer sklamaná. Mnohí z nás zobrali na vedomie vaše
predchádzajúce vyhlásenia a dokonca sme vás aj podporili. Teraz nám bolo vysvetlené, že
konania o porušení práva týkajúce sa voľného pohybu osôb boli len pozastavené. Napriek
tomu je diskriminácia témou dnešných diskusií. Chcete dôkazy, pani Redingová, a požiadali
ste francúzsku vládu, jedine francúzsku vládu, aby ich poskytla. Toto nám tvrdíte a tvrdili
ste to vždy, keď sme sa vás pýtali.

Pani komisárka, musím povedať, pri všetkej úcte, že sa začínam sama seba pýtať, či vám
záleží na tom, čo chceme povedať. Tento víkend som bola v Marseille, kde som sa stretla
so združeniami, ktoré pracujú s rómskou komunitou. V tejto oblasti aktívne pôsobím
mnoho rokov a musím povedať, že som bola zhrozená z toho, pani komisárka, čo mi
povedali o situácii Rómov v oblasti Marseille. Pani Redingová, Rómovia vo Francúzsku
majú strach, schovávajú sa. Neodvážia sa opustiť svoje provizórne tábory. Ich deti sa už
neodvažujú chodiť do školy. Združenia nie sú schopné lokalizovať ich, a preto nie sú
schopné ani sledovať ich sociálne blaho a zdravie. To nám vravia združenia, pani komisárka.
Taká je súčasná situácia Rómov vo Francúzsku.

Databáza MENS. Nezaoberajme sa databázou MENS. Polícia ohlásila, že bola zmazaná.
No ak si pozorne prečítate správu komisie CNIL, pani komisárka, uvidíte, že inšpekcie,
ktoré vykonala komisia CNIL, sa týkali etnického pôvodu. Požiadajme teda o správy
z inšpekcie. Komisia CNIL je uznávaný orgán. Požiadajte o záznamy všetkých inšpekcií,
ktoré vykonala komisia CNIL, a...

(Predsedajúca prerušila rečníčku.)

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka,
Parlament prijal 9. septembra rozhodnutie, ktoré spustilo aktuálnu a potrebnú rozpravu.
Parlament splnil svoju úlohu.

Sú tu takí, ktorí si myslia, že na základe ráznej povahy vašich neskorších vyhlásení – v súlade
s požiadavkami Parlamentu – a vysvetlení, ktoré nám dnes večer dávate, môže byť naším
jediným záverom sklamanie z toho, že voči Francúzsku sa nevedú žiadne konania. Malo
by sa zdôrazniť, že naša rozprava nebola o Francúzsku a určite nie proti Francúzsku. Bola
to rozprava v prospech základných zásad európskej integrácie, akou je voľný pohyb osôb,
pretože Európa nie je len o voľnom pohybe tovaru a kapitálu, ale predovšetkým o voľnom
pohybe Európanov, právom a bez diskriminácie a, samozrejme, bez diskriminácie
z etnických dôvodov.
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To znamená, že ak ešte stále ostáva niečo vyšetriť v súvislosti s etnickými záznamami,
ktoré neboli úplne objasnené, ide o prácu Komisie. Malo by sa však zdôrazniť, že táto práca
sa ešte neskončila, pretože zahŕňa tiež bdelosť Parlamentu voči pokušeniu populizmu,
ktorý hľadá obetných baránkov pre problémy sociálneho vylúčenia namiesto toho, aby
hľadal riešenia alebo odpovede.

Okrem boja s populizmom a jeho pokušeniami táto práca zahŕňa aj integrovanie tých,
ktorí sú vyčlenení, ktorí boli dlhý čas prehliadaní a, samozrejme, rómskych obyvateľov.

Parlament musí zorganizovať konferenciu o integrácii rómskej komunity. Parlament musí
tiež povedať, že práca sa ešte neskončila. V skutočnosti sotva začala a ešte máme pred
sebou dlhú cestu. To znamená, že aj keď sa nakoniec nezačnú konania voči Francúzsku,
táto rozprava bude mať zmysel, pretože sa ukázalo, že je aktuálna a potrebná.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Ako všetci viete, rok 2010 mal byť Európskym rokom boja
proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a xenofóbii. Myslím si však, že
v skutočnosti sme tento boj prehrali, prinajmenšom v tomto roku.

Situácia v oblasti základných práv v rámci Európskej únie je čoraz kritickejšia a nezlepšuje
sa. Na pozadí hospodárskej a finančnej krízy vlády v niekoľkých členských štátoch zhoršujú
diskriminačné správanie. Deportácie a databázy na základe etnických kritérií Rómov sú
činnosti, ktoré už boli zdôraznené. Kým Komisia nebude schopná zabezpečiť uplatňovanie
základných práv v EÚ, doplatí na to jej imidž ochrankyne týchto práv. To je riziko, ktoré
si táto inštitúcia nemôže dovoliť podniknúť.

Pani podpredsedníčka Redingová, bude sa Komisia zaoberať aj ostatnými prípadmi
diskriminácie zaznamenanými v členských štátoch a bude ich vyšetrovať? Môže Komisia
dokončiť vyšetrovania s vedomím politického tlaku, ktorému je vystavená?

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Etnickú diskrimináciu jasne zakazujú právne predpisy EÚ,
ako aj medzinárodné právo. Napriek tomu sú isté členské štáty často podozrievané zo
skrytej diskriminácie voči menšinám žijúcim na ich území. V tejto chvíli nechcem hovoriť
o skrytej diskriminácii, ale chcel by som upriamiť vašu pozornosť na existujúci zákon,
ktorý otvorene znevýhodňuje komunitu etnickej menšiny. Aj keď nová slovenská vláda
upravila jazykový zákon o ochrane národného jazyka dobrým smerom, zákon stále
stanovuje pokuty. Preto je tento zákon dokonale schopný zastrašovať a udržiavať v neistote
občanov, ktorých materský jazyk nie je slovenčina. Benátska komisia vo svojom stanovisku
k tomuto zákonu jasne vysvetlila, že zákon je v rozpore s Európskou chartou regionálnych
a menšinových jazykov a do neoprávnenej miery obmedzuje používanie menšinového
jazyka. Chcel by som požiadať Komisiu, pani komisárku a Európsky parlament, aby
dôkladne preskúmali a odsúdili každý postup na území EÚ, ktorý sa dá použiť na
diskrimináciu na základe etnického alebo rasového pôvodu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pred mesiacom vyjadril Európsky parlament obavy
v súvislosti s hromadným vyhostením občanov rómskeho etnického pôvodu a odmietol
akékoľvek prepojenie medzi trestnou činnosťou a prisťahovalectvom. Rumunsko od roku
2007 podporuje európsku stratégiu začleňovania Rómov, myšlienku, ktorá bola
vyzdvihnutá dokonca na zasadaní Európskej rady v septembri.

Chcela by som zdôrazniť, že sa zatiaľ nedospelo k žiadnemu uspokojivému riešeniu. Práve
naopak, mediálne správy o existencii databázy MENS vo Francúzsku obnovujú rozpravu
o rešpektovaní zásady nediskriminácie. Myslím si, že Komisia musí spustiť vyšetrovanie
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v príslušných členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby administratívne postupy
nevychádzali z profilov vytvorených na základe etnických kritérií.

Na záver by som rada uvítala oficiálny záväzok dodržiavať európske právne predpisy
o voľnom pohybe osôb, ktorý minulý piatok dala francúzska vláda. Francúzsko a Rumunsko
musia spolupracovať, aby Rómom uľahčili sociálne začlenenie a získali potrebné finančné
prostriedky.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dnešná
rozprava znovu dokazuje, aké dôležité bolo rozhodnutie, ktoré Európsky parlament prijal
9. septembra, inými slovami, že Francúzsko – členský štát – podľa nás v tomto prípade
porušovalo základné práva diskrimináciou ľudí na základe ich etnického pôvodu, a žiadali
sme vás, aby ste konali. Povedali ste nám veľmi jasne a s nadšením a odhodlaním o všetkom,
čo ste doteraz spravili, za čo ste od nás tiež získali silnú podporu. Podľa nás ste však teraz
urobili krok späť, pretože žiadosť o začatie konaní o porušení zmluvy z dôvodu
diskriminácie na základe etnického pôvodu bola práve opäť podporená dokumentmi,
ktoré už zopár rečníkov spomenulo a o ktorých dnes informovali francúzske noviny. Je
úplne jasné, že došlo k diskriminácii Rómov na základe ich etnického pôvodu a nebola
porušená len ich sloboda pohybu. Preto opäť žiadam, aby sa podnikli kroky a začali sa
konania.

Jaroslav Paška (EFD) -    (SK) Bezpečnostné zložky si ako prirodzenú súčasť svojej
preventívnej práce vytvárajú databázy o ľuďoch, ktorí sa podieľajú na protizákonnej
činnosti.

Databázy sa vytvárajú v súlade s vnútroštátnym právom, prístup k zbieraným dátam majú
iba oprávnené osoby a zozbierané informácie je možné použiť len v súvislosti s ochranou
spoločnosti pred trestnou činnosťou. Som presvedčený, že tak ako bezpečnostné zložky
v iných krajinách, rovnako aj vo Francúzsku či Holandsku zaujímajú bezpečnostných
analytikov iba tie informácie, ktoré pre svoju prácu naozaj potrebujú. Informácie o etnickom
či rasovom pôvode medzi ne štandardne nepatria. Prípadnú nadprácu bezpečnostných
zložiek je iste možné preskúmať a podľa výsledku, myslím si, aj citlivo usporiadať tak, aby
to bolo prijateľné pre Európsku úniu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Dámy a páni, strana Hnutie za lepšie Maďarsko (Jobbik) už
v roku 2006 navrhla možnosť uviesť etnický pôvod osoby v registri trestov, aby sa vo
vhodných prípadoch zamerala pozornosť na cigánskych zločincov. Za týmto stanoviskom
si stále stojíme. V tom čase tvrdili ľavicovo-liberálne médiá, že Jobbik je extrémistická
strana. O štyri roky neskôr vidíme, ako v súvislosti s vyhosťovaním Cigánov vytvárajú
zoznamy vo Francúzsku. Vidíme to aj v Holandsku, kde ich považujú za hrozbu pre
národnú bezpečnosť, a tiež sa tam objavujú databázy. Môžeme to vidieť aj vo Fínsku, kde
sa vo väzenských zariadeniach zaznamenáva etnický pôvod cigánskych páchateľov.

A teraz mi dovoľte položiť otázku jednej zo spravodajkýň tu, slovenskej dáme, ktorá sa
tak nahlas smiala v súvislosti s maďarskými obeťami. Považujem za nanajvýš pokrytecké,
že odsudzuje zbieranie údajov o Cigánoch, zatiaľ čo ako slovenská politička podporuje
rasistický jazykový zákon, ktorý trestá ľudí z etnických dôvodov za to, že rozprávajú
svojím materským jazykom.

Viviane Reding,    podpredsedníčka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, v skratke, prípad
voči Francúzsku nebol zrušený. Bol odložený, pretože musíme čakať na zavedenie právnych
predpisov do praxe a nemôžeme vynášať rozsudok o právnych návrhoch. Právne návrhy
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sú prijateľné, ale je potrebné ich zaviesť, aby sme mohli uzavrieť prípad. Preto je prípad
stále otvorený.

Pokiaľ ide o databázy založené na etnickom pôvode, ktoré komisia CNIL, nezávislý
francúzsky orgán na ochranu údajov, skúma v súlade s francúzskymi právnymi predpismi
a v tomto prípade v súlade s európskymi smernicami, musíme sa spoľahnúť na nezávislé
vnútroštátne orgány na ochranu údajov, pretože tie sú podľa európskych právnych
predpisov zodpovedné za vykonanie analýzy. Myslím si, že francúzsky nezávislý orgán
na ochranu údajov dokázal, že je v tomto smere veľmi spôsobilý.

(FR) No i napriek tomu všetkému si naozaj myslím, že je veľmi dôležité pripomínať si, aké
skutočné problémy sú tu v stávke.

Okrem tých vo Francúzsku je v Európe 10 miliónov Rómov, ktorí tvoria najväčšiu menšinu
v Európe. Ja sama pochádzam z krajiny s 500 000 obyvateľmi. Rómov je 10 miliónov,
takže môžete sami posúdiť rozsah problému. Vo väčšine našich členských štátov žijú
Rómovia v extrémnej chudobe. Čelia problémom s bývaním, vzdelaním, zdravím a prácou
a podľa mňa je skutočne hanebné, že sa tieto problémy stále nevyriešili. Preto dúfam, že
súčasné činnosti budú pokračovať – myslím si, že by mali byť vítané, pretože takýto druh
diskriminácie by sme nemali tolerovať.

Súčasné činnosti poslúžia aspoň ako budíček pre členské štáty. Nezabudla som na to, že
na schôdzi ministrov, ktorá sa konala v apríli tohto roku v Cordobe, boli na úrovni ministrov
zastúpené len tri z dvadsiatich siedmich členských štátov. Preto o rok zvoláme ďalšiu
schôdzu ministrov po tom, ako spoločne s pracovnou skupinou vykonáme podrobné
vyšetrovanie týkajúce sa situácie Rómov a otázky, či sa využívajú alebo nevyužívajú
európske fondy, s cieľom zistiť, čo sa v skutočnosti deje. Ako som povedala, zvoláme o rok
ďalšiu schôdzu ministrov, aby sme presne zistili, aké záväzky dal každý členský štát
z hľadiska národných stratégií pre Rómov v širšom európskom rámci.

Dúfam, že súčasná, trochu nepríjemná situácia poslúži aspoň na zabezpečenie toho, aby
Rómovia neboli viac odstrkovaní, keď budeme formulovať politiky zamerané na riešenie
extrémnej chudoby.

Ak sa nám to tentoraz nepodarí, teraz, keď máme na to príležitosť, ďalšia generácia
poslancov Európskeho parlamentu bude viesť úplne rovnaké diskusie ako my za posledné
týždne. Nechceme, aby k tomu došlo, a preto konajme teraz.

Predsedajúca.   – Rozprava sa skončila.

Carlos Coelho (PPE),    písomne. – (PT) Vytváranie profilov na základe etnického pôvodu
nie je v členských štátoch nový postup, ale za ostatné roky sa rozširoval, predovšetkým
po teroristických útokoch v Madride a Londýne. Napriek tomu je Spojené kráľovstvo
jediným členským štátom, ktorý sa touto záležitosťou zaoberal a vytvoril príslušné právne
predpisy. Vytváranie profilov v rámci osobitných databáz môže byť zákonné a mať
opodstatnené dôvody. Ak sú však kritériá na zber údajov zamerané výlučne na rasu, etnický
pôvod alebo vierovyznanie, mali by byť považované za diskriminačné, teda aj nezákonné.
Zo strany orgánov je oprávnené vykonávanie kontrol totožnosti a monitorovania svojich
príslušných území, pričom ide o spôsob, ako zaistiť verejný poriadok a bezpečnosť, ako
aj predchádzať trestnej činnosti a monitorovať nezákonné prisťahovalectvo. Fyzické
a etnické charakteristiky jednotlivcov by však nemali naznačovať, že sú zločinci alebo že
sú v krajine nezákonne. S každou osobou by sa malo zaobchádzať jednotlivo a na to, aby
sa údaje osoby zadávali do databázy alebo aby boli osoby vystavené rozdielnemu
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zaobchádzaniu zo strany širokej verejnosti, musí existovať iný dôvod ako rasový alebo
etnický pôvod osoby.

18. Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

19. Skončenie rokovania

(Rokovanie sa skončilo o 00.10 hod.)
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