
ŠTVRTOK 21. OKTÓBRA 2010

PREDSEDÁ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

(Rokovanie sa začalo o 9.00 hod.)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v noci 18. októbra
zasiahla mesto Paola, rodisko svätého Františka, prudká búrka, ktorá zachvátila celú
Kalábriu. Spôsobila obrovské škody na verejných budovách, súkromných domoch,
vodovodných a kanalizačných sieťach, elektrických a telekomunikačných sieťach,
nehovoriac o zosuvoch pôdy a bahna. Mnohé rodiny museli opustiť svoje domovy a školy
ostali zatvorené.

K takýmto udalostiam dochádza v Kalábrii už dlho, pravdepodobne v dôsledku vplyvov
spôsobených zmenou klímy. Čoskoro bude vyhlásený stav prírodnej katastrofy a dúfame,
že bude možné aktivovať Fond solidarity Európskej únie. Chcel by som vyjadriť solidaritu
– ktorú, dúfam, tento Parlament cíti spolu so mnou – so všetkými obyvateľmi vrátane
obyvateľov susedných miest, ktoré utrpeli škody.

Predsedajúci.   – Samozrejme, dobre zvážime informácie, s ktorými ste nás oboznámili.
Chceli by sme vyjadriť solidaritu a záujem v súvislosti s katastrofou, ktorá zasiahla Kalábriu,
a všetci poslanci tohto Parlamentu, prirodzene, vyjadrujú podporu postihnutým v tomto
krásnom regióne Talianska a Európy.

2.  – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu

3. Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (rozprava)

Predsedajúci.   – Prvým bodom programu je vyhlásenie Komisie o realizovaných reformách
a vývoji v Moldavskej republike.

Štefan Füle,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, keď sa pozrieme na vzťahy medzi
EÚ a Moldavskou republikou, myslím si, že je nesporné, že sme dosiahli veľký pokrok
v rekordnom čase, no na domácej pôde krajina stále čelí mnohým problémom.

Referendum, ktoré sa konalo 5. septembra, malo vyriešiť bezvýchodiskovú politickú
situáciu zmenou pravidiel voľby prezidenta. Nepodarilo sa mu to. Je to poľutovaniahodné.
Dôležitou otázkou však bolo aj to, či bude referendum spĺňať demokratické štandardy. Je
kľúčové, že medzinárodní pozorovatelia potvrdili ich účinné dodržiavanie. To je
povzbudzujúci signál.

Voľby, ktoré sa uskutočnia 28. novembra, sú pre konsolidáciu demokracie v krajine rovnako
dôležité. Aj naďalej budeme v súvislosti s tým vysielať všetkým zainteresovaným stranám
jasné posolstvá. Všetky politické sily budú teda musieť pracovať spoločne s cieľom zvoliť
prezidenta a vybrať si vládu, ktorá bude schopná viesť krajinu kľúčovou cestou reformy.

Zároveň budeme naďalej pevne podporovať štrukturálne reformy moldavskej vlády.
Dovoľte mi zdôrazniť niekoľko dôležitých aspektov.
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Európska únia nie je iba doposiaľ najväčším darcom Moldavska, ale v marci sa jej okrem
toho podarilo zmobilizovať viac ako štyridsať darcov na podporu reforiem v tejto krajine,
ktorí prisľúbili úctyhodných 1,9 miliardy EUR na roky 2010 až 2013 vrátane nášho
vlastného záväzku v hodnote 550 miliónov EUR.

Za posledné mesiace sme v pravý čas reagovali na množstvo osobitných požiadaviek vlády:
ministrom sme poskytli politické poradenstvo na vysokej úrovni; podporili sme
demokratizačné úsilie v oblastiach, ktoré súvisia s právnym štátom; pomáhali sme
organizovať volebné diskusie; riešili sme núdzové potreby po záplavách z minulého leta
a zvyšovali sme možnosti vývozu moldavských vín.

Spolu s moldavskou vládou sme sa aktívne zaujímali o obyvateľstvo žijúce v regióne
Podnestersko prostredníctvom malých projektov prevažne v sociálnej oblasti. Na budúci
rok začneme s realizáciou komplexného programu budovania inštitúcií v rámci
Východného partnerstva.

Tento program pomôže Moldavsku pripraviť sa na dohodu o pridružení, o ktorej
momentálne rokujeme, a uplatňovať ju. Posledné kolo rokovaní, ktoré prebehlo 13.
a 14. októbra v Kišiňove, opäť ukázalo, že v týchto rokovaniach postupujeme veľmi dobrým
tempom.

Naša pomoc nadobudla aj formu priamych prevodov do rozpočtu Moldavskej republiky.
Od posledného štvrťroka 2009 bolo uhradených 37 miliónov EUR v rámci sektorovej
rozpočtovej podpory a ďalších 15 miliónov EUR je na ceste. Z toho 8,5 milióna EUR bolo
priamo pridelených na pomoc najchudobnejším vrstvám obyvateľstva. Teraz, keď pán
predseda Buzek podpísal príslušné legislatívne rozhodnutie, očakávame skoré vyplatenie
40 miliónov EUR prvej tranže makrofinančnej pomoci.

V rovnakom duchu budeme pokračovať v rušnom programe politických kontaktov
a technických výmen. O niekoľko dní sa stretnem s premiérom Filatom v Luxemburgu.
V novembri Podvýbor pre obchod EÚ – Moldavsko preskúma reakciu Moldavska na hlavné
odporúčania Komisie v súvislosti s prípravou rokovaní o rozsiahlej a komplexnej oblasti
voľného obchodu.

Okrem toho sme s Moldavskom začali oduševnený dialóg o ľudských právach a dialóg
o energetike a rokujeme o dohode v oblasti leteckých služieb. Aktívne rozvíjame dialóg
o vízach, ktorý sa začal v júni. Na budúci pondelok má Rada pre zahraničné veci na základe
výsledkov vyšetrovacích misií, ktoré viedli v septembri nezávislí experti, vydať závery,
ktoré by sa mali zaoberať touto otázkou.

Monica Luisa Macovei,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (RO) Zámerom tejto rozpravy
je, aby sme prediskutovali reformy, ktoré sa uskutočnili v Moldavskej republike za posledný
rok, a jej pokrok na ceste k európskej integrácii.

Táto krajina je na programe Európskej únie už rok, pretože splnila svoje záväzky. Chcela
by som vymenovať niektoré z nich. Vytvoril sa plán s prioritnými opatreniami, ktoré sa
majú vykonať v zásadných oblastiach reformy, spolu s ďalším plánom reformy súdnictva.
Začala sa realizácia oboch týchto plánov. Začal sa dialóg o ľudských právach. Okrem toho
parlament Moldavskej republiky v septembri ratifikoval štatút Medzinárodného trestného
súdu. Prebiehajú intenzívne rokovania o dohode o pridružení s vynikajúcimi výsledkami.
Prešiel iba rok, no tí, ktorí sú zapojení do naštartovania procesu, zaručujú, že bude
pokračovať.
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Moldavská republika je štát, ktorý dosiahol najväčší pokrok v rámci Východného partnerstva
EÚ. Preto vyzývam Radu, aby hodnotila tento štát osobitne podľa jeho skutočných zásluh.
Pokrok značí politickú vôľu, usilovnú prácu a zanietenie, ktoré treba oceniť. Ocenili sme
krajiny západného Balkánu za opatrenia, ktoré prijali. Neváhajme teda a oceňme aj
Moldavskú republiku.

V dialógu o vízach Moldavsko dosiahlo obrovský pokrok vo všetkých štyroch oblastiach.
Preto žiadam Radu, aby na ďalšom zasadnutí 25. októbra vyzvala Komisiu na vypracovanie
akčného plánu, aby občania Moldavskej republiky mohli cestovať bez víz. Priamy kontakt
medzi ľuďmi je cennejší ako akékoľvek vyhlásenie.

V prípade regiónu Podnestersko je nevyhnutne potrebné riešenie politickej a hospodárskej
stability Moldavskej republiky a tohto regiónu. EÚ musí zohrávať výraznejšiu úlohu na
politickej úrovni a musíme sa angažovať prostredníctvom spoločných projektov a robiť
zmeny, ktoré ľudia pocítia.

Na záver chcem povedať, že európsky integračný proces pomáha budovať demokraciu
a slobodu v rozsahu, aký v dejinách Európy nemá obdobu. Pozrime sa na to, ako sa zmenila
situácia v strednej a východnej Európe za posledných 20 rokov. Mier teraz vládne aj
v krajinách západného Balkánu a prebiehajú reformy. Urobme, čo je potrebné, aby sme
dosiahli rovnaký stav aj v Moldavskej republike.

Adrian Severin,    v mene skupiny S&D. – Vážený pán predsedajúci, Moldavská republika
má jedinú voľbu – výber medzi „podnesterskoizáciou“ alebo „europeizáciou“, teda medzi
oligarchickou minulosťou sovietskeho typu a budúcnosťou bezpečnosti, prosperity
a sociálnej spravodlivosti.

Rozvoj Moldavskej republiky bol doposiaľ negatívne ovplyvnený jej vnútornou politickou
nestabilitou. Zásadný problém Moldavskej republiky sa nespája s vonkajšími problémami,
ktorým čelí, ale s vnútorným rozdelením jej politických síl. Táto vnútorná politická
nestabilita odoprela vládnucej koalícii čas na realizáciu európskych alternatív. Moldavsko
sa teraz nachádza v bode zlomu. Výsledkom tejto skorej voľby by mal byť zámer viesť
krajinu v ústrety budúcnosti európskej modernizácie.

Preto vyzývame všetky politické sily v Moldavsku, ktoré krajine ponúkajú budúcnosť
európskej modernizácie, aby sa vyhli zbytočnému súpereniu a konfrontácii a aby sa
sústreďovali na vytváranie jasnej vízie s cieľom nasmerovať krajinu na dosiahnutie jej
európskych cieľov.

Graham Watson,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, pred osemnástimi
mesiacmi tento Parlament šokovala krutosť udalostí, ktoré sa odohrali v Kišiňove.
O niekoľko týždňov neskôr nám bolo veľkým potešením privítať u nás na našej galérii
vedúcich predstaviteľov demokratických politických strán z tejto krajiny, ktorá sa vydala
na novú cestu. S moldavským ľudom sme prežívali jeho nadšenie z novej budúcnosti.

Odvtedy sme s potešením sledovali pokrok, ktorý táto krajina dosiahla. Stále ešte treba
veľa dosiahnuť – predovšetkým v tom, aby boli pred súd predvedení páchatelia týchto
surových udalostí –, ale ak Moldavsko vo voľbách, ktoré sa uskutočnia na budúci mesiac,
vráti do úradu súčasnú koalíciu, bude mať krajina napriek problémom spojeným
s hospodárskou recesiou dobré vyhliadky na dokončenie svojej transformácie.

Britský spisovateľ Francis Bacon poznamenal, že nádej je dobrými raňajkami, ale zlou
večerou. Vládnuce strany Moldavska by nemali pochybovať o tom, že realizácia reforiem
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musí prebiehať v súlade s právnymi aktmi, ktoré takéto reformy umožňujú. Čas nie je na
našej strane. Treba toho urobiť veľa za krátky čas.

Naša skupina oceňuje pána komisára Füleho a jeho útvary za prácu, ktorú vykonali s cieľom
pomôcť Moldavsku. Vítame vytvorenie iniciatívy Priatelia Moldavska a mimoriadne
stretnutie európskych krajín, ktoré sa konalo s cieľom pomôcť Moldavsku v napredovaní.
Na strane Európskej únie vyvíjame všetko úsilie o pomoc tejto zúfalo chudobnej krajine,
aby sa priblížila európskym štandardom. Dúfam, že keď sa Rada na budúci týždeň bude
zaoberať vízovým režimom, pomôže nám nájsť ďalší postup v otázke víz.

Ako povedal jeden z našich zakladateľov, európske smerovanie krajiny nie je určené
Európskou úniou, ale európskym myslením jej ľudí. Vyzývame moldavský ľud, aby
preukázal toto európske myslenie vo voľbách na budúci mesiac.

Tatjana Ždanoka,    v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, vítame pokrok
Moldavskej republiky a dúfame, že blížiaci sa volebný proces bude môcť ďalej konsolidovať
demokratické inštitúcie a zabezpečiť rešpektovanie právneho štátu a ľudských práv
v Moldavsku.

Vieme, že v moldavskej spoločnosti prevláda široká podpora budúceho členstva Moldavskej
republiky v EÚ – nie v NATO. Napriek rozdielnym politickým platformám všetky strany
zastúpené v moldavskom parlamente vyhlasujú, že sú za európsku spoluprácu aj integráciu.
S prihliadnutím na skúsenosti mojej vlastnej krajiny Lotyšska s členstvom v EÚ som sa
pokúšala počas rozhovorov s moldavskými politikmi vysvetliť im, že členstvo v EÚ ako
také nemôže znamenať cieľ. Je veľmi dôležité vystupňovať úsilie a realizovať rozsiahle
a dôsledné hospodárske reformy a reformy súdnictva, predovšetkým prostredníctvom
boja proti korupcii.

Moldavská spoločnosť je mnohonárodnostná a mnohojazyčná. Okrem toho v nej existujú
zásadné rozdiely v súvislosti s hodnotením dejinných udalostí. Preto je dosť nebezpečné
vytvárať v nej ďalšie deliace čiary. Podľa mňa nedávny dekrét ustanovujúci 28. jún za Deň
sovietskej okupácie, ktorý vyvolal negatívne ohlasy zo strany veľkého počtu moldavských
občanov, spoločnosť nezjednotil, ale mal presne opačný účinok.

Moldavská spoločnosť sa rôzni aj v závislosti od národnosti svojich občanov. Obrovský
podiel obyvateľov s dvojitým občianstvom spôsobuje ďalšie rozdiely aj v súvislosti
s právami, a preto sa musíme zo všetkých síl snažiť o to, aby sme tieto rozdiely odstránili
a všetkým Moldavcom zaistili bezvízový režim.

Charles Tannock,    v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, nikto nespochybňuje,
že Moldavsko má pred sebou ešte dlhú cestu, kým dosiahne svoj hlavný cieľ pristúpenia
k Európskej únii, cieľ, ktorý naša skupina Európskych konzervatívcov a reformistov
podporuje. Napriek tomu, že je členom Svetovej obchodnej organizácie, je Moldavsko
jednou z najchudobnejších európskych krajín a ako také ľahko podlieha organizovanému
zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a korupcii. Moldavsko je naďalej ochromené pretrvávajúcim
zmrazeným konfliktom s rusky hovoriacim a politicky Ruskom ovládaným odštiepeným
regiónom Podnestersko.

Odkedy však komunisti pred pätnástimi mesiacmi boli zbavení moci, Moldavsko začalo
výrazne napredovať. Politické strany Aliancie za európsku integráciu – súčasnej vládnucej
koalície – preukázali pozoruhodnú schopnosť spolupracovať na urýchlení integrácie
Moldavska do Európskej únie. Únia by zase mala naďalej vyvíjať tlak na moldavskú vládu
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vo veci ďalšieho pokroku v hospodárskych reformách a predovšetkým v princípoch
právneho štátu a dobrej správy vecí verejných.

No mali by sme Kišiňov aj odmeniť a viac sa ním zaoberať. Otázku víz sme už spomenuli,
no ja by som chcel pripomenúť aj otázku parlamentného zhromaždenia Euronest, ktoré
ponúka možnosti pre politikov EÚ a rovnako aj politikov Moldavskej republiky diskutovať
o ich spoločných záujmoch. Bohužiaľ, zhromaždenie Euronest, ktoré sa objavilo v mojej
správe v predchádzajúcom Parlamente, je naďalej paralyzované pre spory o zastúpení
Bieloruska, keďže náš Parlament neuznáva bieloruský parlament, ktorý nebol zvolený
demokraticky.

Dúfam, že jedného dňa sa všetky jednoznačne európske krajiny Východného partnerstva,
konkrétne Moldavsko, Ukrajina a budúce demokratické Bielorusko, stanú kandidátskymi
krajinami EÚ.

Bastiaan Belder,    v mene skupiny EFD. – (NL) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava
demonštruje záväzok Európy voči rozdelenej Moldavskej republike a to ma mimoriadne
teší. V našej krajine v Holandsku občania po mnohé roky vyvíjajú podnetné sociálne
iniciatívy, ktoré mladým ľuďom z Moldavska ponúkajú skutočné možnosti. V súvislosti
s tým by som chcel s hrdosťou spomenúť aj nadáciu Orhei Foundation v obci
Bunschoten-Spakenburg, v obci, ktorá bojuje s takýmito problémami s obrovským
nasadením. Ľuďom z tejto nadácie sa môžem pozrieť do očí, pretože aj my tu hovoríme
o tomto probléme a dávame najavo svoj záväzok. Mimochodom, Moldavsko sa usiluje
o obsiahlu a komplexnú obchodnú dohodu s Európskou úniou. Pán komisár Füle to tiež
spomenul. Pán komisár, aká je situácia v tomto ohľade a dosiahol sa už nejaký skutočný
pokrok?

Rozšírenie príležitostí na predaj moldavských výrobkov, najmä poľnohospodárskych
výrobkov a vín z Kišiňova, je nevyhnutné, keďže hlavný tradičný trh predaja Rusko
pravidelne zatvára a obmedzuje svoje hranice z politických dôvodov. Pán komisár, už ste
to spomenuli, ale existuje nejaký spôsob, akým Európska únia môže poskytnúť pomoc
ako reakciu na túto potrebu Moldavska?

A napokon mám otázku v súvislosti s iniciatívou z Mesebergu nemeckej kancelárky Angely
Merkelovej. Je momentálne Rusko skutočne odhodlané nájsť riešenie problému
Podnesterska výmenou za rozšírený politický dialóg medzi EÚ a Ruskom? Počúvam názory,
že Kremeľ nateraz nepodniká žiadne opatrenia. Pán komisár, chcel by som vám popriať
najmä mnoho úspechov a vytrvalosti v úsilí priviesť Moldavsko bližšie k Európe.

Traian Ungureanu (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, existuje viac než dostatočný dôkaz,
že záväzok Moldavska voči európskym hodnotám a normám je skutočný a úprimný.

Moldavsko je vlastne najlepším príkladom uplatňovania proeurópskych politík spomedzi
našich východných susedov. V skutočnosti si je Moldavsko vďaka európskemu oprávneniu
veľmi blízke s krajinami západného Balkánu.

Pozitívny precedens Moldavska by mal byť uznaný a podporovaný. Úpadok demokratických
inštitúcií v susednej Ukrajine posilňuje význam Moldavska v rámci politík EÚ po jej
východnej strane. V súvislosti s tým je zásadné, aby všeobecné voľby, ktoré sa budú konať
28. novembra, potvrdili pokračujúce smerovanie Moldavska k európskej integrácii.

Skutočne je najvyšší čas, aby EÚ Moldavsku a Moldavcom vyslala pozitívny signál. Tisíce
moldavských rodín rozdeľuje vízová bariéra. Vízový dialóg medzi EÚ a Moldavskom je
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pre nás obrovskou príležitosťou. Tento dialóg by mal vstúpiť do operačnej fázy. Dúfajme,
že Rada pre zahraničné veci 25. októbra vyzve Komisiu, aby navrhla akčný plán liberalizácie
vízového režimu. Proeurópske integrované Moldavsko by malo priaznivý vplyv na
východné pohraničie EÚ, kde nedostatočné riadenie a nevyriešené konflikty predstavujú
neustálu hrozbu európskej stability.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Úlohy, pred ktorými momentálne Moldavsko
stojí a ktoré sú aj súčasťou nášho celkového cieľa, zahŕňajú posilnenie
mnohonárodnostného štátu, jeho identity, politické riešenie problému Podnesterska
a členstvo Moldavska ako autonómneho a nezávislého štátu v Európskej únii.

Proces liberalizácie vízového režimu je mimoriadne dôležitý. Ako sme videli v podobných
prípadoch krajín bývalej Juhoslávie, prináša pozitívne výsledky. Sklon k uplatňovaniu
zrýchleného postupu pri vydávaní bulharských a zároveň rumunských pasov moldavským
občanom nie je riešením tohto problému a prináša so sebou isté riziká. Zároveň musia
orgány v Kišiňove zabezpečiť, aby dávku makrofinančnej pomoci vo výške
90 miliónov EUR, ktorú poskytuje Európska únia, pocítili všetci moldavskí občania bez
ohľadu na svoj etnický pôvod. Je to zvlášť dôležité aj pre bulharskú menšinu v Moldavsku,
ktorá žije v jednom z hospodársky najchudobnejších regiónov v krajine.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE).   – (RO) Ako členovi delegácie pri Parlamentnom výbore
pre spoluprácu EÚ – Moldavsko je pre mňa potešením sledovať pozitívne napredovanie
Moldavska a môžem potvrdiť, že záväzok európskeho smerovania Moldavskej republiky
bol počas uplynulého roka veľmi jasne demonštrovaný. V tejto chvíli by som vám chcel
pripomenúť reformy hospodárstva, súdneho systému a verejnej správy. Zároveň však
musíme byť realistickí a musíme uznať, že proces transformácie v Moldavsku nie je
bezproblémový a treba realizovať ešte mnohé reformy.

Teší ma, že sa dosahuje pokrok v diskusiách o liberalizácii vízového režimu. Myslím si
však, že potrebujeme, aby Komisia stanovila jasný plán na dosiahnutie tohto cieľa a – prečo
nie – na celkové odstránenie víz v budúcnosti. Moldavská republika bude musieť
v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 28. novembra, prejsť zásadnou skúškou,
a ja dúfam, že obyvateľstvo schváli európsku cestu, na ktorú sa krajina vydala, a bude v nej
pokračovať.

Makrofinančná a politická pomoc európskych inštitúcií a niektorých členských štátov má
obrovský význam. Vzhľadom na pozitívne výsledky našej politiky žiadam európske
inštitúcie – Parlament, Radu a Európsku komisiu –, aby pokračovali v opatreniach na
podporu Moldavska a dodali mu tak odvahu a podporu, aby šlo ďalej cestou reformy
a zblíženia sa s Európskou úniou a mohlo sa do nej napokon integrovať ako jej
plnohodnotný člen.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Pred desiatimi dňami som mal možnosť navštíviť Moldavsko
s osobitnou delegáciou z Výboru pre zahraničné veci, okrem iných s pani Macoveiovou
a pánom Watsonom. Boli sme v Moldavsku v okamihu mimoriadne dôležitom pre túto
krajinu, niekoľko týždňov po neúspešnom ústavnom referende z 5. septembra a tiež
niekoľko týždňov pred veľmi dôležitými parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať,
ako viete, 28. novembra. Predovšetkým sme boli svedkami obrovskej podpory národa
a moldavskej spoločnosti procesu európskej integrácie. Takmer tri štvrtiny Moldavcov
podporujú tento proces.
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Takisto sme boli svedkami obrovského postupu vlády premiéra Filata na ceste k európskej
integrácii a mnohých reforiem vrátane významného pokroku v boji proti korupcii, ktorá
predtým rozožierala krajinu. Samozrejme, že problémy existujú, sú to problémy spôsobené
hospodárskou krízou a problémy, ktoré vyplývajú z nevyriešenej situácie v Podnestersku.
Potrebný je však jasný signál Európskej únie, aby proces reforiem po 28. novembri
pokračoval. Dúfam teda, že na nadchádzajúcom zasadaní Rady sa podarí presadiť proces
liberalizácie vízového režimu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Aj ja by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí umožnili
túto rozpravu. Je našou povinnosťou pozerať sa na Moldavskú republiku s veľkým zmyslom
pre zodpovednosť, najmä teraz, keď sa blížia voľby. Vláda Aliancie za európsku integráciu
svojím osobitným úsilím preukázala, že je pripravená spustiť rozsiahly proces politických,
hospodárskych a inštitucionálnych reforiem a stáť tak na čele Východného partnerstva
v tejto oblasti. Deje sa tak po ôsmich rokoch komunistickej vlády, kedy boli vážne
porušované základné práva ako sloboda prejavu a právo na spravodlivosť.

Reformný proces v Moldavskej republike musí pokračovať hlavne v oblasti spravodlivosti
a vnútorných záležitostí. Musí sa viesť účinný boj proti korupcii a zaručiť sloboda súdnictva.
Zároveň treba zaistiť bezpečné a humánne zadržiavanie, aby sa dodržiavali základné ľudské
práva. Moldavská republika sa už viac ako osemnásť mesiacov nachádza v stave politickej
krízy, keďže prezidentské voľby boli neúspešné a referendum bolo neplatné.

Domnievam sa, že nadchádzajúce voľby, ktoré sa budú konať 28. novembra, predstavujú
obrovský hazard so smerovaním Moldavskej republiky do Európy. Demokracia opäť raz
prechádza náročnou skúškou. Rada by som s plnou zodpovednosťou vyhlásila, že neúspech
demokracie v Moldavskej republike v nadchádzajúcich voľbách v malom rozsahu poznačí
aj neúspech politiky EÚ v tejto krajine. V bezprostrednom okolí EÚ potrebujeme mať
partnera, ktorý sa stotožní s našimi hodnotami.

Svoje vystúpenie by som rada ukončila zdôraznením, že jazyk, ktorým hovoria občania
Moldavskej republiky, je teraz oficiálnym jazykom Európskej únie. To je ďalší dôvod, prečo
by Moldavsko malo mať našu podporu.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Teší ma, že Európsky parlament venuje svoj čas diskusii
o situácii v Moldavsku, v krajine, ktorá je vo svojej podstate európska. V súvislosti s tým
musíme povedať, že vládnuca koalícia za európsku integráciu skutočne vo veľkej miere
prispela k procesu, ktorým sa Moldavsko priblížilo k Európskej únii, a treba jej za to vyjadriť
veľké uznanie.

Na druhej strane však jeho občania očakávajú viac výsledkov v oblastiach hospodárstva
a sociálneho rozvoja. Nie je náhoda, že aj to sa stáva kľúčovou otázkou v prebiehajúcej
kampani. Vytvorenie vzťahov s Európskou úniou nie je jednorazová záležitosť. Je to
dlhodobý proces a smerovanie Moldavska k zblíženiu sa musí stať nezvratnou politikou.

Neschopnosť zmeniť ústavu viedla k tomuto stavu politickej nestability, pričom existuje
riziko, že táto situácia sa po súčasných voľbách zopakuje. Preto vyzývam vedúce politické
sily – bez ohľadu na rozdiely a výsledok volieb –, aby urobili, čo je potrebné na zabezpečenie
politickej stability v Moldavsku. Umožní im to konať v záujme občanov a európskej
budúcnosti ich krajiny.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Moldavskí komunisti označujú prejavovaný záujem
a prejavy poslancov v Rumunsku v súvislosti so situáciou v Kišiňove – bez ohľadu na to,
či už ide o prezidenta Băsesca, alebo poslancov Európskeho parlamentu – ako rumunský
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imperializmus. Inak povedané, komunisti v Kišiňove by boli radi, keby Bukurešť zmĺkla.
Zo svojho pohľadu musím povedať, že si nemyslím, že majú právo očakávať to. Práve
naopak, je našou povinnosťou otvorene hovoriť.

Hlavný dôvod je ten, že v Moldavskej republike žije obrovský počet v prvom rade
európskych – rumunských a bulharských, ale aj iných – občanov. Domnievam sa, že
rovnako ako každý iný európsky občan by aj ľudia žijúci v Moldavsku mali mať rovnaké
práva, ktoré vyplývajú z ich politického štatútu.

Po druhé musíme veľmi pozorne sledovať Kišiňov, pretože koaličná vláda tam viac ako
rok konala pre dobro a v mene európskej integrácie. Nejde len o názov tejto koalície.
Samozrejme, keby sa volala Aliancia za Rusko, neprejavili by sme o ňu taký záujem. Nazvala
sa Alianciou za európsku integráciu, no nezáleží iba na názve, ale aj na veľmi odvážnych
krokoch tejto vlády. Pani Macoveiová a komisár Füle už vysvetlili, čo tieto odvážne kroky
so sebou priniesli.

Minulý týždeň som bol v Kišiňove a v Tiraspole a všimol som si, že téma stávania sa
Európanmi je takisto v stávke vo volebnej kampani, ktorá sa má začať pred novembrovými
voľbami. Občania Moldavska sa v skutočnosti nebudú rozhodovať len medzi rôznymi
politickými silami, ale aj medzi pokračovaním či ukončením svojho smerovania do Európy.

Neklamme samých seba. Bol som svedkom toho, ako dokonca vedúci predstaviteľ delegácie
EÚ v Kišiňove začal klamať samého seba. Komunisti nechcú integráciu. Komunisti dali
najavo, čo chcú, pred rokom a niekoľkými mesiacmi. Aprílové demonštrácie sú veľmi
jasným dôkazom toho, aké sú záujmy komunistov v Kišiňove. Preto dúfam, že občania
porozumejú posolstvám a postojom politických strán a že samotní politici takisto pochopia
želania, ktoré ľudia vyjadria vo voľbách.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Opýtajme sa samých seba, prečo venujeme toľko pozornosti
takej malej krajine, ktorá sa nachádza v susedstve Čierneho mora, ale nemá k nemu prístup.
Možno je príčinou, prečo hovoríme o Moldavsku, to, že je to malá krajina, v ktorej sa
stretávajú svety. Jeden z týchto svetov, ktorý kedysi symbolizoval Sovietsky zväz, sa len
s veľkou ťažkosťou stáva záležitosťou minulosti. Moldavsko je rozdelená krajina. Jej časť
je okupovaná a podporovaná vonkajšími silami. Myslím si, že táto krajina si zaslúži našu
podporu. Je to malá krajina, ktorá je domovom veľmi odvážnych ľudí. Títo ľudia sa chcú
priblížiť k Európskej únii a chcú budovať demokraciu.

Pán komisár, situácia v Moldavsku pripomína fyzikálny pojem, podľa ktorého nie je dôležitá
samotná sila, ale miesto, na ktoré táto sila pôsobí. Tieto milióny eur, o ktorých ste hovorili,
nie sú príliš pôsobivé. Ide len o malú sumu peňazí, no ak sa použijú na správnom mieste
a v správnom čase, môžu priniesť pozitívne výsledky, ktoré si želáme. Prajem úspech
všetkým, ktorí chcú budovať demokraciu v Moldavsku. Nezaujíma ma stranícka príslušnosť,
ale chcel by som, aby sa Moldavsko zjednotilo, aby si vytvorilo lepšiu budúcnosť a aby sa
v blízkej budúcnosti stalo naším partnerom.

Eduard Kukan (PPE).   – (SK) Doterajší vývoj Moldavska dáva prísľub, že z tejto krajiny
by sa mohol stať príklad úspešného príbehu účastníka východného partnerstva Európskej
únie.

Súčasná proeurópska vláda vedená alianciou za európsku integráciu predstavila občanom
Moldavska jasnú politickú perspektívu, významnú pre budúci demokratický vývoj krajiny.
Je však rovnako pravdou, že vnútropolitická situácia bola negatívne poznamenaná
dlhotrvajúcimi nezhodami o ústavnej reforme. Po neúspešnom referende by mali
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nadchádzajúce voľby prekonať mŕtvy bod, na ktorom uviazli politické rokovania medzi
stranami. Myslím si, že Európska únia by mala výraznejšie oceniť dôležitý pokrok, ktorý
dosiahla súčasná vláda v rozvoji vzťahov s Úniou.

V pondelok 25. 10. prijme Rada pre zahraničné veci návrh záverov v Moldavsku. Mali by
podporiť doterajšie proeurópske kroky súčasnej vlády, a čo je dôležité, mohli by požiadať
Komisiu, aby vypracovala akčný plán k vízovej liberalizácii. To je veľká vec pre občanov
Moldavska. Samozrejme, ako to všetko nakoniec dopadne, bude záležať predovšetkým od
výsledkov volieb. Pokiaľ ide o Európsky parlament, myslím si, že by sme mali byť
pozitívnejší vo svojom prístupe k Moldavsku. Mali by sme dôraznejšie prejaviť našu podporu
proeurópskym silám v tejto krajine, ukázať im, že nám záleží na tom, aby sa v budúcnosti
aj Moldavsko stalo členom jednotnej európskej rodiny. Presvedčiť ich, že aj pre nich je
takáto budúcnosť najlepšia.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, Moldavsko prešlo dlhú
cestu, odkedy pakt Ribbentrop-Molotov rozdelil Európu na sféry vplyvu a Moldavsko sa
stalo súčasťou ZSSR.

Dnes je Moldavsko nezávislým štátom. Je pravda, že má mnohé problémy. Zároveň je však
demokratickou krajinou na ceste k európskej integrácii, preto by som dnes chcela podporiť
všetky politické triedy v tejto krajine, všetky demokratické politické sily a všetky etnické
spoločenstvá v tom, aby sa vyhli zbytočným konfrontáciám a aby sa sústredili na vytváranie
jasnej vízie pre Moldavskú republiku s cieľom nasmerovať krajinu na dosiahnutie jej
európskych cieľov.

V neposlednom rade je tu Podnestersko. Podnestersko by malo byť na poprednom mieste
v našom programe a vítam iniciatívu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a vedúcich
politických predstaviteľov niektorých ďalších krajín zameranú na riešenie tohto zmrazeného
konfliktu.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, Moldavsko je posledným kúskom
„latinizmu“ mimo EÚ. História v tom zohrala dôležitú úlohu. Prostredníctvom susedskej
politiky a Východného partnerstva sa však zlepšujú vyhliadky Moldavska na priblíženie
sa a následné pristúpenie k EÚ po splnení požadovaných podmienok.

Súčasná koalícia napriek blížiacim sa voľbám zvýšila tempo reforiem, na čo EÚ náležite
reagovala. Mali by sme zablahoželať zodpovedným na oboch stranách. Tempo vnútorných
reforiem aj reakcia EÚ by mali pokračovať až do bodu, keď niet cesty späť, a to radšej skôr
ako neskôr.

Príležitosti Moldavska závisia, samozrejme, od riešenia podnesterského konfliktu. V tejto
súvislosti sme povzbudení súčasnými diskusiami na túto tému ohlásenými v Potsdame na
nemecko-ruskom samite, ktoré údajne majú pôvod v nedávnom trojstrannom samite
v Deauville, vytĺkajúcom politický kapitál zo zjavnej ochoty Ruska nájsť riešenie.
Nestrácajme vieru a spolupracujme na tom, aby sme tento posledný kúsok latinizmu
začlenili do EÚ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, keď sme v minulosti uvažovali
nad Balkánom, napríklad keď sme sa sústreďovali na problémy Kosova alebo Bosny, zväčša
sme prehliadali Moldavsko. EÚ mala už dávno na seba prevziať úlohu sprostredkovateľa
v konfliktoch týkajúcich sa Moldavska a jeho susedov. Je poľutovaniahodné, že Moldavsko
teraz odmietlo ponuku EÚ na sprostredkovanie v podnesterskom konflikte.
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Nie je náhoda, že Moldavsko je chudobným členom európskej rodiny. Príčinou je chaotické
postsocialistické hospodárstvo krajiny. Ako vieme, primárna priemyselná oblasť na východe
Moldavska vyhlásila nezávislosť s podporou Ruska, čím spečatila hospodársky úpadok
krajiny, pretože hospodárstvo je založené iba na poľnohospodárstve.

Keď si občania Moldavska na konci novembra pôjdu zvoliť novú vládu, bude dôležité
zabezpečiť hladký priebeh volieb, aby sa zabránilo ďalším nepokojom a napríklad
zintenzívneniu konfliktu s Rumunskom.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Vážený pán komisár, mal som možnosť sledovať
znovuzvolenie v Moldavsku. Keď sme vtedy hovorili s predstaviteľmi vtedajších opozičných
strán, cítili sme ich obrovskú túžbu po zmene. Táto zmena sa uskutočnila. Súčasný premiér
pán Filat, ktorý v tom čase hovoril ako predstaviteľ opozície, jasne deklaroval európske
ambície. Keď tu v Európskom parlamente bol hosťom, s nadšeným súhlasom sme hovorili
o výsledkoch jeho práce. Potvrdila ich aj delegácia Výboru pre zahraničné veci, ktorá
Moldavsko nedávno navštívila.

Vnútorné problémy, predovšetkým s Podnesterskom, a rozvrat a rozdelenie krajiny, ktoré
sú symbolom minulosti a rozdelenia, sú veľmi zložitým problémom. Musíme podporovať
proces, ktorý umožní začlenenie Podnesterska do Moldavska. Existuje tu mnoho problémov
vrátane problému migrácie. Pán komisár, každé vyjadrenie podpory Moldavsku – a v tom
súhlasím s pánom poslancom...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, minulý víkend som vycestoval do
Kišiňova v Moldavsku. Zúčastnil som sa na dohovore o integrácii Moldavska do Európy
s osobitným odkazom na kultúru, ktorý zorganizoval minister kultúry. Veľmi som ocenil
obrovskú túžbu po raste, najmä prostredníctvom niekoľkých iniciatív, ktoré siahali od
budovania infraštruktúry a ciest, siete elektrickej energie a všetkých druhov sietí až po
odbornú prípravu pre všetky oblasti obchodu a rekvalifikačné kurzy pre ďalšie povolania.

Ľudia v Moldavsku majú veľký záujem začleniť sa do Európy. Cieľom vlády v blízkej
budúcnosti je skutočná integrácia do Európskej únie a pracuje v súlade s touto myšlienkou.
Je dobré, že Európa sa momentálne sústreďuje na...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

Andrew Henry William Brons (NI).   – Vážený pán predsedajúci, počet bezprostredných
príjemcov finančných prostriedkov EÚ je v súčasnosti len o niečo nižší ako polovica
celkového počtu jej členov. Keďže rozširujeme členstvo o stále viac východných štátov,
ktoré sú stále chudobnejšie, pomer čistých prijímateľov sa zvýši asi na dve tretiny. Bude
to zjavne na úkor súčasných čistých prispievateľov, ale aj na úkor súčasných členov, ktorí
sú čistými prijímateľmi.

Často počúvame, že zmiernenie vízových obmedzení nemá nič spoločné s migráciou, čím,
samozrejme, dotyční myslia zákonnú migráciu. Bude to však mať vplyv na nezákonnú
migráciu: obchodovanie s ľuďmi, ktorí budú pracovať za menej ako za minimálnu mzdu
a v podmienkach, ktoré nedosahujú minimálnu úroveň pracovných podmienok. Okrem
toho to v krajine spôsobí úbytok ľudí v produktívnom veku, ktorí by ju mohli vyviesť
z chudoby.
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Na záver chcem povedať, že Moldavsko v roku 1991 vyhlásilo nezávislosť od Sovietskeho
zväzu. Naozaj sa chce svojej nezávislosti vzdať v prospech EÚ, nech už by sa mu malo
dostať akejkoľvek odmeny v striebre?

Štefan Füle,    člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, veľmi oceňujem túto rozpravu.
Oceňujem jej načasovanie a predovšetkým celkovú jasnú jednotnosť posolstva a podpory
tohto váženého Parlamentu.

Toto je zlomový bod v dejinách Moldavskej republiky. Komisia posledný rok aktívne
pomáha moldavskej vláde dosiahnuť čo najviac z ambiciózneho programu reforiem.

Reformy, ktoré podporujeme, bez akejkoľvek výnimky odrážajú široký záber cieľov
akčného plánu EÚ – Moldavsko. Úspech týchto reforiem je pre budúcnosť Moldavskej
republiky kľúčový.

Vyjadrili sme našu podporu vízie moderného a prosperujúceho Moldavska so zmierenou
spoločnosťou a znovuobnovenou územnou celistvosťou pri mnohých príležitostiach a nie
iba 30. septembra, kedy navštívila http://sk.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%A1i%C5%88ov"
takzvaná Skupina priateľov, ktorú spomenul pán Watson. Niet pochýb o tom, že Európa
tu ponúka ponaučenie zo svojich dejín.

Moldavská republika sa pohybuje po pozitívnej trajektórii. Som presvedčený o tom, že
krajina bude schopná dosiahnuť politický kompromis potrebný na dodržanie záväzku
reforiem. Pokiaľ ide o nás a pokiaľ možno, všetci budeme naďalej stáť pri občanoch
Moldavska a budeme im poskytovať potrebnú vonkajšiu podporu reforiem. Naďalej ich
budeme podporovať, aby úspešne prešli skúškami udržateľnosti v nadchádzajúcich
parlamentných voľbách. Aj ja úprimne dúfam, že po týchto voľbách budeme svedkami
inkluzívneho politického procesu v Moldavsku zameraného na proeurópsky program,
ktorý bude pokračovať procesom transformácie v prospech moldavských občanov aj
Európy.

Predsedajúci.   – Na záver tejto rozpravy mi dovoľte uviesť, že som dostal šesť návrhov
uznesení (1)  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes vo štvrtok 21. októbra 2010 o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

George Becali (NI)  , písomne. – (RO) Aj ja vítam pokrok, ktorý Európska únia minulý rok
dosiahla v súvislosti s Moldavskou republikou. Dovoľte mi zablahoželať našim kolegom
poslancom, ktorí predložili tento návrh uznesenia.

Rumunsko bolo od svojho prijatia odhodlané zasadzovať sa v EÚ za Moldavskú republiku.
Som presvedčený, že konkrétnym dôkazom tohto počiatočného záväzku je počet
rumunských poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín, ktorí
podpísali toto uznesenie.

Finančná suma vo výške 90 miliónov EUR pre túto krajinu vo forme makrofinančnej
pomoci bola a stále je záchranným lanom, ktoré Moldavsko a jeho občania potrebujú, aby

(1) Pozri zápisnicu.
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dosahovali pokrok a najmä plnili záväzky, ktoré prijali v oblasti reforiem, právneho štátu
a boja proti korupcii.

Moldavská republika má dva hlavné problémy, ktoré treba riešiť. Prvým je Podnestersko,
kde európske vlády musia prispieť konkrétnejším a dôraznejším spôsobom a kde sa musí
pokračovať v rokovaniach. Druhým problémom, ktorý zjavne závisí od demokratických
politických síl v Moldavskej republike, ktoré musíme podporovať, je spôsob, akým budú
prebiehať voľby 28. novembra. Musíme zaručiť občanom v krajine aj mimo nej de facto
prístup k právu hlasovať za svoju ústrednú vládu. Ďakujem.

4. Kontajnery stratené na mori a náhrada škôd (rozprava)

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o otázke na ústne zodpovedanie
o kontajneroch stratených na mori a náhrade škôd, ktorú Komisii predkladá pán Brian
Simpson v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch (O-0115/2010 – B7-0469/2010).

Brian Simpson,    autor. – Vážený pán predsedajúci, ako ste povedali, dnes ráno hovorím
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o probléme, ktorý sa už dlho prehliada, a to
o kontajneroch, ktoré padajú z lodí do mora.

Zdá sa mi neuveriteľné, že sa v tejto modernej dobe každoročne strácajú tisíce týchto
kontajnerov, pričom drvivá väčšina z nich padá z lodí do oceánu. Podľa odhadov sa každý
rok stratí neuveriteľných 10 000 kontajnerov. Mohlo by sa nám zdať, že spoločnosti
linkovej lodnej prepravy a poisťovatelia pokojne toto číslo akceptujú a nič s tým nerobia.
V európskych vodách sa každoročne stratí 2 000 kontajnerov a zdá sa, že toto číslo každým
rokom rastie. Tieto kontajnery ohrozujú bezpečnosť plavby, môžu znečistiť more toxickými
aj netoxickými materiálmi a spôsobujú miestnym orgánom veľké náklady na čistenie.

Výbor pre dopravu teraz požaduje kroky na zníženie tohto čísla a vysiela signál námornému
priemyslu, že nie sme ďalej ochotní tolerovať tento stav vecí. Inštitút MARIN v Holandsku
zistil, že hlavným dôvodom uvoľnenia kontajnerov sú chybné upevňovacie laná, preťažené
kontajnery a ich nesprávne uloženie. Popritom majú posádky väčších nákladných lodí
ťažkosti pri odhadovaní pohybu objemného nákladu smerom dopredu a dozadu z dôvodu
poveternostných podmienok, ktoré môžu zvýšiť jeho vertikálne zrýchľovanie v týchto
oblastiach za hranicu špecifikácií konštrukcie plavidla.

Okrem toho musia v dôsledku neexistencie dohovoru o prísnych podmienkach týkajúcich
sa zodpovednosti a náhrady škôd v prípade netoxických látok náklady na čistenie znášať
miestne orgány. Parlament teraz požaduje, aby si lodné prepravné spoločnosti začali v tejto
veci plniť svoje povinnosti. Chceli by sme, aby bola Komisia pri riešení tohto neprijateľného
stavu vecí aktívnejšia. Komisiu dnes žiadam, aby si preštudovala výsledky projektu
Lashing@Sea a predložila návrhy na zlepšenie postupov upevňovania kontajnerov a úrovne
vybavenia.

Po druhé, očakávame kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky kontajnery v prístavoch
vážili a aby boli na plavidlách správne uložené pred tým, ako sa vydajú na more, a aby sa
používali automaticky aktivované signalizačné zariadenia, ktoré uľahčia lokalizáciu
kontajnerov.

Po tretie, žiadame Komisiu, aby preskúmala režim náhrady škôd, aby miestne a regionálne
orgány nezostávali bez prostriedkov.
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Na záver sa chcem vrátiť k povinnosti širšieho námorného priemyslu spoločne konať.
Akceptujem, že kontajnery sa budú strácať v silných búrkach. Nemôžem však akceptovať
to, že sa kontajnery strácajú v dôsledku fušerskej práce alebo preťaženia alebo nesprávneho
uloženia kontajnerov, alebo v dôsledku benevolentného prístupu k tomuto problému zo
strany priemyslu všeobecne.

Kontajnery padajúce z lodí sú nebezpečné. Strata 20 000 kontajnerov ročne je neprijateľná.
Ohrozuje to životy, a preto žiadame prijatie náležitých opatrení. Zo strany námorného
priemyslu nevidno ochotu konať. Možno by sme mali my.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – (GA) Vážený pán predsedajúci, som vďačná
pánovi Simpsonovi za to, že poukázal na tento závažný problém, ktorý zaujíma mnohých
poslancov tohto Parlamentu, ako aj Komisiu.

Komisia víta výsledky projektu Lashing@Sea. Problém kontajnerov stratených na mori má
riešiť v prvom rade Medzinárodná námorná organizácia, pretože táto vec je upravená na
medzinárodnej úrovni. Komisia bude v každom prípade spolu s členskými štátmi
presadzovať kroky s cieľom prijať medzinárodne dohodnuté postupy v rámci štruktúr
Medzinárodnej námornej organizácie.

Pokiaľ ide o druhú otázku týkajúcu sa preťaženia a nesprávneho uloženia kontajnerov,
neexistujú žiadne pravidlá EÚ, ktoré by upravovali váženie kontajnerov pred ich naložením
na lode alebo postupy týkajúce sa ukladania alebo upevňovania. Táto záležitosť je upravená
na vnútroštátnej úrovni alebo prostredníctvom medzinárodných zmlúv.

Komisia v tomto štádiu neplánuje predložiť legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa tejto otázky.
To by sa však mohlo zmeniť, ak medzinárodné rozhovory nebudú úspešné a budú sa
zväčšovať problémy so stabilitou lodí, silou lodí a stratami kontajnerov.

Pred predložením akéhokoľvek nového návrhu potrebuje Komisia plne zhodnotiť možný
vplyv takéhoto opatrenia na prevádzkovateľov lodnej dopravy. V súčasnosti nemá Komisia
o tejto konkrétnej záležitosti dosť informácií.

Pokiaľ ide o tretiu otázku týkajúcu sa sledovacích systémov na lokalizáciu kontajnerov na
mori, túto možnosť možno ďalej preskúmať. Vybavenie miliónov kontajnerov sledovacími
zariadeniami by však bolo nákladné a pred uskutočnením konečného rozhodnutia o tom,
či majú byť takéto sledovacie systémy povinné, treba uskutočniť náležité posúdenie vplyvu.

Komisia by tiež mohla posúdiť uskutočniteľnosť vyjasnenia ustanovení smernice
2002/59/ES, ktorou sa zaviedol monitorovací systém Spoločenstva pre lodnú dopravu
a ktorá členským štátom nariaďuje zabezpečiť, aby kapitán lode hlásil príslušným
pobrežným staniciam každé spozorovanie kontajnerov plávajúcich v mori.

Ak sa má preskúmať možnosť zabezpečenia vysledovateľnosti kontajnerov, treba vziať
do úvahy náklady na takéto opatrenia. Takúto možnosť však možno zvažovať v rámci
možného vývoja vysledovateľnosti kontajnerov na logistické a bezpečnostné účely.

A nakoniec, pokiaľ ide o náhradu za škody spôsobené stratenými kontajnermi; to možno
riešiť v rámci smernice 2009/20/ES týkajúcej sa námorného poistenia a smernice
2005/35/ES týkajúcej sa znečistenia morí a sankcií v prípade priestupkov, ktorá sa vzťahuje
na prípady, keď dôjde k vypusteniu ropných znečisťujúcich látok do mora.

Aj smernica 2004/35/ES týkajúca sa environmentálnej zodpovednosti zavádza prísnu
zodpovednosť pre prevádzkovateľov, ktorí spôsobia škodu na životnom prostredí
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v dôsledku prepravy nebezpečných alebo znečisťujúcich tovarov po mori. Takíto
prevádzkovatelia sú povinní napraviť škodu spôsobenú na chránených druhoch
a prirodzených biotopoch.

Ďalšie opatrenia na zavedenie režimu náhrady za škody spôsobené stratenými kontajnermi
by sa museli dôkladne posúdiť z hľadiska opodstatnenosti zásahu EÚ na základe zásady
proporcionality. Komisia sa domnieva, že v tejto fáze by malo byť prioritou úsilie
Medzinárodnej národnej organizácie (IMO) o zlepšenie noriem.

Dominique Riquet,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FR) Vážený pán predsedajúci, pani
komisárka, pán Simpson uviedol, že v Európskych vodách sa každý rok stratí niekoľko
tisíc kontajnerov, ktoré predstavujú vážne riziko z dvoch hľadísk: predstavujú riziko
znečistenia, o čom sa dosť diskutovalo, ale tiež preto, že mnohé z nich sa nepotopia, ale
pohybujú sa po hladine medzi dvoma vodnými plochami, kde je ich ťažko lokalizovať,
predstavujú vážne riziko pre bezpečný prechod lodí, či už ide o nákladné lode, alebo zvlášť
o najmenšie rybárske alebo rekreačné plavidlá. Výsledkom sú, ako vieme, vážne nehody,
ktoré ohrozujú ľudské životy.

Ide preto o mimoriadne vážny problém, pričom Komisia očividne hovorí, že buď nemá
informácie na to, aby mohla konať, alebo sa domnieva, že treba prijať určité opatrenia
v rámci súčasných dohôd. V skutočnosti to tak nie je: táto situácia sa vôbec nerieši.

Chceme preto, aby boli navrhnuté skutočné opatrenia. Chceme preventívne opatrenia,
čím mám na mysli opatrenia týkajúce sa metód nakladania a ukladania a rozsahu
zabudovania do kontajnerov – čo možno uskutočniť za ekonomicky uspokojivých
podmienok – signalizačných zariadení, ktoré umožnia lokalizovanie stratených kontajnerov,
aby sa im buď mohli vyhnúť plavidlá – čím sa zachránia ľudské životy –, alebo aby ich
bolo možné nájsť a vytiahnuť v prípade, že obsahujú toxické látky. V prípade prítomnosti
toxických alebo vysoko toxických látok musí byť toto signalizačné zariadenie schopné
vysielať dohodnutý signál, aby sa umožnilo predvídanie a odvrátenie environmentálneho
rizika.

A nakoniec, pomocou tohto signalizačného zariadenia musí byť možné identifikovať
vlastníkov kontajnerov, pretože je tu závažný problém zodpovednosti, na ktorý upozornila
otázka na ústne zodpovedanie. To, že sa nevie, kto sú vlastníci, a že ich nie je možné
identifikovať, znamená, že nie je možné nič robiť, pokiaľ ide o vrátenie kontajnerov
a náhradu škody.

Naliehavo Komisiu žiadame, aby nielen konštatovala, že nemáme prostriedky alebo že
existujúce prostriedky sú dostatočné, pretože to tak nie je: je to otázka environmentálnej
bezpečnosti, ale ohrozené sú aj ľudské životy, na čo nesmieme zabúdať.

Saïd El Khadraoui,    v mene skupiny S&D. – (NL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka,
v mene našej skupiny by som chcel doplniť pripomienky a otázky, ktoré uviedol predseda
Výboru pre dopravu a cestovný ruch pán Simpson. Strata kontajnerov – ako aj ich obsahu,
samozrejme, pretože nesmieme zabúdať, že hovoríme aj o tom – je nepochybne
podceňovaný a zanedbávaný problém. Ako už bolo povedané, týka sa to až 2 000
kontajnerov ročne len v európskych vodách so všetkými následkami, ktoré to má na životné
prostredie, možno na posádky, na iné lode a na pobrežné regióny, ktorým často pripadne
úloha upratať zvyšky. Ide preto o problém, ktorý musíme riešiť.

Tento problém má rôzne dôvody: zlé počasie, rýchlosť, zlé zaistenie a uloženie kontajnerov,
nadmerná váha a tak ďalej. Naša skupina sa domnieva, že tento problém má európsky
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rozmer, čo odôvodňuje iniciatívu Komisie. Nemali by sme sa pasívne prizerať a čakať na
opatrenia Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Predovšetkým by sa mali podniknúť
iniciatívy na registráciu takýchto incidentov a zvýšenie informovanosti o tomto probléme
v európskych prístavoch. V kontexte sociálneho dialógu – európskeho sociálneho dialógu
v tejto oblasti – by mohla Komisia túto tému otvoriť a navrhnúť také riešenia, ako sú nové
postupy pre nakladanie kontajnerov alebo úprava výcviku.

Pán Riquet zdôraznil, a aj ja si myslím, že je veľmi múdre zabezpečiť, aby boli kontajnery
vysledovateľné: nielen v tejto súvislosti, ale aj v súvislosti s monitorovaním celého
logistického reťazca. Preto, pani komisárka, očakávam v priebehu nasledujúcich mesiacov
a rokov konkrétnejšie iniciatívy.

Gesine Meissner,    v mene skupiny ALDE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani
Geogheganová-Quinnová, o príchode kontajnera naloženého teniskami na nejaký ostrov,
kde ho nadšene vítali miestni obyvatelia, sa v minulosti často hovorilo v hlavných správach.
V inom prípade vyplával na breh kontingent gumených kačičiek. To sú, samozrejme,
príjemné príklady straty nákladu lodí, ale faktom je, že v mnohých prípadoch dokážu
stratené kontajnery spôsobiť vážne škody. Teraz je už jasné, že s tým musíme niečo urobiť.

Holandská vláda sa týmto problémom zaoberala a uskutočnila vyšetrovanie, aby zistila,
prečo sa to deje. Vyšetrovanie identifikovalo niekoľko dôvodov. Hoci existujú nariadenia
EÚ, ktoré určujú, ako treba zaisťovať náklad, a hoci všetky lode majú na lodi manuál, ktorý
tieto nariadenia obsahuje, správne je náklad upevnený len na 46 % lodí. Znamená to, že
nepotrebujeme žiadne pravidlá. V tom ste mali pravdu, pani Geogheganová-Quinnová.
V mnohých prípadoch nebola správne vyvážená hmotnosť nákladu. Ďalším dôvodom je
to, že mnohé posádky v odvetví pobrežnej námornej dopravy rozväzujú svoj náklad skôr,
ako dosiahnu cieľovú stanicu, aby urýchlili proces vykladania. Príčinou problému môžu
byť aj chyby pri ukladaní spolu so starým alebo poškodeným vybavením. Všetko toto
môže mať, prirodzene, veľký vplyv na životné prostredie. Okolo 70 % vecí stratených
z lodí klesne na dno, ale to vyvoláva otázku, akú škodu spôsobujú morskému dnu. Celkovo
15 % tovarov dosiahne pevninu. Zostávajúcich 15 % pláva v oceáne, pričom predstavujú
jasné nebezpečenstvo pre ostatné lode, plošiny a životné prostredie.

Znamená to, že keď na mori dôjde k nehode, musíme zistiť do akej miery do toho boli
zapojené kontajnery. Ďalej sa musíme porozprávať s lodnými prepravnými spoločnosťami
a prevádzkovateľmi prístavov, aby sme zabezpečili, že budú dodržiavať predpisy. Okrem
toho je nutné robiť pravidelné kontroly. Dvetisíc kontajnerov je skutočne príliš veľa
a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti by podľa mňa trvalo príliš dlho. Musíme ihneď
konať, pretože táto situácia jednoducho nemôže pokračovať.

PREDSEDÁ: Rainer WIELAND
podpredseda

Jaroslav Paška,    za skupinu EFD. – (SK) Riešenie náhrady škôd spôsobených stratou
prepravných kontajnerov na mori vidím v dobre usporiadaných vzťahoch, v trojuholníku
medzi majiteľom prepravovaného tovaru, prepravcom a poisťovacou spoločnosťou.

Za bezpečnosť tovaru počas prepravy na mori je zodpovedný prepravca, lodiarska
spoločnosť a najmä posádka prepravujúceho plavidla. Posádka je tiež zodpovedná za
zabezpečenie tovaru pred jeho spadnutím či zosunutím z plavidla do mora, a teda za
dodržiavanie medzinárodne platných predpisov, bezpečnej prepravy tovaru
v medzinárodnej námornej doprave.
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Prvým krokom, na ktorý by sme sa mali zamerať pri riešení uvedeného problému, je –
podľa mňa – výkon kontroly dodržiavania pravidiel o zabezpečení tovaru pred vyplávaním.
To je, myslím si, v tomto prípade zásadný problém. Až potom by sme sa mali zaoberať
hľadaním nových, ďalších doplňujúcich pravidiel pre prepravu tovaru. Až keď budeme
poznať skutočný východiskový stav a situáciu, ako sa dodržiavajú predpisy, môžme hľadať
doplnenia v predpisoch, ktoré už máme v medzinárodnej preprave a prípadne v Európskej
únii zakotvené.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Vážený pán predsedajúci, môj kolega pán Brian Simpson
upozornil na veľmi dôležité otázky a musím povedať, že s odpoveďou, ktorú som dostal
od pani komisárky, nie som vôbec spokojný. Je ochotná robiť s tým niečo v zmysle prijatia
právneho predpisu?

Ide o veľmi dôležitú otázku a chcel by som pochváliť svojho kolegu pána Simpsona za to,
že na ňu upozornil, pretože ak sa pozriete na štatistiky, zistíte, že situácia sa v skutočnosti
ešte zhoršuje.

Približne 50 % celosvetovej lodnej tonáže tvoria netoxické látky ako hromadný tovar.
Celosvetovo došlo k rýchlemu nárastu počtu flotíl prepravujúcich kontajnery – ich počet
sa od roku 1984 zvýšil o 140 % z 32,6 milióna na 78,3 milióna hrubých ton –, pričom
tento problém treba regulovať.

Problémom je aj zvýšená rýchlosť, pretože plavidlá prepravujúce kontajnery sa pohybujú
oveľa vyššou rýchlosťou ako plavidlá prepravujúce hromadný tovar. V súčasnosti sa
pohybujú rýchlosťou 27 uzlov, čo je obrovská rýchlosť z hľadiska možnosti havárií,
nárazov, zrážok a tak ďalej. Takže aj to predstavuje veľký problém.

Potom tu máme problém týkajúci sa skutočného veku samotných flotíl. Keď sa pozriete
na vek flotíl prevážajúcich kontajnery, väčšina z nich je vo vekovej kategórii 19 – 24 rokov,
čo predstavuje vážny problém už z hľadiska štrukturálnych chýb. To, čo potrebujeme, je
legislatívna iniciatíva. Nemôžeme pripustiť benevolentný prístup. Takisto potrebujeme
dohovor o prísnych podmienkach povinnosti náhrady škody, aby lode plaviace sa vo
vodách EÚ automaticky museli zaplatiť účet za neúmyselné vypustenie toxických látok
do mora v dôsledku straty kontajnerov.

V podstate chcem povedať, že musíme konať, pretože situácia sa stále zhoršuje a, ako
zdôraznil pán Simpson, vo väčšine prípadov nehôd sa stretávame s ľudským zlyhaním pri
uväzovaní a zaobchádzaní s kontajnermi a tak ďalej, takže s lodnými prepravnými
spoločnosťami si naozaj musíme pohovoriť.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, presne pred ôsmimi rokmi
v novembri mal Prestige, ropný tanker prevážajúci 70 000 ton ropy, pri pobreží Galície
nehodu, ktorá spôsobila trhlinu, cez ktorú sa z tankera do mora vylialo 20 000 ton ropy.
Táto pôvodná trhlina, v kombinácii s chybnými rozhodnutiami vtedajšieho ministra
verejných prác pána Álvareza-Cascosa, spôsobila absolútnu katastrofu a najhoršiu
ekologickú, spoločenskú a hospodársku tragédiu, aká kedy zasiahla pobrežie Galície.

Za jednu z možných príčin trhliny sa považovala práve prítomnosť stratených kontajnerov
plávajúcich po morskej hladine vydaných napospas vlnám a búrkam. Tieto kontajnery sú
potenciálnymi projektilmi, ktoré môžu vraziť do trupu akejkoľvek lode vrátane ropných
tankerov ako Prestige, ale aj do osobných lodí, trajektov a výletných lodí.
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Výsledok projektu Lashing@Sea odhalil v predmetných oblastiach vážne nedostatky
a nedbalosť, ako napríklad nedostatok školenia a inštruktáže medzi nakladajúcimi
a prístavnými robotníkmi, ako aj medzi posádkami lodí, ktoré sú trvalo nedostatočne
vyškolené a trpia nedostatkom personálu, hoci lode, na ktorých pracujú, sú skutočnými
morskými obludami.

Okrem toho sa vo všeobecnosti nedostatočne využívajú techniky upevnenia a vysledovania
kontajnerov, ktoré sú často preťažené. A napokon, treba uskutočniť hodnotenie nákladov
a rizika nových fyzických účinkov vyprodukovaných týmito morskými obludami. Medzi
tieto účinky patrí napríklad takzvaný „efekt parametrickej rezonancie“, ktorý môže pri
vyššej frekvencii spôsobiť pád kontajnerov zo zadnej časti lode.

Preto požadujeme, aby Európska komisia podnikla okamžité preventívne opatrenia, viac
odborných, inštruktážnych a doškoľovacích kurzov pre prístavných robotníkov a posádky.
Takisto požadujeme zavedenie technologických bezpečnostných opatrení: kontroly
hmotnosti v prístavoch, lepšie upevňovacie zariadenia a metódy ukladania a náležité
označovanie na účely identifikácie v prípade straty, pričom vysledovateľnosť je jedna zo
služieb, ktorú by mohol poskytnúť projekt Galileo.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, som rád, že Európska komisia
neexistovala v 15. storočí. Keby existovala, Krištof Kolumbus a jeho druhovia by sa
pravdepodobne plavili v najbližšom kontajneri, ktorý by sa pravdepodobne potopil, takže
by nikdy nedosiahli americký kontinent.

Vieme, čo je príčinou tohto problému. Vieme, že s tým treba niečo urobiť. Čo hovorí
Komisia? Hovorí, že sa nedá robiť nič. To je jednoducho neprijateľné. Vieme, že príčinou
je nesprávne uloženie, že kontajnery sú chybne upevnené, že sú nadmerne zaťažené, že
padajú do vody aj vtedy, keď nie je zlé počasie, a že jednotlivé krajiny so svojimi vlastnými
predpismi nič z toho nemôžu zmeniť. Kto iný by to mal zmeniť, ak nie Komisia, ktorá je
zodpovedná za to, aby sa v európskych vodách podobné veci nediali?

Neznepokojujú nás len škody na životnom prostredí. Sú ohrozené aj ľudské životy. Čo by
sa stalo, keby malý čln s plastovým trupom narazil v strede Atlantiku do jedného z týchto
kontajnerov? Potopil by sa. Nepotopil by sa len čln, ale aj ľudia na palube. Stráviť dlhý čas
uprostred vôd severného Atlantiku v záchrannej veste nie je veľká zábava. To je niečo, čo
by sme mali vziať do úvahy. Preto si myslím, že nie je správne, že sa nič nedeje. Myslím si,
že Európska komisia musí čo najskôr prijať nariadenia s cieľom skoncovať s touto situáciou.
Je to nebezpečné, je to nesprávne a niečo s tým treba urobiť. Vyzývam Komisiu, aby rýchlo
konala, pretože zodpovednosť v tomto prípade nesie ona.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pokladám otázku
kontajnerov stratených na mori, o ktorej dnes diskutujeme, za veľmi dôležitú, pretože
poukazuje na problém, ktorý má vážne dôsledky predovšetkým pre hospodárstvo
pobrežných regiónov EÚ. Domnievam sa preto, že sa musí Európska komisia usilovať
o vytvorenie poistného fondu, ktorý dokáže poskytnúť náhradu za akúkoľvek škodu
spôsobenú únikom nebezpečných látok z niektorých kontajnerov stratených na mori.

Ďalej je vhodné zvýšiť úroveň námornej bezpečnosti prostredníctvom prísnejších právnych
predpisov týkajúcich sa kontroly postupov ukladania tovaru a predchádzania nezákonnému
skladovaniu škodlivých toxických látok na lodiach. Tento poistný fond je niečo, čo som
už požadoval pri podobných príležitostiach.
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Brian Simpson,    autor. – Vážený pán predsedajúci, som jednoducho sklamaný odpoveďou
Komisie na našu otázku na ústne zodpovedanie.

Súhlasím, že celosvetová dohoda by bola najlepšia, a súhlasím, že musíme do toho zapojiť
IMO, lenže IMO je jednou z najpomalších medzinárodných organizácií, aké kedy na svete
existovali. Pracuje tempom korytnačky a my chceme príslušné kroky teraz.

Pani komisárka, ak by som zámerne hodil do mora 2 000 ťažkých kovových škatúľ plných
materiálov, bol by som za to stíhaný. Dopúšťame však, aby sa presne toto dialo každý rok
v Európskych vodách.

Naliehavo vás žiadam: nemôžete sa tu hrať na Pontského Piláta a umyť si nad týmto
problémom ruky. Ide o problém, ktorý sa prehlbuje. Je to vážny problém a je to problém,
ktorému sa musíte venovať. Nie je to problém, za ktorý sa môžete skryť a povedať „musíme
zhodnotiť toto“ a „musíme zhodnotiť tamto“ alebo niečo podobné.

Počuli ste, čo povedali poslanci. Takže teraz sa to, prosím, snažte ďalej riešiť.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – (GA) Vážený pán predsedajúci, som vďačná
všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave a chcela by som zdôrazniť, že
plne chápem dôležitosť témy, o ktorej diskutujeme, a aké je podľa názorov poslancov
dôležité, aby Komisia začala presadzovať politiku, ktorá by vyriešila túto konkrétnu
záležitosť. Myslím si, že rozprava, a všetko, čo počas nej bolo povedané, poukázala na
dôležitosť problematiky.

Tiež si myslím, že rozprava poukázala na to, akú dôležitosť treba prisúdiť ochrane životného
prostredia. Rozprava sa zaujímavo presunula od gumových kačičiek a topánok pána
Meissnera ku Kolumbovi, ktorý podľa ľudových povestí navštívil prístav v mojom
domovskom meste na západe Írska. Som veľmi rada, že podnikol tú slávnu plavbu!

Chcela by som však všetkým poslancom, ale zvlášť pánovi Simpsonovi, ktorý prejavil taký
živý záujem o túto oblasť a vykonal toľko práce, znovu zdôrazniť, že to s týmto problémom
myslíme naozaj vážne. Sme si vedomí veľkého nárastu kontajnerov, ktoré sa stratia, a, ako
som už povedala, pán komisár Kallas sa týmto problémom zaoberá. Podľa neho to nesúvisí
len s upevňovaním kontajnerov, ale aj s ich preťažovaním. Príčinou je niekedy aj sila lode,
čo bolo spomenuté, a vek lodí – na čo poukázal pán Higgins.

Bezpečnosť a ochrana morského prostredia, ako som už povedala, sú pre Komisiu veľmi
dôležitými prioritami. V týchto otázkach nemôžeme robiť žiadne kompromisy a určite
zvážime, predovšetkým pán komisár Kallas, či sú potrebné ďalšie kroky. Som si istá, že by
s vami, pán Simpson, a vaším výborom veľmi rád spolupracoval na dosiahnutí záveru
v tejto otázke.

Už teraz máme k dispozícii niekoľko nástrojov na zaistenie bezpečnosti, ako aj prevencie
znečistenia vrátane znečistenia z kontajnerov stratených na mori. Pokiaľ ide o konkrétne
kroky v tejto oblasti, myslím si, že kroky na úrovni EÚ v tejto fáze nie sú potrebné. Dávam
vám však za pravdu v tom, že IMO ako organizácia sa hýbe veľmi pomaly a že aby sa
dosiahli rýchlejšie riešenia, musí sa do toho zapojiť Komisia.

Napriek tomu si myslím a viem, že pán komisár Kallas je pevne presvedčený o tom, že
vhodné fórum na prediskutovanie týchto problémov je predsa len IMO, a predpokladám,
že by sa tam mohlo presadiť preskúmanie výsledkov projektu Lashing@Sea.
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Tento projekt tiež potvrdzuje dôležitosť globálneho prístupu pri vypracovávaní postupov
a noriem, aby sme zaistili rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z členských štátov
a ostatných štátov, tak ako sme o tom hovorili.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že tieto otázky by sa mali najprv prediskutovať v IMO.
Komisia je v IMO prítomná ako pozorovateľ a pripravuje stanoviská spoločne s členskými
štátmi.

Môžem vás uistiť, že posuniem výsledky dnešnej rozpravy pánovi komisárovi Kallasovi,
ktorý sa, to viem, na celú vec pozrie a bude sa ňou v tomto zmysle zaoberať.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) Chcel by som zablahoželať k rozhodnutiu zaoberať
sa problémom kontajnerov stratených na mori. Ôsmeho februára tohto roku boli
bezprostredne ohrozené trajekty plaviace sa z Poľska do Švédska. Fínske nákladné plavidlo
Linda sa plavilo z Rotterdamu do Petrohradu a pri prechádzaní cez dráhu, ktorú používajú
poľské a švédske plavidlá, stratilo tri kontajnery obsahujúce 8,3 tony látok klasifikovaných
ako nebezpečné pre životné prostredie, 7 ton výrobkov, ktoré sú nebezpečné pre morský
život a 5,5 tony horľavých látok. Tentoraz sa, našťastie, podarilo odvrátiť tragédiu.

Súhlasím, že všetky kontajnery by sa mali v prístavoch vážiť a správne ukladať ešte skôr,
ako sa plavidlá vydajú na more. To je však dlhodobý plán. Plán na dnes je, aby Komisia
prijala nariadenie, ktorým sa zavedie osobitný dohľad nad kontajnermi s látkami
klasifikovanými ako nebezpečné. Preto by som chcel položiť Komisii otázku: Kedy môžeme
očakávať prvé kroky v tejto oblasti?

5. Integrovaná námorná politika (rozprava)

Predsedajúci. −   Ďalším bodom programu je správa (A7-0266/2010) pani Meissnerovej
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch o integrovanej námornej politike – hodnotenie
dosiahnutého pokroku a nové výzvy (KOM(2009)0540 – 2010/2020(INI)).

Gesine Meissner,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani
Geogheganová-Quinnová, dámy a páni, želala by som si, aby bola rokovacia sála zaplnená
do posledného miesta, nie kvôli mne, ani preto, že ide o moju prvú správu, ale pre tému,
ktorá je mnohým ľuďom neznáma, no napriek tomu veľmi dôležitá.

Takmer nikto ešte nepočul o integrovanej námornej politike, ale táto téma je rozhodujúca
pre nás všetkých, lebo je naozaj pravda, že naša budúcnosť je v mori. Až 70 % celého
zemského povrchu tvorí voda. Počet obyvateľstva rastie, síce nie v Európe, ale vo zvyšku
sveta áno, a do roku 2050 bude na svete 9 miliárd ľudí. Zem bude onedlho pre všetkých
primalá a veľa odborníkov už zistilo, aký významný potenciál majú oceány. Teraz sa
musíme usilovať o to, aby sme morské zdroje zachovali pre budúce generácie, a to pomocou
integrovanej námornej politiky.

Doteraz sme preskúmali len 10 % oceánov a ich zdrojov, ale máme už 50 000 výrobkov
pochádzajúcich z mora. Teraz sa usilujeme vyrábať energiu z mora a ťažiť suroviny potrebné
na výrobu liekov a kozmetiky a pre priemysel. Zakiaľ pripravujeme našu celkovú námornú
politiku, treba zabezpečiť, aby sa nám more nepomstilo ako v napínavom románe od
jedného z najpredávanejších autorov Franka Schätzinga. Máme príležitosť premeniť
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námorné hospodárstvo na najväčšiu oblasť rastu v našom hospodárstve ako celku. Z toho
dôvodu dnes ľudia hovoria nielen o zelených, čiže ekologických pracovných miestach, ale
aj o modrých pracovných miestach a modrom raste. Pobrežie EÚ má 23 000 kilometrov
a jedna tretina jej obyvateľstva žije pri mori. Ekologická lodná doprava a výroba energie
na mori sú oblasťami, v ktorých má Európa rozsiahle odborné skúsenosti a ktoré možno
ďalej rozvíjať. Z toho dôvodu potrebujeme jednotný prístup, aby sme mohli dosiahnuť
všetky tieto ciele s obrovskou starostlivosťou.

Na ktoré jednotlivé oblasti sa vzťahuje integrovaná námorná politika? Prvou z týchto
oblastí je doprava. Lodnú dopravu môžeme opísať ako základ európskej dopravy, lebo
95 % celosvetového obchodovania a 40 % vnútroeurópskeho obchodovania sa uskutočňuje
po mori cez prístavy, ktoré sú logisticky prepojené so svojím okolím. Predpokladá sa ďalší
rast, takže musíme zabezpečiť najmä to, aby sme mohli znižovať emisie, a to tak, že budeme
stavať ekologickejšie lode. Ďalšou oblasťou je lodiarstvo. V tejto oblasti máme veľa
odborných skúseností, ako som už spomenula. Tieto odborné skúsenosti musíme využiť
produktívne s cieľom zabezpečiť už existujúce pracovné miesta a vytvoriť nové.

Je samozrejmé, že námorná politika sa vzťahuje aj na rybné hospodárstvo a akvakultúru.
Ryby nie sú len zdrojom potravy. Okrem toho je akvakultúra oblasťou poľnohospodárstva
a rybného hospodárstva, ktoré vykazuje najväčšiu mieru rastu. Musíme si to uvedomiť.

V oblasti energie sa na mori a okolo neho deje veľmi veľa. Máme ropovody a plynovody,
ropné plošiny a veterné elektrárne v mori a už aj plány na vybavenie tankerov plachtami,
aby spotrebovali o 20 % energie menej vďaka využitiu veternej energie. Energia z morských
vĺn je oblasťou s potenciálom do budúcnosti a mikroriasy, ktoré sa môžu využívať ako
biomasa, predstavujú takmer neobmedzený zdroj energie.

V oblasti výskumu sa zameriavame na používanie morských biotechnológií na vývoj
liekov. Už máme lieky proti bolesti a malárii a v súčasnosti sa pracuje aj na liekoch proti
rakovine.

Ochrana našich pobreží je dôležitá a integrovaná námorná politika sa vzťahuje aj na ňu.
Naše pobrežia ohrozujú búrkové prílivy a musíme ich chrániť nielen pred prílivmi, ale aj
pred ropou, pirátstvom a pašeráctvom. Okrem toho musíme vyriešiť problém žiadateľov
o azyl v Taliansku.

Napokon, naše pobrežia sú, samozrejme, veľmi obľúbené turistické destinácie a pracujeme
na rozvoji koncepcie udržateľného cestovného ruchu na pobrežiach.

Vidíte, že tu ide o mnoho jednotlivých oblastí, pričom všetky sa týkajú vody. Cieľom
integrovanej námornej politiky je rozvíjať tieto oblasti opatrne a v harmónii
prostredníctvom spolupráce. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale je to nesmierne dôležité.

Európska únia už v tomto ohľade dosiahla veľmi veľa, ale musí urobiť ešte viac. Z toho
dôvodu som sa vo svojej správe nesústredila ani tak na jednotlivé oblasti, ale v prvom rade
na to, čo sa stalo v posledných rokoch od zverejnenia modrej knihy v roku 2007, čiže na
to, čo ešte treba urobiť a v čom treba pokračovať. O týchto oblastiach sa znova v krátkosti
zmienim aj na záver.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – (GA) Vážený pán predsedajúci, vážené
poslankyne, vážení poslanci, na úvod by som rada povedala, že kolegyňa komisárka
Damanakiová je dnes v mene pána predsedu Barrosa v Portugalsku na dôležitej konferencii
o námorných veciach a námornej politike a ľutuje, že tu nemôže byť.
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V prvom rade mi dovoľte povedať, že táto rozprava je dôkazom toho, že na námornej
politike záleží. Chcela by som zablahoželať spravodajkyni pani Meissnerovej k tejto
vynikajúcej správe.

Komisiu táto výborná správa a jej kladné hodnotenie našej integrovanej námornej politiky
veľmi teší. Táto správa je viac než len obyčajná inventúra. Uvádza sa v nej aj ambiciózna,
všestranná a podrobná vízia našej námornej politiky v budúcnosti. V diskusii
o integrovaných námorných politikách je Parlament znova príkladom. Táto správa je
výsledkom obdivuhodnej spolupráce výborov, ktorá dodáva našej politike demokratickú
legitimitu. Okrem toho otvára nové obzory, najmä s vítanou účasťou národných
a regionálnych parlamentov a úradov, a tak pomáha našej integrovanej námornej politike,
aby sa stala skutočne funkčnou a významnou politikou, ktorá vytvorí viac pracovných
miest a kvalitnejšie pracovné miesta.

Komisia je presvedčená, že politické požiadavky uvedené v tejto správe budú mať kladný
vplyv na budúcu námornú politiku z troch hlavných dôvodov.

Po prvé, pri prijatí perspektívneho prístupu k námornému rozmeru stratégie Európa 2020
a zabezpečení trvalo udržateľného rastu v námorných odvetviach a pobrežných regiónoch.

Po druhé, budú ukazovať smerom k vznikajúcim cieľom politiky, pri čom by mali Komisia
a Parlament spolupracovať. Medzi ne patria prístup Európy k zmierňovaniu zmeny klímy
a trvalo udržateľnému cestovnému ruchu v pobrežných regiónoch, podpora ekologickejšej,
bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej lodnej dopravy cez morský priestor bez hraníc
a ďalšie kroky smerom k námornej bezpečnosti a prevencii nehôd.

Po tretie, táto správa prináša súvislý a konštruktívny súbor návrhov týkajúcich sa budúcich
opatrení.

Veľmi sa teším na názory, ktoré vyjadríte v tejto rozprave.

Werner Kuhn,    spravodajca Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko. – (DE)
Vážený pán predsedajúci, pani Geogheganová-Quinnová, v prvom rade by som chcel
poďakovať pani Meissnerovej za vykonanú prácu, ktorá je v pravom slova zmysle
integrovaná, lebo sa netýka len integrovanej námornej politiky, ale zahŕňa aj všetky odborné
oblasti. Pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, chcel by som zopakovať, že rybné hospodárstvo
a akvakultúra tvoria, samozrejme, podstatnú časť integrovanej námornej politiky. Podľa
mňa treba zopakovať aj to, že v Európskej únii vyrábame asi 2 milióny ton produktov
rybolovu a akvakultúry a rýb, ale skonzumujeme 8 miliónov ton.

Náš región je jedným z najväčších vývozcov produktov rybolovu na svete. Preto nás čakajú
mimoriadne úlohy, pokiaľ ide o ochranu našich zdrojov. Rozhodujúce v tomto ohľade je
námorné priestorové plánovanie, ako už bolo spomenuté. Musíme si určiť priority. Loviská
rýb a chránené oblasti sú spolu s lodnými cestami nepochybne veľkou prioritou a v tejto
súvislosti, samozrejme, aj námorná bezpečnosť. Osobitnú starostlivosť treba vynaložiť pri
veľmi vyťažených námorných trasách.

Veľa hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie. Z hľadiska rybného hospodárstva
aj námornej bezpečnosti sem treba zahrnúť aj veterné elektrárne v mori, ktoré sa stavajú
vo veľkom množstve, aby vyrábali energiu. Toto je naša najväčšia úloha. V tejto súvislosti
by som sa rád zmienil ešte o jednej veci. Musíme podporovať výskum a vývoj, pokiaľ ide
o rybolovné metódy. Finančné prostriedky vo výške 50 miliónov EUR, ktoré vyčlenila
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Komisia, nebudú stačiť. Pani Geogheganová-Quinnová, chcel by som vás požiadať, aby
ste toto posolstvo odovzdali Komisii.

Integrovaná námorná politika sa, samozrejme, neskončí na európskych hraniciach. Musíme
spolupracovať s našimi susedmi. Stačí si spomenúť na Island, Faerské ostrovy a to, čo sa
tam v posledných rokoch deje, oblasť Stredozemia, Líbyu a Egypt; tieto oblasti predstavujú
ťažkú úlohu.

Georgios Stavrakakis,    spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.
− (EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, udržateľné využívanie morského prostredia
je nevyhnutné pre udržateľnosť a rast celej Európy, najmä krajín, ktorých hospodárstvo
sa priamo spája s morom.

Vyvážený rast v základných odvetviach, ako sú rybné hospodárstvo a akvakultúra,
energetika, doprava a cestovný ruch, môže zaručiť profesionálnu budúcnosť a príjem
občanov. Z hľadiska regionálneho rozvoja má využívanie územnej súdržnosti ako nového
základu pre ďalšie zjednocovanie vnútorného trhu veľký význam. Pre námorné odvetvie
to znamená ďalšie podporovanie príbrežnej námornej dopravy a zabezpečenie lepších
spojení medzi okrajovými prímorskými regiónmi a ostrovmi a medzi nimi, pevninou
a hospodárskymi strediskami. Je to nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť sociálnu, hospodársku
a územnú súdržnosť.

Inovačný prístup prijatý v rámci integrovanej námornej politiky je tiež dôležitý a nahradil
izolované vnímanie námorných politík. Využívanie synergií prináša občanom Európskej
únie dvojakú výhodu: zlepšuje dosiahnuté výsledky a šetrí peniaze.

Georgios Koumoutsakos,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (EL) Vážený pán predsedajúci,
integrovaná námorná politika je pre Európsku úniu veľmi dôležitá. Potrebujeme ju, aby
sme plne využili jednu z hlavných výhod Európy: jej silnú námornú tradíciu. Strategickým
cieľom integrovanej námornej politiky je posilniť vedúcu pozíciu Európy vo výskume
v námornej oblasti a technickom rozvoji v sektoroch ako lodiarstvo, využívanie morských
zdrojov a vývoj zdrojov energie na mori, a to prostredníctvom lepšej koordinácie politík
vzťahujúcich sa na more.

Integrovaná námorná politika musí podporovať európsku lodnú dopravu, ktorá je
bezkonkurenčná na celom svete, aby mohla zohrávať vedúcu úlohu na medzinárodnej
úrovni. Preto musíme chrániť konkurencieschopnosť našej lodnej dopravy ako hodnotnú
devízu; pre Európu je veľmi dôležitá. Z toho dôvodu treba celosvetovo uplatniť
medzinárodné riešenia, ktoré prijala Medzinárodná námorná organizácia a ktoré musia
mať suverénnu úlohu.

Správa pani Meissnerovej celkom správne zdôrazňuje a analyzuje význam námornej správy,
námorného dozoru a námorného priestorového plánovania. Toto všetko však podmieňuje
jedna vec: dodržiavanie Dohovoru OSN o morskom práve. Odsek 25 tejto správy, v ktorom
Európsky parlament žiada pobrežné štáty všetkých námorných oblastí, najmä oblasti
Stredozemia, aby otázky delimitácie vyriešili na základe Dohovoru OSN o morskom práve,
je ako taký mimoriadne dôležitý. Táto správa zdôrazňuje obrovský význam, ktorý majú
výlučné hospodárske zóny pre Európu. Rád by som zablahoželal pani Meissnerovej
k znamenitému úsiliu a spolupráci medzi nami a poďakoval všetkým tieňovým
spravodajcom za ich úsilie. Zároveň mám však ja osobne ako horlivý zástanca
konkurencieschopnosti európskej lodnej dopravy vážne výhrady voči pozmeňujúcemu
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a doplňujúcemu návrhu, ktorý pani Meissnerová predložila pred niekoľkými dňami a ktorý
ma vážne znepokojuje.

Knut Fleckenstein,    v mene skupiny S&D. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
v prvom rade by som chcel zablahoželať pani Meissnerovej k jej správe a poďakovať sa jej
za ťažkú prácu. Máme rovnaký prístup ako táto správa, ktorá sa nesústreďuje na štruktúru
oblastí námornej politiky v jednotlivých členských štátoch, ale namiesto toho zdôrazňuje
význam koordinácie námornej politiky v členských štátoch.

Ak sa pozrieme do budúcnosti, uvidíme, že priestor v našich moriach a oceánoch sa
zmenšuje. Oceány sú dopravnými trasami, zdrojmi surovín a energie, dodávateľmi potravín
a zásobníkmi vody. Hospodárske využívanie oceánov je čoraz intenzívnejšie a má na ne
čoraz väčší vplyv z hľadiska životného prostredia. Dôjde ku konfliktom záujmov a my ich
budeme musieť vyriešiť prostredníctvom účinnej koordinácie v rámci krajín a medzi nimi.

Nemôžem sa vyjadriť ku každej otázke, ale chcel by som sa v krátkosti zmieniť o oblastiach
kontroly emisií síry. Nechcel som, aby boli hraničné hodnoty menej prísne. Keď Komisia
predloží svoju štúdiu, budeme vedieť povedať, do akého rozsahu tieto hraničné hodnoty
zapríčinia presun prepravy z námornej dopravy na pozemnú, a to najmä v oblasti Severného
mora a Baltského mora. Potom môžeme o tejto otázke ďalej diskutovať. Základné
podmienky pre hospodársku súťaž medzi severom a juhom v rámci Európskej únie musia
preto zostať na rovnakej úrovni. Aj to musí byť jedným z cieľov Komisie.

Je tu jedna vec, s ktorou nie sme celkom spokojní. Už dlho hovoríme o strategickom
význame lodiarenského priemyslu v Európe. Povedali sme už aj to, že inovácia je v tomto
priemysle veľmi dôležitá, lebo je to jediný spôsob, ako môže prežiť. Pre našu politiku
v lodiarenskom priemysle potrebujeme koordinovanú stratégiu. Domnievam sa, že žiadosť
členských štátov vyčleniť finančné zdroje na lodiarstvo bola tiež veľmi dôležitá, ale
nepodporili ju liberáli ani konzervatívci. Dámy a páni, ako by sme podľa vás mali
podporovať lodiarenský priemysel v Európe? Ošúchané frázy a želanie všetkého dobrého
pracujúcim v európskych lodeniciach, ktorí sa obávajú o svoju prácu, jednoducho nestačí.
My sociálni demokrati očakávame lepšie opatrenia a lepšie návrhy v tejto oblasti.

Izaskun Bilbao Barandica,    v mene skupiny ALDE. – (ES) Vážený pán predsedajúci, tretina
európskych občanov žije v pobrežných regiónoch. EÚ je najväčšou námornou mocnosťou
na svete. Integrovaná politika, ktorá bude v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020, nám
pomôže posilniť našu vedúcu pozíciu.

Toto si však vyžaduje všeobecnú, medzisektorovú politiku zohľadňujúcu všetkých aktérov
občianskej spoločnosti, ako aj stratégie a povinnosti miestnych a regionálnych úradov
v pobrežných oblastiach. Naďalej musíme vnímať naše pobrežia a moria ako príležitosť.

Z toho dôvodu musíme posilniť našu politiku udržateľného rybolovu a porozumieť
ťažkostiam ľudí, ktorých živobytie je more a ktorí, mimochodom, tvoria veľmi zodpovedné
odvetvie. Musíme posilniť bezpečnostnú politiku, aby sme mohli chrániť rybárske plavidlá,
ktoré sú v prevádzke na základe európskych dohôd. To znamená bojovať proti pirátstvu,
a tak posilniť operáciu Atalanta.

Musíme ukázať, že sme odhodlaní plne podporovať strategicky významný lodiarenský
priemysel, ktorý prechádza ťažkými časmi pre konkurenciu z juhovýchodnej Ázie
a potrebuje a očakáva značnú podporu od Európy, no tá je v súčasnosti zlá.
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Musíme vybudovať námorné diaľnice, aby sme znížili emisie CO2 a podporili rozvoj
obnoviteľných zdrojov energie.

Inovácia, koordinácia medzi inštitúciami, primerané finančné nástroje a jednoznačná
definícia stratégie Európy v každom príslušnom odvetví nám umožnia dosiahnuť
hospodársky, technický a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj výskum do takej miery, aby sme
mohli vytvoriť pracovné miesta na vysokej úrovni a chrániť to, na čom nám všetkým záleží
a čo chceme udržať pri živote: more.

Keith Taylor,    v mene skupiny Verts/ALE. – Vážený pán predsedajúci, v mene skupiny
Verts/ALE by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Meissnerovej za to, že pripravila
túto správu a vypracovala ju spoločne s ostatnými politickými skupinami.

Keďže 71 % povrchu Zeme pokrýva voda, naozaj má zmysel snažiť sa vytvoriť integrovanú
námornú politiku. Pobrežie Európy má, samozrejme, 305 000 kilometrov.

Taký bol zámer Komisie v roku 2009, keď ohlásila horizontálnejší politický prístup
k oblastiam ako námorná doprava, morské prostredie, regionálna politika a politika rybného
hospodárstva.

Dnes už poznáme odpoveď Výboru pre dopravu a cestovný ruch na toto nové smerovanie,
a to v podobe správy pani Meissnerovej. Túto správu budeme podporovať. Je to užitočný
krok správnym smerom, smerom k starostlivosti o naše morské zdroje a ich udržateľné
využívanie.

Nazdávame sa však, že ešte treba urobiť veľa práce. Vítame návrhy o námornej správe,
iniciatívach a stratégiách pre morské oblasti, námornom priestorovom plánovaní a dozore,
námornom výskumnom rámci a pozorovaní a dátovej sieti a financovaní námornej
infraštruktúry, ktoré sa v tejto správe uvádzajú.

Teší ma najmä to, že správa zahŕňa aj integráciu cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka
a podporu obnoviteľných zdrojov slnečnej a veternej energie na plavidlách.

Pokiaľ ide o hlasovanie, ktoré sa dnes uskutoční, chcel by som najmä požiadať poslancov,
aby podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne, ktorého cieľom je priniesť
možnosť zahrnutia systémov obchodovania s emisiami do predpisov EÚ a Medzinárodnej
námornej organizácie (IMO).

Táto otázka rozdelila Výbor pre dopravu napoly, každá strana získala 20 hlasov, takže
pani Meissnerová konala úplne správne, keď ju tu na plenárnom zasadnutí dnes predložila
na hlasovanie.

Chcel by som požiadať poslancov, aby prejavili „víziu 20 – 20“ a hlasovali za pozmeňujúci
a doplňujúci návrh spravodajkyne, ktorý uznáva, že tieto opatrenia idú ruka v ruke s našimi
širšími strategickými cieľmi týkajúcimi sa zníženia emisií CO2 a projektu Európa 2020.

Struan Stevenson,    v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, vítam vytvorenie
integrovanej námornej politiky, ktorá bude zastrešovať a zdokonaľovať zásady subsidiarity,
konkurencieschopnosť a udržateľné využívanie morských zdrojov. Nepodporujem však
obnovenie koncepcie európskej pobrežnej stráže. Už sme ju raz odmietli. Nemyslím si, že
je potrebná. Myslím si, že v čase nedostatku financií je príliš drahá.
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Tiež sa domnievam, že smernica o námornom priestorovom plánovaní by bola zbytočným
luxusom, ktorý by podľa mňa nepridal hodnotu aktuálnemu procesu spolupráce medzi
členskými štátmi.

Mohol by som sa v tomto kontexte zmieniť aj o vplyve projektov získavania energie z vetra,
vĺn a prílivov v pobrežných oblastiach spolu s určením chránených morských oblastí na
pobrežný a drobný rybolov? Nemôžeme jednoducho na mapách nakresliť čiary, ktoré
budú vymedzovať rozľahlé oblasti pobrežných vôd ako chránené morské oblasti alebo
oblasti na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov. Drobných rybárov nemôžeme
svojvoľne presídliť bez dôkladnej odbornej diskusie. Vymedzenie takýchto oblastí sa musí
riadiť procesom zdola nahor, nie zhora nadol, a musí mu predchádzať diskusia so všetkými
zúčastnenými stranami.

Jaromír Kohlíček,    v mene skupiny GUE/NGL. – (CS) O integrovanej námornej politike
nevedieme diskusiu v kontexte Európskej únie po prvýkrát, ale aj tak je stále veľmi ťažké
skĺbiť ochranu životného prostredia, rybné hospodárstvo, dopravu, energetiku, priemysel,
vedu a výskum a zapracovať rôzne aspekty rozvoja do jediného plánu. Správa Komisie
odpovedá na otázku, ako zaviesť akčný plán uvedený v modrej knihe z roku 2007. Zo
správy vyplýva, že 56 zo 65 navrhovaných opatrení sa už začalo realizovať alebo už bolo
realizovaných, a to spravidla ako právne akty Komisie alebo Rady.

Vo vnútrozemských regiónoch je však prioritou spojiť námornú politiku s politikou
lepšieho, racionálnejšieho využívania hlavných európskych vodných ciest, ako sa uvádza
v odseku 40 správy. V tomto prípade sa pozornosť už tradične sústreďuje na rieky Rýn
a Maas a súvisiacu sústavu vodných ciest vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Nemecku
vrátane prepojenia Rýn – Mohan – Dunaj. Žiaľ, toto úsilie zatieňuje strednú časť Dunaja
po prúde od Viedne a prítoky Labe od Magdeburgu proti prúdu. O dopravnom využití
týchto vodných ciest sa hovorí omnoho zriedkavejšie a investície do zlepšenia splavnosti
sú na okraji záujmu Európskej komisie a Rady. Určite je to škoda, lebo veľký energetický
potenciál týchto vodných ciest zostáva nevyužitý a zároveň zbytočne vytvára tlak na
rozširovanie prekladísk v prístavných mestách, kde sa náklad prekladá z lodí na vlaky
a motorové vozidlá, pričom kapacita riečnych prístavov zostáva nevyužitá.

Je samozrejmé, že okrem nadväzujúcej lodnej, železničnej a cestnej dopravy treba zásadne
riešiť otázky ochrany prírody a využitia energie v pobrežných regiónoch. Tu by bolo
rozumné položiť okrem otázok, ktoré vo svojej správe uvádza pani Meissnerová, aj ďalšie
dve týkajúce sa vzťahu medzi námornou a riečnou dopravou a ich prepojenia.

Vítam desiatky opatrení uvedených v správe. Chcel by som zdôrazniť nutnosť dôsledného
uplatnenia tretieho námorného balíka. Pri odseku 21 považujem prácu na ekologických
riešeniach čistenia ropných tankerov a likvidácie starých lodí za kľúčovú iniciatívu
zamedzenia znečisťovania. Súčasný stav tejto problematiky je strašný. Súhlasím so správou
v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice – Nordickej zelenej ľavice.

Anna Rosbach,    v mene skupiny EFD. – (DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som
poďakovať pani Meissnerovej za premyslenú a komplexnú správu, ku ktorej niet veľmi čo
dodať. Ako pani Meissnerová, aj ja som presvedčenou zástankyňou súdržnosti medzi
oblasťami politiky, programov interdisciplinárneho výskumu a nových výziev, ale najviac
ma znepokojujú všetky tie problémy týkajúce sa znečistenia našich morí.

V tomto Parlamente prijímame tak veľa správ, že krátko na to, žiaľ, upadnú do zabudnutia.
Preto by som chcela Komisii pripomenúť dodatočný protokol, ktorý Parlament prijal
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26. januára tohto roka, čiže takmer pred deviatimi mesiacmi. Týkal sa nadviazania
spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v oblasti boja proti katastrofám v severovýchodnom
Atlantiku. Aj o tejto téme sa pani Meissnerová zmieňuje, konkrétne v odseku 4 svojej
správy. Dodnes som v tejto veci nedostala žiadnu spätnú väzbu od Komisie, pokiaľ ide
o to, či boli podniknuté nejaké kroky smerom k začatiu takej spolupráce alebo pripravenosti
členských štátov na katastrofy, alebo či samotná Komisia zamýšľa zabezpečiť stav
pripravenosti pre EÚ. Toto všetko sa deje aj napriek katastrofe spôsobenej únikom ropy
v Mexickom zálive, ktorú sme len teraz dostali pod kontrolu, a hrozbe, ktorú predstavujú
príliš staré a zhrdzavené ropné veže v Severnom mori. Takže, ja by som teraz znova chcela
položiť Komisii otázku: čo sa stalo, pokiaľ ide o pripravenosť na katastrofy v našich
moriach? Budeme musieť čakať, kým sa stane niečo vážne, aby sa Európa prebudila?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o naše oceány, zostáva
málo času. Ak ich budeme naďalej ničiť takýmto tempom, nakoniec zničíme seba samých,
lebo 70 % svetového kyslíka produkuje morské rastlinstvo. Nestačí len podporovať ochranu
životného prostredia v rámci EÚ, čo vždy veľmi nadšene robíme, lebo je dobre známe, že
vietor a vlny nerešpektujú hranice.

Preto naozaj nerozumiem, prečo nezavedieme jednoznačné nariadenia, keď sú bohaté
priemyselné krajiny schopné presunúť svoje problémy v oblasti životného prostredia na
rozvojové krajiny. Myslím si, že potrebujeme konkrétne právne predpisy o demontáži
lodí. Vraky lodí zamorené tonami azbestu sa posielajú z Európy do Indie, Bangladéša
a Pakistanu, aby sa tam demontovali, pričom tam zároveň zamoria celé úseky pobrežia.
Toto všetko sa nám však vracia vo forme kontaminovaných plodov mora, ktoré končia
na našich stoloch v rámci potravinového reťazca. Ani sme sa nezmienili o pracujúcich
v týchto krajinách, ktorí v dôsledku nedostatočných bezpečnostných opatrení riskujú
život. Jeden deň, jedna loď, jedno úmrtie. Takto opisujú pracovníci demontujúci lode
v indickom meste Alang svoju nebezpečnú prácu.

Okrem toho nemáme žiadne jednoznačné nariadenia o ťažbe ropy na otvorenom mori.
V tomto kontexte by som chcel zdôrazniť veľmi pozitívny krok pána Öttingera, ktorý sa
pokúša zaviesť nariadenia upravujúce bezpečnosť vrtných plošín.

Neexistujú žiadne nariadenia pre vyťažené námorné trasy, ako je napríklad Bospor, kde
ešte nebola zavedená povinnosť poskytovať služby lodivoda. Veľké tankery prechádzajú
týmito úžinami každý deň.

Ďalšou pozitívnou vecou, ktorú by som chcel spomenúť, je to, že lodné prepravné
spoločnosti hrajú aktívnu rolu pri ochrane životného prostredia a morských živočíchov.
Napríklad, jedna talianska lodná prepravná spoločnosť zaviedla systém, ktorý zabráni
zrážke jej lodí s veľrybami. Bolo by veľmi dobrým nápadom, ak by EÚ podporovala
súkromné spoločnosti v uplatňovaní pozitívnych opatrení takéhoto typu.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajkyni
za výbornú prácu a najmä za dobrý postoj k rozhodnutiam Medzinárodnej námornej
organizácie (IMO) o emisiách síry. Dúfam, že Komisia naozaj zohľadní toto rozhodnutie,
ktoré má dnes Parlament jednomyseľne schváliť.

Rozhodnutie organizácie IMO bolo unáhlené; neuskutočnilo sa posúdenie vplyvu na
životné prostredie ani odhad nákladov. EÚ by nemala urobiť rovnakú chybu ako IMO. Ak
sa pre sever stanovia iné emisné hraničné hodnoty ako pre juh, naruší to hospodársku
súťaž, ako aj predpisy v rámci EÚ. Hraničné hodnoty emisií musia byť rovnaké. Som si
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úplne istý, že ak toto bude pokračovať, bude to v rozpore s právnymi predpismi EÚ
o hospodárskej súťaži.

Čo to bude znamenať napríklad pre našu krajinu? Bude to znamenať, že priemysel bude
musieť zaplatiť ďalší účet vo výške približne 1 miliardy EUR ročne. Fínske pracovné miesta
sú v ohrození, hoci robíme, čo môžeme, aby sme zvýšili počet pracovných miest v EÚ.
Hovoríme o stratégii Európa 2020, ale prijímame iné typy rozhodnutí, ktoré tieto pracovné
miesta rušia.

Náklad pre Fínsko sa bude prekladať na ruské lode a do Fínska privážať na kamiónoch,
lebo Rusko neratifikuje toto rozhodnutie organizácie IMO. Toto Európa určite nechce.
Švédi povedali, že všetko, čo sa teraz preváža loďami, začnú prevážať kamiónmi. Preto by
sme sa rozhodli zle z hľadiska životného prostredia, ako aj z hľadiska budúcich európskych
pracovných miest. Dúfam, že Komisia naozaj rozumie tomuto rozhodnutiu, ktoré Parlament
dnes jednomyseľne prijíma.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcel by som
poďakovať pani spravodajkyni. Pokiaľ ide o integrovanú námornú politiku, nesmieme
skončiť len pri dobrých úmysloch, ale musíme naštartovať stratégiu, ktorá bude predstavovať
cestu k rastu a rozvoju v Európskej únii, a zároveň dohnať veľa strateného času, pokiaľ ide
o predchádzanie ekologickým katastrofám a boj proti zmene klímy a znečisteniu.

Len dnes ráno pán Pirillo pripomenul Parlamentu ďalšiu katastrofu, ku ktorej nedávno
došlo v meste Paola v Kalábrii. Komisia musí dokázať, že sa naozaj snaží, že nielen používa
svoje riadiace nástroje, ale skutočne realizuje cielené legislatívne opatrenia a učí sa na
svojich chybách z minulosti, ktoré urobila v dôsledku svojho prístupu, lebo ten bol vo
svojej podstate často príliš orientovaný na sektory.

Sme si plne vedomí toho, že ide o veľmi zložitý proces, ale ocitli sme sa v ťažkej a náročnej
situácii, v ktorej nemožno tolerovať výpadok pozornosti a v ktorej sú potrebné primerané
investície a mechanizmus spoločného riadenia ako na medziinštitucionálnej úrovni, tak
aj v medzinárodnej spolupráci v pobrežných regiónoch, medzi ktorými pre svoju zložitú
jurisdikciu vyčnieva oblasť Stredozemia.

Preto bude rozhodujúce pristupovať k riadeniu oblasti Stredozemia ako k devíze, ktorú
majú všetky pobrežné štáty na základe zásady res communis omnium, čiže spoločného
dedičstva. Inak čoraz rozšírenejšia prax jednostranného vyhlásenia výlučných
hospodárskych zón alebo podobných zón v Stredozemnom mori, ako aj porušovania
Dohovoru OSN o morskom práve zničí myšlienku účinného spoločného riadenia.

V tomto ohľade by som chcel zdôrazniť, že len pred mesiacom vyústil takýto výklad na
strane Líbye do ozajstného ozbrojeného útoku na európsku rybársku loď, a nebolo by
správne tvrdiť, že je to len vec Talianska a Líbye.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Vážený pán predsedajúci, najprv sa chcem veľmi pekne
poďakovať pani Meissnerovej, našej spravodajkyni, za vynikajúcu správu a predovšetkým
za výbornú spoluprácu s Medziskupinou pre moria a pobrežné oblasti, ktorej predsedám
a ktorá dokázala s pomocou pani Meissnerovej zabezpečiť, aby boli pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy o otázkach, ktoré majú pre jej členov veľký význam, prijaté. Táto
správa nám dáva príležitosť preniesť sa do budúcnosti a vzhľadom na dnešnú situáciu je
to veľmi dôležité.
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Pokiaľ ide o integrovanú námornú politiku, neoblomne vyžadujeme dve veci. Po prvé, aby
bolo zachovanie morského a pobrežného životného prostredia prioritou. Už existuje
rámcová smernica, ale treba zlepšiť iné nástroje, a to najmä čo sa týka integrovaného
riadenia pobrežných zón a námorného priestorového plánovania.

Ďalšie tri roky musíme využiť na to, aby sme vytvorili skutočnú politiku Spoločenstva
v tejto oblasti, ktorá nám umožní preklenúť túto umelú priepasť medzi nástrojmi pre
pevninu a nástrojmi pre moria, inak to naši spoluobčania nepochopia. Preto v tejto veci
očakávame od pani Damanakiovej veľa.

Druhou vecou je modrý rast. Veľmi nám na ňom záleží a očakávame, že štúdia, ktorú
uskutočňuje Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, objasní,
aké zdroje činnosti a zamestnanosti môžeme očakávať.

Dovoľujem si vás upozorniť na projekt s názvom Vasco de Gama, ktorý spustili prímorské
regióny, a ďakujem pani Meissnerovej za to, že ho zohľadnila.

Isabella Lövin (Verts/ALE).   – (SV) Integrovaná námorná politika je veľmi vítaná stratégia,
lebo naše moria sú vzájomne prepojené a všetky odvetvia, ktoré ich využívajú, spoločne
vplývajú na morské prostredie. To znamená, že by bolo zničujúce a nezodpovedné
pokračovať v rozhodnutiach vzťahujúcich sa na morské prostredie a nezohľadniť pritom
zväčšujúci sa vplyv rybolovu, bagrovania, lodnej dopravy, veternej energie a energie z vĺn,
cestovného ruchu a iných činností na morské prostredie.

Rámcová smernica o morskej stratégii je environmentálnym pilierom integrovanej námornej
politiky a uvádza sa v nej, že všetky členské štáty musia dosiahnuť dobrý environmentálny
stav našich morí do roku 2020. Ak má k tomu dôjsť, členské štáty musia čo najskôr
zrealizovať formu námornej správy zavedenej do praxe, v rámci ktorej sa budú všetky
rozhodnutia prijímať na jednom mieste.

Uvediem príklad toho, ako zle môže dopadnúť, keď rôzne využívanie mora upravujú rôzne
právne predpisy a rôzne úrady. Švédsko a Dánsko sa dohodli, že na juhu prielivu Kattegatt
vo Švédsku budú chrániť neresiská tresky, čo je zúfalý pokus uchrániť posledné populácie
tresky. Iný švédsky úrad nedávno rozhodol, že mestu Falkenberg by malo byť povolené
vyhadzovať obrovské množstvá odpadu z bagrovania v prístavoch do mora, a to práve do
neresiska tresky.

Členské štáty sú teraz povinné dosiahnuť dobrý environmentálny stav morí do roku 2020.
To bude možné len zladením rozhodnutí týkajúcich sa morí a realizáciou námorného
priestorového plánovania.

Námorné priestorové plánovanie nám tiež umožní jasnejšie vidieť tých, ktorých moria
zaujímajú, ktorí ich chcú využívať, a jasne dať najavo, že pre všetkých musia platiť rovnaké
pravidlá. Rybolovné prevádzky musia tiež vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie
a dodržiavať osvedčené postupy. Okrem toho musia dodržiavať zásadu predbežnej
opatrnosti, ktorá rovnako platí napríklad pre plynovody na morskom dne alebo veterné
elektrárne.

Bol by to veľmi významný krok správnym smerom.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Správa o integrovanej námornej politike nás
núti dôkladnejšie premýšľať a vyžaduje si, aby sme tejto otázke venovali viac pozornosti.
Krátke prednesenie správy podľa článku 48 rokovacieho poriadku, menšia možnosť
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, čo je proti pravidlám, a odmietnutie väčšiny
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pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila Európska komisia, nás nenapĺňajú
optimizmom ani nádejou, že Výbor pre dopravu a cestovný ruch bude k téme integrovanej
námornej politiky pristupovať celkom zodpovedne.

Nezabúdajme, že námorné odvetvie v Európskej únii je v obrovskej kríze. Ničí ho tvorba
odpadových skládok, konkurencia z Ďalekého východu a to, že lodné prepravné spoločnosti
preberajú lacní prevádzkovatelia. Dochádza k tomu preto, lebo nám chýba európska
integrovaná námorná politika. V lodiarenskom priemysle čelíme kríze. Chcem dodať, že
dve najväčšie lodenice v našej krajine nedávno zatvorili a že sa to stalo v dôsledku tlaku,
ktorý vyvíjala Európska komisia, a neúčinného konania poľskej vlády. Spôsobilo to
nesmiernu hospodársku migráciu a nárast nezamestnanosti. Preto žiadam, aby sa
integrovanej námornej politike venovala dostatočná pozornosť a aby sa k nej pristupovalo
celkom zodpovedne.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Veľa činností a politík sektorov, ktoré sa týkajú
morského prostredia – od rybolovu po námornú dopravu a vrátane cestovného ruchu,
energetiky, vedy a technológie okrem iného –, si vyžadujú integrovanú politiku, ktorá
bude podporovať výhodné prepojenie všetkých týchto oblastí v rámci trvalej udržateľnosti
morského prostredia a zachovania súvisiacich ekosystémov, lebo osobité miestne
a regionálne vlastnosti majú rozhodujúci význam v tomto vzťahu a účinky integrovanej
politiky budú badateľné aj na tejto úrovni. Netreba ju len zaviesť, ale aj definovať na tejto
úrovni a zapojiť pobrežné komunity, ktoré pracujú s morským prostredím, privádzajú ho
k životu a závisia od neho. Tiež nesmieme zabúdať na potrebnú spoločnú víziu alebo
spoluprácu a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska toho, že oceány a moria sú
vzájomne prepojené a od seba závislé.

Akákoľvek iniciatíva Únie v tejto oblasti musí chrániť zvrchovanosť a právomoci každého
členského štátu, pokiaľ ide o riadenie jeho výsostných vôd a výlučných hospodárskych
zón, a zároveň prispieť k podpore zdrojov, ktoré sa v nich nachádzajú ako súčasť ich
endogénneho potenciálu a pomerných výhod.

Ucelená predstava integrovanej námornej politiky musí okrem iných vecí, ako je napríklad
podpora morského výskumu a vývoja rôznych aspektov námorných technológií
a inžinierstva, napríklad lodiarstva, obsahovať aj podporu námornej dopravy udržateľnejšej
z hľadiska životného prostredia a prístavnej infraštruktúry ako súčasti ich verejného
riadenia, podporu rybolovu, ktorá zabezpečí modernizáciu tohto odvetvia a jeho
udržateľnosť z hľadiska životného prostredia a sociálno-ekonomickú životaschopnosť,
primerané a nezávislé financovanie, ktoré nebude odčerpávať zdroje z Európskeho fondu
pre rybné hospodárstvo, a nakoniec aj úlohu a osobité vlastnosti najvzdialenejších regiónov.

Nick Griffin (NI).   – Vážený pán predsedajúci, než si necháme poradiť od nejakého
odborníka, bolo by múdre najprv si ho preveriť, aby sme vedeli, či je kompetentný.
Integrovaná námorná politika je sčasti prácou Výboru pre rybné hospodárstvo, takže než
sa podujmeme na tieto veľké plány, mali by sme kriticky zhodnotiť, čo dosiahla Európska
únia, pokiaľ ide o správu morí. To, samozrejme, znamená posúdenie situácie v bývalých
výsostných vodách Spojeného kráľovstva, ktoré boli v roku 1973 spreneverené európskej
byrokracii, keďže takmer 70 % takzvaných „populácií rýb EÚ“ je v skutočnosti britskými
populáciami rýb.

Ako sa našim rybám a rybárom darí v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP)? Údaje nám
povedia viac ako všetky vyberané slová v tejto správe: 88 % populácií rýb v EÚ je vylovených
v porovnaní s celosvetovým priemerom vo výške okolo 27 % a 30 % našich druhov rýb je
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už oficiálne mimo bezpečných biologických hraníc, lebo na normálne rozmnožovanie
zostalo príliš málo dospelých rýb. Podľa odporného systému kvót v rámci SRP sa len do
Severného mora každoročne vyhodí takmer milión ton mŕtvych rýb. Priemyselné vysávanie
druhov, ako sú piesočnicovité, vedie k znižovaniu stavu populácií vtáčích druhov, ako sú
alky.

Na juh od Európy je situácia rovnako zlá. Západoafrickí rybári, ktorí si svoj životný štýl
udržiavajú už celé generácie, sú nútení začať obchodovať s ľuďmi, lebo plavidlá registrované
v EÚ prispeli k tomu, že ryby v tejto oblasti v dôsledku intenzívneho rybolovu vyhynuli.

Je čas, aby EÚ priznala, že jej história správy morí je najhoršia na celom svete, čo je typický
príklad tragédie spoločných zdrojov – javu, pri ktorom sa spoločné zdroje vždy bezohľadne
plienia, lebo tí bezohľadní znevýhodnia každého, kto chce také plienenie obmedziť.

Je čas, aby kontrolu nad morom a loviskami rýb znovu prebrali zvrchované štáty, lebo
história ukázala, že sú schopné ju vykonávať. V prípade dvoch tretín vôd EÚ, ktoré EÚ
úplne vylovila, to znamená britský národ a britských rybárov.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy
a páni, myslím si, že pani spravodajkyni Meissnerovej treba zablahoželať. Mali sme
rozdielne, dokonca konfliktné stanoviská, ale ona našla kompromisné riešenia, ktoré nám
umožňujú dnes držať spolu, pokiaľ ide o túto dôležitú otázku.

Dámy a páni, Výbor pre dopravu a cestovný ruch rozhodol, že všetky moria treba chrániť
podobným spôsobom, pričom argumentuje tým, že akékoľvek iné riešenie by zapríčinilo
nespravodlivú hospodársku súťaž.

Akceptujeme stanovisko väčšiny, ktorá je za právnu situáciu s jednotnými pravidlami pre
celú Úniu, hoci musím poslancov upozorniť na to, že také riešenie tiež nepochybne prináša
určitú mieru nespravodlivosti.

Je jasné, že Baltské more, Severné more a Lamanšský prieliv sú viac znečistené, a podľa
mňa bude musieť byť monitorovanie prítomnosti síry prísnejšie.

Opatrenia na skrátenie trvania prepravy a zníženie manipulačných nákladov v prístavoch
sú určite pozitívnymi iniciatívami. Napriek tomu budem stále opakovať, že v tejto oblasti
musíme urobiť ešte veľa práce. Ak naše prístavy rázne nezliberalizujeme, nebudú môcť
rozširovať kľúčovú úlohu, ktorú budú musieť zohrávať v kontexte spoločnej modality.

Treba privítať aj podporu stratégie znižovania emisií CO2, ktorej cieľom je zmeniť konkrétne
následky zmeny klímy.

Myslím si, že táto správa je dobrá a treba ju prijať. Nesmieme však zabúdať, že vznikla
v kontexte vážnej katastrofy, konkrétne tej, ktorá zasiahla Mexický záliv.

V tomto ohľade Komisiu naliehavo vyzývame, aby posúdila, či je v rámci revízie nariadenia
Európskej námornej bezpečnostnej agentúry potrebné posilniť úlohu tejto agentúry pri
vykonávaní preventívnych kontrol a plnení úloh súvisiacich s odstraňovaním
uhľovodíkových škvŕn. Pani komisárka, domnievam sa, že ide o potrebnú reformu a na
podporu týchto úloh treba uplatniť potrebný mandát.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni,
na úvod by som rád poďakoval pani Meissnerovej za vynikajúcu prácu a spôsob, akým
dokázala vyvolať široký konsenzus, pokiaľ ide o jej správu. Ako koordinátor našej skupiny
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by som chcel tiež využiť túto príležitosť a vzdať hold nášmu bývalému kolegovi pánovi
Piecykovi, ktorý, žiaľ, zomrel pred dvomi rokmi a ktorý urobil v tomto Parlamente
prevratnú prácu na dotváraní integrovanej európskej námornej politiky – práve na nej
môžeme dnes stavať.

Ide, samozrejme, o zložitý sektor s mnohými aspektmi, a preto musíme urobiť veľa práce,
ak chceme dosiahnuť náš cieľ. Na začiatok musíme do tohto sektora vniesť novú
dynamickosť, a to zavedením účinných štruktúr a primeraných opatrení; veď tento sektor
poskytuje veľa pracovných miest v celej Európe, a to priamo aj nepriamo, a je najmä
základom pre rozvoj našich pobrežných a prístavných oblastí.

O štruktúre sa už hovorilo a tá zahŕňa aj európske štruktúry. Európsku námornú
bezpečnostnú agentúru (EMSA) treba skutočne posilniť a dať jej významnejšiu úlohu, ako
aj primerané právomoci a zdroje. Vznesená bola aj otázka katastrofy spôsobenej únikom
ropy a otázka ťažby ropy. Pokiaľ ide o to, nazdávam sa, že by malo byť jasné, že každá
ďalšia zmena právomocí by mala posilniť pozíciu EMSA. EMSA by tiež mala mať významnú
úlohu pri podporovaní spolupráce medzi vnútroštátnymi inšpekčnými službami,
pobrežnými monitorovacími službami a ďalšími službami v členských štátoch.

Okrem toho máme, samozrejme, aj niekoľko veľkých problémov, pokiaľ ide o životné
prostredie. Lodná preprava ho znečisťuje viac, než je nevyhnutné. Preto je stále čo zlepšovať.
Hovoríme o normách vzťahujúcich sa na síru, ktoré by mali byť všade rovnaké, a o systéme
obchodovania s emisiami – a vyzývam Komisiu, aby v tomto ohľade naozaj vytrvalo
vyvíjala tlak v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Okrem toho musíme,
samozrejme, mať aj účinné priestorové plánovanie.

Moja posledná poznámka: domnievam sa, že je tiež dôležité podniknúť kroky na sociálnej
úrovni, aby sme zlepšili vnímanie tohto povolania mladými ľuďmi.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, integrovaná
námorná politika je pokrokovou oblasťou. Oceány sa čoraz intenzívnejšie využívajú na
dopravu, námorné hospodárske činnosti, výrobu energie na mori a rybolov a rozvoj týchto
oblastí treba koordinovať. Priestor, ktorý máme k dispozícii, je obmedzený, a preto musia
rôzne námorné odvetvia prijať zodpovedný a ohľaduplný prístup k vzájomnej spolupráci.
Využívanie morí nesmie byť v rozpore s ich ochranou. Tieto dve oblasti sú od seba závislé,
lebo oceány nás môžu podporovať len vtedy, ak sú zdravé. Chcela by som zdôrazniť
pozitívnu spoluprácu medzi štátmi ležiacimi na brehoch Baltského mora, ktoré pracujú
spoločne, aby podporili dynamický rozvoj rybného hospodárstva, životného prostredia,
infraštruktúry a cestovného ruchu v pobrežných regiónoch. Naďalej sa musíme sústrediť
na rybné hospodárstvo, ktoré je v oslabenej pozícii a často sa mu pripisuje nízka priorita,
ale ktoré zároveň predstavuje nevyhnutný článok v pobrežnom hospodárstve, keďže nás
zásobuje potravinami.

Chcela by som zablahoželať pani Meissnerovej k tejto pozitívnej správe.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR)Vážený pán predsedajúci, táto správa je podľa mňa
jasným dôkazom ťažkých úloh, ktoré predstavuje morské prostredie z hľadiska rybolovu,
akvakultúry, dopravy, cestovného ruchu, energetiky, ťažby, biologických zdrojov a výskumu
zmeny klímy. Potenciál rozvoja je značný a treba ho trvale chrániť a zlepšovať, lebo od
neho závisí budúcnosť ľudstva. V správe sa okrem toho oprávnene uvádza, že Európska
únia má medzi námornými mocnosťami vo svete vedúce postavenie a jej najvzdialenejšie
regióny zabezpečujú, že má najrozsiahlejšiu výlučnú hospodársku zónu na svete.
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Preto je na základe takéhoto zistenia Európska únia povinná zaviesť ambicióznu politiku,
významnú námornú politiku. Ak to neurobí Európska únia, ktorá má medzi námornými
mocnosťami vo svete vedúce postavenie, tak kto? Treba však povedať, že uznesenie nejde
veľmi týmto smerom. Nemôžete sa považovať za zákonodarcu s vedúcim postavením vo
svete len s 50 miliónmi EUR.

Na záver, hoci sa uznáva, že najvzdialenejšie regióny majú vďaka svojej prítomnosti
v každom oceáne strategickú pozíciu, bolo by rozumné zariadiť, aby mali vedúcu úlohu,
pokiaľ ide o veľkú stratégiu pre oceány. Tomuto sa, žiaľ, spravodajkyňa nevenovala, čo
mi je ľúto.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka,
oceány a moria predstavujú 70 % povrchu planéty, boli kolískou života a počas celej
existencie ľudstva sú zdrojom potravy získavanej rybolovom, ako aj komunikačným
prostriedkom medzi národmi a kultúrami prostredníctvom námorného obchodu. V nich
nájdeme pôvod koncepcie tradičných námorných činností: rybolovu a dopravy.

Moria v súčasnosti dostávajú v celosvetovom meradle novú úlohu geostrategickej
a geopolitickej scény, vďaka ktorej má Európa ústrednú úlohu. Navyše, v súčasnosti žijeme
v takzvanom období nových využití oceánov, ako je napríklad využívanie ich energie,
nerastných a genetických zdrojov, ktoré si spolu s rybolovom a námornou dopravou
vyžadujú holistickú perspektívu a sústredené konanie; pani Meissnerová sa vlastne snažila
urobiť tento dojem, k čomu jej úprimne blahoželám.

Európska únia musí nevyhnutne plánovať európsky námorný priestor a jeho využitie, a to
najmä v pobrežných a ešte viac v najvzdialenejších regiónoch. Ak má byť integrovaná
námorná politika viac ako len súhrn jej súčastí – a ak sa máme sústrediť na rybolov –, táto
činnosť musí byť zastúpená v centrách námorných činností, aby sme mohli začleniť želania
prostredníctvom spolupráce a prekonať ťažkosti vyplývajúce z prekrývajúcich sa záujmov,
pokiaľ ide o využitie námorného priestoru.

Ak máme dodržať rozhodnutia prijaté na samite v Johannesburgu v roku 2002, v tejto
oblasti je nevyhnutné chrániť morské biogeografické regióny, ktoré sú najcitlivejšie
z biologického hľadiska, a podporovať udržateľný rybolov, pri ktorom treba uplatňovať
čoraz selektívnejšie metódy. Preto treba zaručiť vytvorenie medzisektorových politických
nástrojov, ktoré spoja odlišné sektory rôznych námorných činností, a hájiť ich požiadavky
a charakteristické vlastnosti z hľadiska využitia námornej sféry.

Ochrana oceánov je morálnou povinnosťou, ktorú máme voči sebe aj voči budúcim
generáciám.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Pani komisárka, takmer každá civilizácia v histórii Európy
bola založená na mori. Lisabonská zmluva zavádza nové politiky a nástroje na
minimalizáciu konfliktov, podporu dynamických synergií a odstránenie nespravodlivej
hospodárskej súťaže s cieľom chrániť životné prostredie a vytvárať pracovné miesta.
Integrovaná námorná politika si vyžaduje medzisektorovú, čiže všeobecnú stratégiu trvalo
udržateľného rozvoja pobrežných a ostrovných oblastí a morí.

Základným nástrojom racionálneho určenia využívania mora je cezhraničné námorné
priestorové plánovanie. Musíme podporovať prijatie štruktúr jednotnej, integrovanej
námornej správy na regionálnej úrovni a rozvoj stratégií pre prímorské makroregióny
Únie. Musíme sa zaoberať možnosťou zriadenia európskej pobrežnej stráže, aby bol
integrovaný námorný dozor účinný.
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Napokon, nikto nemôže poprieť, že lodná doprava musí prispieť k zníženiu emisií oxidu
uhličitého. Musíme vyvíjať koordinovaný tlak, pokiaľ ide o globálne nariadenia IMO, keďže
sa obávam, že jednostranné rozhodnutie Európy vytvoriť systém obchodovania s emisiami
pre lodnú dopravu by malo katastrofálne následky pre európsku lodnú dopravu, lebo by
oddialilo správne riešenie, konkrétne medzinárodné nariadenia, lebo nesmieme zabúdať,
že lodná doprava je medzinárodnou činnosťou par excellence.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem
pani Meissnerovej za správu o integrovanej námornej politike a súhlasím s ňou, pokiaľ ide
o nutnosť posilniť námornú dopravu a lodiarenský priemysel s cieľom chrániť pobrežné
regióny a podporovať inovačné a výskumné činnosti.

Námorná doprava má v dnešnom obchode zásadnú úlohu. Preto musíme podporovať
spoluprácu medzi malými a veľkými prístavmi v tej istej morskej oblasti, keďže to môže
napomôcť plynulejšie obchodovanie. Ďalej, ak máme zabezpečiť intermodalitu, musíme
investovať do infraštruktúry prístavov a vnútrozemských prístavov, najmä prístavov, ktoré
sa dajú spojiť európskymi koridormi.

Na záver, domnievam sa, že by sme nemali prehliadať ešte jednu otázku, konkrétne
bezpečnosť prístavov. Všetky opatrenia vzťahujúce sa na bezpečnosť v rámci všetkých
európskych prístavov sa musia zosúladiť s cieľom lepšie chrániť námornú dopravu
a zabrániť tomu, aby nespravodlivá hospodárska súťaž škodila tým prístavom, ktoré musia
v skutočnosti vynaložiť väčšie výdavky na zaručenie vyššej úrovne bezpečnosti.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Rozvoj integrovanej námornej politiky je absolútne
nevyhnutný vzhľadom na izolovaný prístup, ktorý bol prijatý v minulosti a ktorý viedol
k neúčinnosti a konfliktom v tejto oblasti. V správe pani Meissnerovej sa viackrát opakuje,
aký je postoj Európskeho parlamentu k vytvoreniu integrovaného, súvislého a spoločného
rozhodovacieho procesu, pokiaľ ide o oceány, moria, pobrežné regióny a námorné odvetvia.
Integrovaná námorná politika napomáha medzisektorový prístup k námornej správe, a to
tak, že prispieva k určeniu a využitiu oblastí synergie medzi politikami Európskej únie,
ktoré patria do tejto oblasti.

Tento návrh nariadenia počíta s programom, ktorý zabezpečí stabilný rámec zachovania
pomoci poskytovanej na iniciatívy v tejto oblasti a vďaka ktorému sa budú finančné
prostriedky určené na rozvoj morí a pobrežných regiónov používať premyslenejšie. Žiaľ,
jediným schodným a realizovateľným riešením, pokiaľ ide o financovanie, bol v aktuálnej
hospodárskej situácii skromný finančný príspevok od EÚ. Aj napriek tomu dúfam, že tento
spôsob financovania umožní, aby sme dosiahli ciele integrovanej námornej politiky
v krátkodobom aj strednodobom horizonte.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Vážený pán predsedajúci, inteligentný rast, ktorý
podporujeme v rámci stratégie Európa 2020, môžeme dosiahnuť len vtedy, keď inteligentne
zmobilizujeme rôzne typy potenciálu, ktorým sa vyznačuje európska rozmanitosť.

Európska únia má najrozsiahlejšiu výlučnú hospodársku zónu na svete, jej rozloha je
25 miliónov štvorcových kilometrov. Naše pobrežie, na ktorom žije jedna tretina nášho
obyvateľstva, má 32 000 kilometrov a tvorí 40 % nášho hrubého domáceho produktu
a 95 % nášho zahraničného obchodu. Tieto najnovšie údaje by mali vyviesť Komisiu a Radu
z pasivity, lebo bez integrovanej európskej námornej politiky nedosiahnu inteligentný
rast, ktorý je základom úspechu stratégie Európa 2020.
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Chcel by som upozorniť najmä na možné biogenetické a nerastné bohatstvo, ktoré sa
nachádza v hĺbke a na dne našich morí a o ktorom v súčasnosti vieme len málo; chcel by
som upozorniť na nutnosť zintenzívniť naše úsilie v tejto oblasti, pokiaľ ide o výskum
a vývoj.

Michael Theurer (ALDE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, pani
Geogheganová-Quinnová, dámy a páni, svetové oceány musíme zachovať ako ekosystém.
Oceány a koncepcia globalizácie sa však navzájom nevylučujú. Lodné cesty sú základom
nášho blahobytu, lebo sú tepnami svetového obchodu. V tejto súvislosti treba toho ešte
veľa urobiť, ak chceme zaistiť ochranu životného prostredia a bezpečnosť našich
dopravných trás.

V budúcnosti budeme musieť zabezpečiť aj naše zásoby surovín. Vedci predpovedajú, že
na morskom dne a v samotnom mori možno nájsť hodnotné suroviny. Dôležité bude
získať ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Tretím aspektom, ktorý chcem spomenúť, je spojenie medzi oceánmi a vnútrozemskými
vodnými cestami. Nazdávam sa, že treba vytvoriť spojenie s vnútrozemskou vodnou
dopravou. V tomto ohľade má veľkú úlohu rozvoj Dunaja. Ako najdlhšia rieka v EÚ
v podobe kanála Rýn – Mohan – Dunaj môže spojiť Čierne more so Severným morom.
Mali by sme spájať integrovanú námornú politiku a vnútrozemské vodné cesty.

Gerard Batten (EFD).   – Vážený pán predsedajúci, nikoho by nemalo prekvapiť, že EÚ
chce integrovať námornú politiku, rovnako ako zamýšľa integrovať všetko ostatné v Európe
v každom ohľade života a verejnej politiky.

V roku 2007 som sa Námornej a rybolovnej agentúry Spojeného kráľovstva pýtal, koľko
rýb bolo ulovených v britských vodách. Odpovedali mi, že nedokážu určiť vody Spojeného
kráľovstva, lebo teraz sú súčasťou vôd Európskeho spoločenstva. Takže Spojené kráľovstvo
už nemá vlastné výsostné vody.

Hovoriť o tom práve dnes je asi výstižné, lebo ako iste všetci viete, dnes je 205. výročie
bitky pri Trafalgare, ktorá sa odohrala 21. októbra 1805, keď admirál lord Nelson a veľa
ďalších odvážnych mužov položilo svoje životy za to, aby mohla Británia zostať slobodnou
a nezávislou krajinou. Jeho posledné slová pred smrťou boli „ďakujem, Bože, splnil som
si povinnosť“. Poslanci Strany za nezávislosť Spojeného kráľovstva v Európskom parlamente
si splnia povinnosť dnes poobede a budú hlasovať proti.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, o morských ekosystémoch vieme
stále príliš málo a mnohé, predovšetkým hlbokomorské oblasti sú len bielymi miestami
na našich mapách. Moria a oceány však predstavujú jednu z najťažších úloh tohto storočia,
no nielen preto, že nás zásobujú potravou a bielkovinami. Nemali by sme podceňovať ich
úlohu v našom klimatickom systéme, a teda ani ich podiel na blahobyte ľudstva.

Príklad Veľkej koralovej bariéry dokazuje, že morské ekosystémy sa dokážu obnovovať,
ak sa uplatňujú potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia. V chránených
oblastiach tejto bariéry vzrástla populácia rýb len za dva roky o 30 až 75 %. Vzhľadom na
to, že viac ako 40 % svetového obyvateľstva žije vo vzdialenosti menej ako 100 kilometrov
od mora, a preto by ho mohlo zasiahnuť cunami, ma veľmi teší plán na zavedenie spoločnej
európskej stratégie predchádzania katastrofám pre naše pobrežné oblasti. Stanovenie
odlišných emisných limitov v rámci vôd EÚ je však v rozpore s integrovanou námornou
politikou, ktorej cieľom je zohľadniť všetky faktory. V tejto oblasti musíme byť dôslední.
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Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Význam integrovanej námornej politiky je
nesporný vtedy, keď je Európska únia najväčšou námornou mocnosťou na svete a 40 % HDP
EÚ sa vytvára v moriach a pobrežných oblastiach. Pri plnení úloh stanovených v týchto
politikách treba zvážiť najmä osobité regionálne charakteristické vlastnosti morí
obklopujúcich Európu. Každá morská oblasť je jedinečná a vyžaduje si individuálny prístup,
aby sme mohli dosiahnuť udržateľnú rovnováhu vo vzťahu k jej používateľom.

Zároveň musíme zabezpečiť primerané financovanie tejto politiky v nadchádzajúcom
programovom období, a tak vytvoriť nový prístup, ktorého cieľom bude podporovať
optimálny a udržateľný rozvoj všetkých námorných činností a ktorý sa bude týkať všetkých
morských oblastí. To nám umožní využívať omnoho väčšie výhody a zároveň to zmierni
environmentálny vplyv.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, spravodajcovia
a poslanci sa podrobne venovali obsahu integrovanej námornej politiky. Ja by som sa chcel
sústrediť na otázku emisií z lodnej dopravy. Určite to nebude ľahká úloha, ale emisie
z lodnej dopravy musíme zahrnúť do plánov na zníženie celkových emisií. Aby to bolo
účinné, musí sa to urobiť ako priorita v rámci medzinárodnej dohody s IMO. Ak k takej
dohode nedôjde, potom zrejme budeme musieť seriózne zvážiť prijatie regionálnych
opatrení na úrovni EÚ. Ako povedal pán Danellis, nebude to ľahká úloha, a ak chceme
mať šancu na úspech, musíme nasledovať príklad z leteckého priemyslu.

Tieto opatrenia treba uplatniť na základe obvyklých prístavných zastávok obchodných
lodí a musíme sa rozhodnúť, ako zdaniť emisie. Ukázalo sa, že systém obchodovania
s emisiami je dosť zložitý a neúčinný; musíme nájsť jednoduché, ale účinné riešenie, možno
daň z oxidu uhličitého alebo iné kombinované metódy, ktoré sú jednoduché a účinné.

Werner Kuhn (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som znova zdôrazniť,
aká je dopravná stratégia Európskej únie. Naším cieľom je presunúť tovar z ciest na more
a prevádzkovať výkonné dopravné prostriedky, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu.
V niektorých oblastiach lodnej dopravy však nemôžeme nastaviť naše ciele v oblasti
životného prostredia tak vysoko ako v oblasti kontroly emisií síry v Baltskom a Severnom
mori, inak sa náklady na dopravu prudko zvýšia. Pán Itälä a pán Fleckenstein sa už o tom
zmienili. Chcel by som vyzvať pani Geogheganovú-Quinnovú, aby zhodnotila štúdiu,
ktorá sa veľmi starostlivo pripravuje. Nechceme presunúť dopravu z mora naspäť na cesty
a chceme spravodlivú hospodársku súťaž v severnej Európe, Európskej únii aj oblasti
Stredozemia. To je jedna z našich najzákladnejších požiadaviek.

Pokiaľ ide o námornú bezpečnosť, chcel by som tiež povedať, že by mala mať väčšiu úlohu
v integrovanej námornej politike vo vzťahu k veľmi vyťaženým lodným cestám a úžinám.
Napríklad v kanáli Kadetrinne a v Bospore by mala v budúcnosti platiť povinnosť poskytovať
služby lodivoda, ako už uviedol jeden z kolegov poslancov. Povinnosť poskytovať služby
lodivoda by zvýšila úroveň námornej bezpečnosti tam, kade prechádzajú veľké tankery
a preváža sa veľký náklad.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Loďstvo a lodiarenský priemysel výrazne prispievajú
k hospodárskemu blahobytu krajín EÚ a poskytujú cenné služby európskemu a svetovému
priemyslu a spotrebiteľom.

Blahoželám pani Meissnerovej k jej správe. Chcela by som zdôrazniť význam námorného
priestoru bez prekážok. Zároveň vyzývame Komisiu a členské štáty, aby vyhodnotili
a zachovali malé prístavy, rozšírili sieť kabotáže s cieľom znížiť vzdialenosti v pozemnej
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doprave, podporovali výskum a inováciu v oblasti spôsobov nakladania, manipulácie
s nákladom a logistických riešení s cieľom nájsť spôsoby, ktoré skrátia trvanie prepravy
a znížia manipulačné náklady, a podporovali rozvoj prístavných infraštruktúr a zabezpečili
intermodalitu.

S dôrazom na geostrategický význam Čierneho mora by mala Európska rada požiadať
Európsku komisiu, aby pripravila stratégiu Európskej únie pre oblasť Čierneho mora.
Čiernemu moru sa, žiaľ, doteraz venovalo primálo pozornosti, hoci má pre Európsku úniu
geostrategický význam.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Vážený pán predsedajúci, rozvoj integrovanej
námornej politiky má rozhodujúci význam pre írske, európske a určite aj svetové
hospodárstvo. Keďže Írsko je ostrovným hospodárstvom, námorná doprava je základom
jeho priemyslu.

Viac ako 99 %, opakujem, 99 % objemu všetkého írskeho obchodovania sa uskutočňuje
po mori. Odhaduje sa, že írska námorná priemyselná základňa zamestnáva približne 8 000
ľudí, ktorí v rámci hospodárstva vytvárajú viac ako 1,5 miliardy EUR ročne.

Tento sektor spája írske hospodárstvo so zvyškom Európy a sveta. Má strategický význam
pre našu krajinu a oživenie írskeho hospodárstva. Rýchlo sa rozvíjajúce námorné odvetvie
si vyžaduje jednotný prístup na európskej úrovni a rast námorných činností, ako sú námorná
doprava, rozvoj, akvakultúra a cestovný ruch – v kombinácii s novými spôsobmi využitia
mora, ako sú napríklad podmorské technológie, energia z morských obnoviteľných zdrojov
a morské biotechnológie –, vyvíja čoraz väčší tlak na už aj tak obmedzený morský priestor.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, integrovaná námorná
politika je prierezovou, regionálnou a odvetvovou politikou a rybné hospodárstvo
a akvakultúra musia byť jej súčasťou, a to tak, aby nebola podriadená iným politikám.
Všetci musíme riešiť problémy týkajúce sa životného prostredia a hospodárske problémy,
ktoré ovplyvňujú spoločnosť ako celok a najmä odvetvie rybného hospodárstva: nové
technológie, rybársky výstroj, vývin druhov, program námorného hospodárstva s cieľom
vytvárať viac lepších pracovných miest, kvalitné zásoby, medzinárodné vzťahy zamerané
na predchádzanie pirátstvu a podporovanie správy mora bez prekážok a vyriešenie
problémov s udržateľnosťou, aké má napríklad Island.

To všetko nás čaká, ak chceme pracovať na integrovanej námornej politike a v záujme
trvalej udržateľnosti a životného prostredia.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni,
integrovaná námorná politika má horizontálnu úlohu: začleňuje rôzne aspekty od životného
prostredia po morský a námorný výskum.

Integrovaná námorná politika nezabezpečuje monitorovanie nezákonného rybolovu na
hraniciach medzinárodných výsostných vôd, ani ich prekračovania. Dúfam, že tento aspekt
sa v kontexte finančných prostriedkov vyčlenených na zavedenie tejto politiky seriózne
zváži a že tieto finančné prostriedky pomôžu posilniť kontrolu vďaka moderným dozorným
systémom, ako sú napríklad služby Globálneho monitorovania pre životné prostredie
a bezpečnosť.

Horizontálny aspekt, ktorý charakterizuje integrovanú námornú dopravu, zaručí – dúfam,
že pomocou nadchádzajúceho finančného balíka – rozpočet EÚ a nie zdroje rybného
hospodárstva, ktoré sa používajú na konkrétne opatrenia. Spravodajkyni sa chcem veľmi
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pekne poďakovať za tento dôležitý text a dúfam, že Komisia a Rada splnia naše žiadosti
v plnom rozsahu.

Predsedajúci.   – Ďakujem veľmi pekne, pán Pirillo. Vaše úvodné poznámky som nezahrnul
do vášho rečníckeho času, lebo to, čo ste povedali, je dôležité. Môžem vás však uistiť, že
všetci podpredsedovia vyvíjajú v tomto smere obrovské úsilie. Chcel by som vás vyzvať,
aby ste si so mnou zasúťažili. Z klobúka budeme ťahať mená poslancov tohto Parlamentu
a súťažiť v tom, kto ich lepšie vysloví. Chyby sa však v rozrušení niekedy stávajú a chcel
by som vás požiadať o prepáčenie.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za veľkorysosť.
Chcela by som skutočne úprimne zablahoželať pani Meissnerovej k vynikajúcej práci a aj
k schopnosti integrovať žiadosti a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy kolegov.

Ďakujem najmä za dva konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Prvým je ten,
v ktorom Parlament Komisiu naliehavo vyzýva, aby zlepšila pracovné podmienky
námorných robotníkov a konečne transponovala Dohovor Medzinárodnej organizácie
práce o pracovných normách v námornej doprave do právnych predpisov EÚ. Tento
pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahŕňa aj návrh na zavedenie kvalifikačného
a vzdelávacieho programu pre námorníkov, ktorý bude špeciálne zameraný na nábor
mladých ľudí a začlenenie tretích krajín.

Tiež ďakujem za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom vyzývame Komisiu, aby
pomohla členským štátom pri zavedení programu lokalizácie a mapovania stroskotaných
lodí a pozostatkov, ktoré sú súčasťou európskeho historického a kultúrneho dedičstva –
pochádzam zo Španielska, krajiny s obrovským množstvom pozostatkov pri pobreží.
Tento program nám umožní pochopiť a študovať toto podmorské dedičstvo a pomôže
zabrániť jeho plieneniu, a tak ho riadne zachovať.

Myslím si, že okrem vynikajúcich návrhov pani Meissnerovej budú mať aj tieto dva aspekty
významnú úlohu pri vytváraní nového vnímania morskej problematiky, ktoré Európa
potrebuje.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, viem, že na začiatku
rozpravy vyjadrila pani Meissnerová sklamanie nad tým, že dnes je tu tak málo poslancov.
Podľa mňa by ju malo veľmi tešiť, že v tejto rozprave vystúpilo 37 rečníkov.

Áno, bola to čulá rozprava, ktorá priniesla nové nápady, aby sme mierili ešte vyššie, pokiaľ
ide o námorné politiky, ktoré vykonávame. Musíme riadiť finančné prostriedky EÚ týkajúce
sa námorných otázok v kontexte návrhu nariadenia Európskej komisie financovať
integrovanú námornú politiku v rokoch 2011, 2012 a 2013. Účelom navrhovaného
financovania, konkrétne 50 miliónov EUR, je pokračovať v práci, ktorá sa začala v roku
2007, na odstraňovaní prekážok a uvoľnení synergií premostením všetkých politík, ktoré
sa týkajú mora, napríklad dopravy, rybného hospodárstva, colníc a ochrany morského
prostredia.

Komisia sa teší na spoluprácu s Parlamentom na včasnom nadobudnutí platnosti tohto
nariadenia, aby sme v budúcnosti mohli zrealizovať opatrenia v rámci integrovanej
námornej politiky. Ďalej, námorný dozor je dôležitou novou iniciatívou, ktorá má spôsobiť
obrovskú zmenu vo všetkých budúcich úkonoch námorných úradov na mori a ktorej
cieľom je zaviesť spoločné prostredie pre morskú oblasť EÚ na výmenu informácií.
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Oznámenie Komisie o tejto iniciatíve vyšlo len včera. Je to vyvrcholenie intenzívnej práce,
ktorej výsledkom je šesťkrokový plán integrácie do námorného dozoru v krátkom čase,
čo sa len pred niekoľkými mesiacmi zdalo mimoriadne ťažké.

Teraz sa vyjadrím k niektorým konkrétnym položeným otázkam. Pokiaľ ide o emisie síry,
Komisia si je plne vedomá obáv priemyselných skupín vo vzťahu k účinkom, ktoré môžu
mať nové normy kvality námorného paliva prijaté organizáciou IMO v roku 2008. Z toho
dôvodu Komisia požiadala o dohodu s IMO, ktorú následne uvítala a v dôsledku ktorej sa
podľa odhadov znížia emisie oxidu siričitého až o 90 % a, čo je najdôležitejšie, emisie
druhotných pevných častíc až o 80 %.

V nadchádzajúcich mesiacoch predloží Komisia návrh na zosúladenie právnych predpisov
EÚ s rozhodnutím IMO. K návrhu bude pripojená aj podrobná správa, ktorá bude obsahovať
aj výsledok nášho dodatočného posúdenia vplyvu vo vzťahu k rozhodnutiu IMO, ako aj
prípadné opatrenia, ktoré by mohla Komisia prijať na zmiernenie neželaných vplyvov na
toto odvetvie.

Pán de Grandes Pascual hovoril o morských oblastiach. EÚ si je vedomá rôznych situácií
v morských oblastiach a pripravuje primerané stratégie pre každú morskú oblasť, ktoré
budú prispôsobené konkrétnym potrebám.

Napokon, pani Rosbachová a ďalší hovorili o systéme predchádzania katastrofám. Európska
námorná bezpečnostná agentúra je zodpovedná za monitorovanie bezpečnosti lodnej
dopravy. V súčasnosti nemá právomoc rozhodovať v oblasti ekologických katastrof, ale
prebiehajú diskusie – v súvislosti s tým, že Komisia v súčasnosti rozširuje alebo obnovuje
mandát Európskej námornej bezpečnostnej agentúry – o tom, či udeliť tejto agentúre
v nasledujúcich rokoch viac právomocí. Parlament bude, samozrejme, do tejto otázky
ústredne zapojený.

Napokon, ako európsku komisárku zodpovednú za výskum, inováciu a vedu ma veľmi
potešilo, že niekoľkí poslanci v tomto Parlamente predložili otázku vzťahu medzi námornou
politikou vo všeobecnosti a hlavne výskumom morskej a námornej politiky. Belgické
predsedníctvo minulý týždeň zorganizovalo veľmi dôležitú konferenciu v Ostende, ktorá
sa zaoberala konkrétne touto otázkou a na ktorej sa zišli vedci zaoberajúci sa touto
problematikou. Ide o veľmi dôležitý pilier našich integrovaných námorných politík.

Chcela by som znovu poďakovať pani Meissnerovej za komplexnú a ďalekosiahlu správu.
Domnievam sa, že teraz sa môžeme s novou energiou a dôverou venovať zavedeniu
všetkých budúcich námorných iniciatív.

Ďakujem vám a ospravedlňujem sa tlmočníkom, ak som rozprávala príliš rýchlo.

Gesine Meissner,    spravodajkyňa. – (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je dobré,
že ste to počítali, pani Geogheganová-Quinnová. Neviem, koľko rečníkov vystúpilo, ale
37 je naozaj veľa. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa dnešnej rozpravy zúčastnili.
Hneď na začiatku som zabudla poďakovať aj všetkým tieňovým spravodajcom za ich
prácu. Naozaj sme spolupracovali veľmi konštruktívne a veľmi sa mi to páčilo. V správe
som sa venovala mnohým témam, lebo pre mňa je veľmi dôležité mať v tejto kľúčovej
oblasti presvedčivú väčšinu.

V mnohých vystúpeniach o rôznych témach ste zdôraznili, že pokiaľ ide o výskum,
plánovanie, zavedenie a kontrolu námorných činností, musíme konať spoločne

21-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK38



prostredníctvom spoločnej správy, priestorového plánovania a monitorovania. Táto správa
je presne o tom. Ide však o veľmi rôznorodú tému.

Teraz by som chcela hovoriť o niektorých vystúpeniach. Pán Fleckenstein hovoril
o probléme emisií síry. Zahrnuli sme ho do správy, lebo nám záležalo na tom, aby sa
nenarušila hospodárska súťaž, ale tiež musíme zabezpečiť, aby bola lodná doprava šetrnejšia
k životnému prostrediu. To, čo ste povedali o lodiarenskom priemysle, pán Fleckenstein,
však nie je celkom pravda. Nie je pravda, že liberáli a konzervatívci to nechceli zahrnúť.
Bola to jednoducho otázka toho, ako to urobiť, či by sme mali založiť nový fond na
európskej úrovni na opravu starých lodí, alebo zaviesť stratégiu. Také je aktuálne znenie.

Hovorilo sa aj o predmete môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som
predložila s cieľom zahrnúť obchodovanie s emisiami do správy. Vo výbore ho len s veľmi
malým rozdielom hlasov odmietli, ale podľa mňa sme všetci presvedčení, že naďalej musíme
ísť týmto smerom. Z toho dôvodu dúfam, že týmto oblastiam sa dostane podpory.

Pán Kohlíček, povedali ste, že je ťažké spojiť všetky oblasti, ale ja viem, že sa to dá. Skupina
zainteresovaných ľudí a obchodníci zo všetkých možných námorných oblastí sa dvakrát
ročne stretávajú, aby si vymenili nápady. Ide o prominentných aktérov na európskej úrovni
a všetci si veľmi cenia príležitosť stretnúť sa.

Moja posledná poznámka sa týka narážky na to, že je tak veľa rôznych regiónov. Stanovisko
ostrovov som zahrnula do správy a nie je pravda, že sa naň zabudlo. Jedinou oblasťou, na
ktorú sa stratégie nevzťahujú, je Severné more. Bývam v bezprostrednej blízkosti Severného
mora, a preto som chcela povedať, že keď hovoríme o Čiernom mori, Stredozemí a Dunaji,
nemali by sme zabúdať na Severné more.

Nakoniec by som sa chcela poďakovať, a to najmä za poznámku, že všetci by sme mali
prevziať morálnu zodpovednosť za moria a budúce generácie. Preto som zvolila názov
„Potrebujeme nové uvedomenie si problematiky morského prostredia“. Ak budeme na
tom naďalej pracovať, dokážeme dosiahnuť veľa.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som vzniesť procedurálnu
námietku. Chcel by som poďakovať pánovi predsedajúcemu za to, že túto rozpravu ukončil
štvrť hodiny pred hlasovaním, lebo je to dôstojný spôsob ukončenia rozpravy, ktorý nám
umožňuje pokojne dohovoriť a dáva poslancom čas prísť. Včera to vôbec nevyšlo
a plánovanie nebolo také, aké by sme chceli. Dnes je všetko tak, ako má byť, a dúfam, že
to pán predsedajúci v budúcnosti zohľadní a naplánuje dostatočný čas medzi koncom
rozpravy a začiatkom hlasovania.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Pre EÚ je dôležité zabezpečiť ochranu
jej pobreží. Okrem toho je potrebné, aby platné právne predpisy zabezpečovali bezpečnejší
prieskum ložísk ropy a bezpečnejšiu ťažbu ropy.

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) so sídlom v Lisabone poskytuje podporu
a technickú pomoc pri príprave a uplatňovaní právnych predpisov Únie o námornej
bezpečnosti a ochrane, ako aj o znečistení spôsobovanom loďami.
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V júni tohto roku som pánom komisárom Oettingerovi a Kallasovi a pani komisárke
Georgievovej predložila písomný návrh na rozšírenie právomocí EMSA na zriadenie
mechanizmov na kontrolu bezpečnosti na európskych vrtných plošinách v Severnom
mori, Čiernom mori a Stredozemnom mori, aby bola táto agentúra zodpovedná za
predchádzanie ekologickým katastrofám súvisiacim s ťažbou ropy. Tento návrh umožňuje
úsporu z rozsahu na úrovni finančných, ľudských a technických zdrojov.

Vítam odpoveď komisárov, v ktorej dokázali, že sú otvorení preskúmaniu nariadení
o EMSA, konkrétne rozšíreniu jej právomocí v oblasti zasahovania v prípadoch znečistenia
morí. Znovu vyzývam Európsku komisiu, aby rozšírila právomoci EMSA s cieľom
zabezpečiť ochranu našich pobreží.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    písomne. – (ET) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni,
ako je dobre známe, Medzinárodná námorná organizácia zaviedla rôzne požiadavky,
pokiaľ ide o množstvo síry v rôznych regiónoch, a to v rámci prílohy VI Medzinárodného
dohovoru o zabránení znečisťovania mora z lodí (MARPOL). Baltské more, Severné more
a Lamanšský prieliv boli vyhlásené za oblasti kontroly emisií síry a pre tieto regióny boli
zavedené prísnejšie požiadavky s cieľom výrazne znížiť znečistenie. V týchto regiónoch
sa budú môcť od roku 2015 používať námorné palivá len vtedy, ak ich obsah síry
nepresiahne 0,1 %, kým v iných regiónoch nebude môcť obsah síry od roku 2020 presiahnuť
0,5 %. Touto otázkou sa zaoberala aj medzinárodná námorná konferencia, ktorá sa
uskutočnila 24. septembra v Tallinne v mojej rodnej krajine. Domnievam sa, že nebude
riešením, ak bude mať Európska únia vlastné požiadavky, ktoré sa však nebudú vzťahovať
na tretie krajiny; to znamená, že sa vystavíme nespravodlivej hospodárskej súťaži
v námornom odvetví. Situácia sa musí vyriešiť na medzinárodnej úrovni, aby boli zavedené
požiadavky reálne a aby sa vzťahovali na všetky plavidlá plaviace sa v Baltskom mori, nie
len na plavidlá z členských štátov EÚ. Zavedenie iracionálnych noriem okrem toho
predstavuje aj presun prepravy tovaru z mora späť na cesty, čo je vo vzťahu k životnému
prostrediu omnoho nebezpečnejšie a nešetrnejšie. Z toho dôvodu v tejto veci podporujem
stanovisko estónskej a fínskej vlády, ako aj Združenia majiteľov lodí Európskeho
spoločenstva – rozhodnutie Medzinárodnej námornej organizácie by malo byť preskúmané
a malo by stanovovať rovnaké pravidlá pre všetky regióny EÚ a plavidlá, ktoré sa v nich
plavia.

Traian Ungureanu (PPE),    písomne. – Ako spravodajca o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho
mora som si s poľutovaním všimol, že integrovaná námorná politika Únie takmer úplne
ignoruje veci týkajúce sa Čierneho mora. Hoci bolo Čierne more zahrnuté do koncepcie
integrovanej námornej politiky v roku 2007, zdá sa, že konkrétne opatrenia EÚ pre túto
oblasť zaostávajú. Naliehavo vyzývam Európsku komisiu, aby zdvojnásobila úsilie s cieľom
rozvinúť prístup k Čiernemu moru v tejto politike. Integrovaná námorná politika je
dôležitým nástrojom na súvislé využívanie príležitostí a riešenie problémov v morských
oblastiach EÚ, ktorého cieľom bude komplexný rozvoj pobrežných zón. Som hlboko
presvedčený, že Čierne more, ktoré je sčasti v EÚ, a štáty, ktoré ho obklopujú, nevyhnutne
potrebujú, aby sa tento nástroj riadne uplatňoval. Medzinárodný rozmer integrovanej
námornej politiky je rozhodujúcim aspektom pre jej úspešné zavedenie v regióne Čierneho
mora, ktorý zahŕňa aj sedem krajín mimo EÚ. Európsky parlament v súčasnosti pripravuje
správu o zriadení stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora. Dúfam, že Komisia nadviaže na
túto iniciatívu a budúcu stratégiu bude považovať za dôležitý základ zavedenia silnejšej
integrovanej námornej politiky v oblasti Čierneho mora.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 hod. a pokračovalo o 12.05 hod.)
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PREDSEDÁ: Jerzy BUZEK
predseda

6. Sacharovova cena 2010 (oznámenie držiteľa)

Predseda.   − Vážení kolegovia, práve som prišiel z Konferencie predsedov. Je pre mňa
veľkou výsadou a cťou, že vás môžem informovať o veľmi dôležitých výsledkoch pre nás
všetkých. V Parlamente bojujeme v mene 500 miliónov občanov za ľudské práva.

Po dnešnej rozsiahlej rozprave, počas ktorej sme diskutovali veľmi široko a do hĺbky, sa
Konferencia predsedov rozhodla udeliť Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok
2010 pánovi Guillermovi Fariñasovi.

(potlesk)

Guillermo Fariñas je nezávislý novinár a politický disident. Bol ochotný obetovať a riskovať
vlastné zdravie a život ako prostriedok nátlaku za dosiahnutie zmeny na Kube. Pomocou
hladoviek protestoval a poukazoval na nedostatočnú slobodu prejavu na Kube, čo z neho
robilo nositeľa nádejí všetkých, ktorým záleží na slobode, ľudských právach a demokracii.

Dúfam, že mu v decembri budem môcť tu v Štrasburgu cenu osobne odovzdať. Bola by to
úžasná chvíľa pre Európsky parlament a pre všetkých kubánskych väzňov svedomia.

Pevne verím, že spolu s Guillermom Fariñasom si bude môcť osobne prevziať Sacharovovu
cenu aj ďalší kubánsky laureát z roku 2005 – Ženy v bielom (Las Damas de Blanco).

Dovoľte mi dodať, že všetci kandidáti boli vynikajúci z pohľadu nášho cítenia v oblasti
ľudských práv a boja za ne na celom svete. Všetkým môžeme zablahoželať, no museli sme
z nich vybrať jedného, nemali sme inú možnosť. Chcel by som zdôrazniť, že na celom
svete máme veľa držiteľov ceny a všetkých podporujeme. Povedzme to ešte raz.

(potlesk)

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Vážená pani predsedajúca, chcela by som
vzniesť procedurálnu námietku. Som presvedčená, že podmienky, za akých sa tento rok
rozhodlo o Sacharovovej cene, sú škandalózne. Vidím to tak, že politické rozhodnutia sa
uprednostňujú pred skutočnou ochranou ľudských práv.

(potlesk)

Bude to tretie udelenie Sacharovovej ceny Kubáncovi v histórii. Som prvá, čo bude kritizovať
spôsob ohrozenia ľudských práv na Kube. V tomto ohľade vôbec neváham. Vždy som
bojovala za ochranu ľudských práv bez rozdielu. Myslím si však, že udelenie Sacharovovej
ceny Kubáncovi po tretí raz v jej približne 20-ročnej histórii je priveľa a že vysielame
politický signál, ktorý Sacharovovu cenu znevažuje. Žiadam preto, aby rozhodnutie o tom,
kto dostane Sacharovovu cenu, neprijímala Konferencia predsedov, ale Parlament ako
celok.

(potlesk)

Predsedajúca.   – Ďalším bodom programu je hlasovanie.
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(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

7. Hlasovanie

7.1. Nástroj stability (A7-0066/2009, Franziska Katharina Brantner) (hlasovanie)

7.2. Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (A7-0078/2009, Gay Mitchell)
(hlasovanie)

7.3. Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete
(A7-0188/2010, Kinga Gál) (hlasovanie)

7.4. Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (A7-0052/2010,
Helmut Scholz) (hlasovanie)

7.5. Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (A7-0285/2010, Charles Goerens)
(hlasovanie)

7.6. Označovanie krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín
(A7-0273/2010, Cristiana Muscardini) (hlasovanie)

Cristiana Muscardini,    spravodajkyňa. − (IT) Vážená pani predsedajúca, Parlament už
veľakrát vyjadril svoju podporu cieľom nariadenia.

Ak dnes budeme hlasovať za, ľudia v Európe budú mať právo poznať pôvod tovaru, ktorý
kupujú. Ak však nariadenie odmietneme, ako sa od nás žiada v pozmeňujúcom
a doplňujúcom návrhu 45, znamenalo by to pre Európanov odopretie práv, ktoré už majú
ľudia v Číne, Indii a Spojených štátoch.

Ďakujem tieňovým spravodajcom pánovi Sustovi a pánovi Rinaldimu a všetkým, ktorí
pracovali na dosiahnutí kompromisu. Dúfam tiež, že demokratický deficit, ktorý európski
spotrebitelia doteraz znášajú, konečne zanikne.

Predsedajúca.    − Je to jednoznačne zamietnuté. Bolo to veľmi jasné, vážení kolegovia.

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 19:

Cristiana Muscardini,    spravodajkyňa. − (IT) Vážená pani predsedajúca, žiadame
o vyškrtnutie slov „alebo obchodných“ v druhom odseku pozmeňujúceho a doplňujúceho
návrhu 19, aby bol text jasnejší a lepšie uplatniteľný.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 43:

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, žiadam o kontrolu časti 2 a 3
odseku 43.

Predsedajúca.   − Nie, bolo to jasné a teraz sa nebudem vracať naspäť.

7.7. Budúcnosť európskej normalizácie (A7-0276/2010, Edvard Kožušník)
(hlasovanie)
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7.8. Ukrajina (B7-0571/2010) (hlasovanie)

Hannes Swoboda (S&D).   – Vážená pani predsedajúca, ak nedokážeme nájsť väčšinu,
chcem Parlament požiadať o preloženie hlasovania o uznesení na najbližšiu schôdzu
v Štrasburgu.

Včera sme mali veľmi otvorenú diskusiu a mnohí z nás vyjadrili znepokojenie v súvislosti
s vývojom na Ukrajine v istých oblastiach.

Budúci týždeň budeme mať rozpravu s ministrom zahraničných vecí. Uskutočníme volebnú
pozorovateľskú misiu. Začiatkom budúceho mesiaca budeme mať zasadnutie
parlamentného výboru pre spoluprácu v Kyjeve a Odese. Bolo by teda správne, keby sme
o uznesení hlasovali hneď po tejto návšteve na schôdzi v Bruseli.

Dúfam, že poslanci budú s týmto návrhom súhlasiť a podporia ho.

Predsedajúca.   – Ďakujem, pán Swoboda. Dám priestor ďalšiemu rečníkovi, ktorý je za,
ak tu taký je.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (PL) Vážená pani predsedajúca, chcel by som podporiť
návrh pána Swobodu. Myslím si, že z našej strany – zo strany Európskeho parlamentu –
bude rozumné presunúť hodnotenie situácie na Ukrajine, o ktorej sme včera diskutovali,
na nasledujúcu schôdzu Parlamentu. Bude to po dôležitých udalostiach na Ukrajine a náš
pohľad bude omnoho širší. Budeme mať k dispozícii správu kolegov poslancov, ktorí idú
pozorovať voľby na Ukrajine. Zdá sa mi, že bude múdre, ak Parlament odloží hlasovanie.

Predsedajúca.   – Ďakujem, pán Kamiński. Myslím si, že v osobe pána Gahlera máme
rečníka proti. Je to tak?

Michael Gahler (PPE).   – Vážená pani predsedajúca, žiadam kolegov, aby hlasovali proti
odloženiu hlasovania. Musíme sa vyjadriť pred voľbami, čiže teraz.

Ide o spravodlivé voľby v európskej krajine a to nemôže byť stranícka otázka. Naposledy
sme sa v roku 2004 mohli vyjadriť až po zmanipulovaných voľbách a boli sme jednotní.

Tentoraz máme vopred rozsiahle dôkazy o zasahovaní bezpečnostných služieb,
o hromadnom nepripúšťaní k voľbám a o falošných miestnych straníckych zoznamoch
na zmätenie voličov.

Buďme teda opäť jednotní v prospech demokracie. Myslím si, že hromadné lobovanie
ukrajinských veľvyslanectiev v celej Európe, aby sme toto uznesenie neprijali, je dôkazom
toho, že je správne vyjadriť sa teraz.

Predsedajúca.   − Teraz predkladám na hlasovanie návrh pána Swobodu na odloženie
hlasovania na neskôr.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Vážená pani predsedajúca, mohli by ste len
objasniť, či sa žiadosť týka presunutia hlasovania do Bruselu alebo do Štrasburgu? Počul
som totiž obe verzie.

Predsedajúca.   − Zdá sa, že do Bruselu. Je každému jasné, že návrh sa týka presunutia
hlasovania do Bruselu? Ak áno, predkladám návrh na hlasovanie.

(Parlament schválil žiadosť o odloženie hlasovania.)
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7.9. Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike (B7-0572/2010)
(hlasovanie)

Monica Luisa Macovei (PPE).   – Vážená pani predsedajúca, ústny pozmeňujúci
a doplňujúci návrh sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 k odseku 3. Navrhuje
sa v ňom nahradenie výrazu „plán“ výrazom „akčný plán“, lebo to je správna formulácia.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh teda teraz bude znieť „žiada Radu, aby vyzvala
Komisiu na rýchle vypracovanie akčného plánu“ a tak ďalej.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

– Pred hlasovaním o odseku 11:

Vytautas Landsbergis (PPE).   – Vážená pani predsedajúca, chcel by som predniesť ústny
pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je len štylistickým vylepšením odseku 11. Zabezpečí
dôstojnosť nášho Parlamentu, ktorý by nemal „vyzývať“ ani „žiadať“ nelegitímny de facto
orgán, aby sa správal lepšie.

Pri pripomenutí hlasovacieho práva moldavských občanov by výraz „vyzýva“ mal byť
nahradený výrazom „vyhlasuje, že“ a po „Podnestersku“ by bolo potrebné vsunúť slová
„nemajú právo brániť“.

Prosím, podporte tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Orgány by sme nemali
žiadať, ale mali by sme nástojiť.

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

7.10. Integrovaná námorná politika (A7-0266/2010, Gesine Meissner) (hlasovanie)

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, súhlasím
s pani spravodajkyňou a s tieňovými spravodajcami, že ak chceme zdôrazniť potrebu
celosvetovej dohody o opatreniach na ochranu životného prostredia v rámci Medzinárodnej
námornej organizácie (IMO), je potrebný malý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto
textu. Konkrétne sa odkazuje na výsledok 61. zasadnutia Výboru IMO pre ochranu
morského prostredia pred niekoľkými týždňami. Hneď potom je potrebné doplniť tieto
slová, ktoré budem citovať v angličtine: „a pri zachovaní svojej výzvy na ďalší významný
pokrok v rámci IMO“.

Predsedajúca.   − Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie. Pristúpime teda k hlasovaniu podľa
mien o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1.

7.11. Obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou (A7-0277/2010, Helmut Scholz)
(hlasovanie)

8. Vysvetlenia hlasovania

Ústne vysvetlenia hlasovania

Správa: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca.
V tom prípade začnem znova. V posledných rokoch hospodárstvo Európskej únie často
trpelo v dôsledku kríz a finančnej nestability na miestnej i globálnej úrovni. Ak chceme
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predísť podobným nebezpečným situáciám v budúcnosti, musíme mať vopred pripravené
plány podpory. Rovnako je potrebná primeraná reakcia pred problémom i po ňom. Nástroj
stability veľmi dobre plní túto úlohu.

Finančná a technická podpora by mala zahŕňať aj presadzovanie ľudského a hospodárskeho
rozvoja, ako aj konzultácie v prípade porušovania ľudských práv, demokracie a základných
slobôd. Podporujem aj stanovisko pani spravodajkyne týkajúce sa zlepšenia oblasti
strategického plánovania. Je to mimoriadne dôležité pri predchádzaní sociálnym konfliktom
a vytváraní Služby pre vonkajšiu činnosť.

PREDSEDÁ: László TŐKÉS
podpredseda

Tunne Kelam (PPE).    – Vážený pán predsedajúci, po hlasovaní za správu pani Brantnerovej
by som rád využil túto príležitosť a upozornil Komisiu a Radu na potrebu dosiahnuť
trojstrannú dohodu o úprave nástroja stability v čo najkratšom čase.

Sporná otázka sa týka delegovaných aktov a možností Parlamentu vykonávať oprávnenú
kontrolu využívania finančných nástrojov EÚ. Potrebujeme rýchle politické riešenie
založené na rovnováhe medzi troma inštitúciami EÚ.

Chcel by som tiež vyzvať Komisiu, aby zlepšila informovanie Európskeho parlamentu
o otázkach, ako sú príprava, uskutočňovanie a hodnotenie projektov.

Zatiaľ čo Parlament dostáva od Komisie informácie o mimoriadnych pomocných
opatreniach, správy Komisie o širších strategických a analytických súvislostiach stále
nespĺňajú očakávania Parlamentu.

Správa: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Nástroj rozvojovej spolupráce priamo prispieva
k šíreniu demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv v partnerských krajinách
a regiónoch. Nepodporuje len trvalý sociálny, hospodársky a politický rozvoj, ale aj
postupné začleňovanie týchto krajín do svetového hospodárstva. Ako člen Výboru pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín by som chcel poukázať na ďalší prínos vyplývajúci z tejto spolupráce,
konkrétne na medzinárodnú spoluprácu pri riadení prírodných zdrojov, ochranu životného
prostredia a záujem o biodiverzitu. Osobitne podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh
5, ktorý upozorňuje na význam odvetvia výroby cukru pre hospodárstvo. Nemali by sme
zabúdať, že potravinová bezpečnosť je pre rozvojové krajiny nesmierne dôležitá.

Seán Kelly (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, s radosťou som hlasoval za túto správu.
Chcel by som uviesť, že kolega spravodajca pán Gay Mitchell tu dnes nemohol byť, pretože
včera večer uvádzal v Írsku na trh knihu, ktorú napísal. Samozrejme, bol uznaný za poslanca
EP tohto roka za svoju prácu v celej oblasti rozvoja.

Myslím si, že by sme mali viac zdôrazňovať oblasť vzdelávania. Istý írsky odborník na
vzdelávanie raz povedal: „Učte, že je možné byť slobodný.“ Myslím si, že by sme si to mali
viac osvojiť v celej oblasti rozvoja a tretích krajín.

Na záver by som ešte chcel žartovne dodať, že mi včera ukradli z kancelárie oblek. Mám
v dôsledku toho právo na rozvojovú pomoc?
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Správa: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Vítam návrh Komisie na preskúmanie európskeho systému
normalizácie s cieľom napraviť jeho nedostatky a dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi
európskym, vnútroštátnym a medzinárodným rozmerom. Potrebujeme systém, ktorý
prispeje k európskym inováciám a udržateľnému rozvoju, zvýši konkurencieschopnosť
Európskej únie a posilní jej postavenie v medzinárodnom obchode. Rád by som tiež dodal,
že hoci malé a stredné podniky sú základnými súčasťami európskeho trhu, som presvedčený,
že sa dostatočne nezúčastňujú na systéme normalizácie, a preto nedokážu úplne využiť
prínosy normalizácie. Zlepšenie ich zastúpenia a účasti na systéme môže mať v budúcnosti
zásadný význam. Zjednocujúca povaha európskej normalizácie zlepšuje účinnosť
vnútorného trhu a zároveň zdôrazňuje úlohu Európskej únie ako hospodárskeho
a politického partnera na svetovom trhu.

Správa: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Rada by som hovorila o správe pani Muscardiniovej. Po
starostlivom zvážení všetkých záležitostí obsiahnutých v správe som ju nepodporila. Prečo?
Pretože zvyšok sveta by si vyložil zavedenie takéhoto opatrenia Európskou úniou v tomto
období ako protekcionistické opatrenie. Monitorovanie tohto opatrenia by si vyžadovalo
omnoho viac času a možno aj viac personálu, rozbaľovanie tovaru a ďalšie postupy.

Požiadavka povinného označovania bude stimulom na začatie falšovania súčastí
anonymných tovarov. Namiesto skutočného označenia konkrétnej krajiny teda možno
nájdeme falošné označenie „vyrobené v Taliansku“ alebo „vyrobené vo Francúzsku“ a to
nechceme.

Návrh uznesenia: Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike
(B7-0572/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LV) Hlasovala som za návrh uznesenia o Moldavsku.
Moldavsko prešlo dlhú cestu, odkedy pakt Ribbentrop-Molotov rozdelil Európu na zóny
vplyvu a Moldavsko zostalo vo sfére sovietskeho vplyvu. Dnes je Moldavsko nezávislý štát,
ktorý má nepochybne veľa problémov, ale ide po ceste európskej integrácie. Dnes by som
opäť rada vyzvala celú politickú triedu Moldavska, politickú elitu krajiny, všetky jej
demokratické politické sily a národnostné menšiny, aby odmietli kontraproduktívnu
konfrontáciu a rozvíjali kultúru konsenzu a politického kompromisu. Myslím si, že by
mali spoločnosti ponúknuť začleňujúci pohľad na Moldavskú republiku, ktorej cieľom je
členstvo Moldavskej republiky v Európskej únii. V uznesení hovoríme aj o Podnestersku,
o zmrazenom konflikte. Podnestersko musí mať popredné miesto medzi prioritami EÚ
a všetky krajiny vrátane Ruska musia rešpektovať územnú celistvosť Moldavska.
Podnestersko musí byť súčasťou Moldavskej republiky.

Správa: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Hlasovala som za uznesenie o integrovanej
námornej politike, lebo námorný sektor je mimoriadne dôležitý a budúcim generáciám
chcem zanechať čisté a bezpečné moria. Geostrategický význam morí sa výrazne zvýšil.
Musíme prispôsobiť moria a ich zdroje a koordinovať opatrenia. Integrovaná námorná
politika je preto dôležitá, lebo všetky oblasti námornej politiky budú prepojené: námorná
doprava, rybolov, akvakultúra, energetika, námorná bezpečnosť, ochrana morského
prostredia a morský výskum, ako aj cestovný ruch. Chcela by som upozorniť najmä na
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hospodársky a sociálny význam, ktorého dôvod je jednoduchý: Európska únia má 320
000 km morského pobrežia a tretina našich občanov – a tento trend stúpa – žije na pobreží.
Som presvedčená, že moria by mali byť naďalej hnacou silou hospodárskeho rastu.

Správa: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Európska únia predstavuje najväčší zdroj priamych
zahraničných investícií v Latinskej Amerike, hoci obchodná výmena medzi týmito dvomi
regiónmi sa zintenzívnila, vzájomný obchod medzi EÚ a Latinskou Amerikou je menej
dynamický v porovnaní s obchodnými vzťahmi s inými oblasťami sveta.

Príkladom dobrej vôle je nedávno uzavretá dohoda o zóne voľného obchodu s Kóreou,
pričom v prípade latinsko-amerického hospodárskeho zoskupenia MERCOSUR, rokovania
pretrvávajú ešte od roku 1999 dokonca aj s päťročným prerušením. Osobne podporujem
proces upevňovania aj diverzifikáciu obchodných vzťahov s Latinskou Amerikou vrátane
vytvárania pevnejšieho právneho rámca, pretože sa tak európskym podnikateľom otvára
trh s takmer 600 miliónmi spotrebiteľov. Pre obchodníkov z Európskej únie nie je
zanedbateľný ani fakt, že s Latinskou Amerikou zdieľa Európa spoločné hodnoty, jazyk,
históriu a kultúru.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -   Vážený pán predsedajúci, chcela by som zablahoželať
pánovi spravodajcovi k nakoniec vyváženej a dobre načasovanej správe o obchode
s Latinskou Amerikou.

Prehlbovanie obchodných vzťahov s krajinami Latinskej Ameriky už prebieha. Európska
únia totiž prednedávnom uzavrela dohodu o voľnom obchode s dvoma andskými krajinami,
Kolumbiou a Peru.

Nedávno sme ukončili najdlhšie trvajúci spor s latinskoamerickými krajinami o obchode
s banánmi v rámci WTO. Čoskoro začneme rokovať o prelomovej dohode o voľnom
obchode so všetkými krajinami zoskupenia Mercosur, s ktorými náš obchod s tovarmi
presahuje hodnotu 62 miliárd EUR. Celkové investície EÚ v regióne Mercosur dosahujú
167 miliárd EUR ročne.

Tieto čísla môžu v najbližších rokoch len rásť. Uzavretie takejto dohody bude spolu
s nadchádzajúcimi rokovaniami o voľnom obchode s Japonskom a Indiou bezpochyby
jedným z najvýznamnejších krokov v uskutočňovaní stratégie EÚ, podľa ktorej sa má Únia
stať najdôležitejším obchodným hráčom na svete.

Včera sme vyčerpali čas. Teraz nasleduje niekoľko vysvetlení hlasovania týkajúcich sa
včerajšieho hlasovania.

Správy: László Surján (A7-0281/2010), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel
(A7-0284/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, ak niekto z našich voličov zacítil
včera popoludní „šklbnutie moci“, bolo to spôsobené mimoriadnou zhodou okolností.
Presne v tom istom čase, keď britský minister financií stál v Dolnej snemovni a oznamoval
najradikálnejšie zníženie výdavkov, aké naša krajina zažila od 20. rokov 20. storočia, sme
totiž v tomto Parlamente odhlasovali zvýšenie európskeho rozpočtu, ktoré bude daňovníkov
v Spojenom kráľovstve stáť 880 miliónov GBP. Nie je to náš podiel na rozpočte. Je to náš
podiel na zvýšení. Keďže sme včera oznámili prepustenie 490 000 osôb z verejného sektora,
možno by stálo za to kvantifikovať túto sumu z hľadiska pracovných miest vo verejnom
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sektore. Mohlo by sa ňou zaplatiť 15 000 lekárov národnej zdravotníckej služby, 30 000
zdravotných sestier, 35 000 policajtov alebo 50 000 vojakov armády.

Nejde len o Veľkú Britániu. Všetky naše členské štáty sa usilujú znižovať vnútroštátne
rozpočty, no rozpočet Európskej únie naďalej rastie a pohlcuje ich úspory. Keby len hlad
tohto Parlamentu po nových právomociach zodpovedal jeho záujmu o riadne vykonávanie
právomocí, ktoré už má. Ide predovšetkým o zabezpečenie, aby bola výkonná moc
zodpovedná a udržiavala výdavky pod kontrolou. Naši voliči si od nás zaslúžia viac.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som stručne reagovať
na to, čo práve povedal pán Hannan. Samozrejme, je dôležité, aby tento Parlament mal
sídlo, no toto sídlo stanovujú naše zmluvy a je tu v Štrasburgu. Máte pravdu, keď hovoríte,
že musíme šetriť peniaze daňovníkov a smerovať k tomu, že budeme sídliť na jednom
mieste. Útočisko parlamentarizmu je však tu v Štrasburgu, pán Hannan. Tu môžeme
spolupracovať ako poslanci a zástupcovia ľudu.

Predsedajúci.   − Prepáčte, ale takto to nemôže pokračovať. Toto nie je vysvetlenie
hlasovania. Teraz sú vítané príspevky týkajúce sa ďalšej správy, správy pani Estrelovej.

Správa: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Počas včerajšieho hlasovania o správe
pani Estrelovej som podporila plne platenú 20-týždňovú materskú dovolenku, pretože
potrebujeme spravodlivú a primeranú minimálnu normu týkajúcu sa dĺžky a platenia
materskej dovolenky v celej Európe. Zdržala som sa hlasovania o otázke otcovskej
dovolenky a dovolenky z dôvodu osvojenia, lebo Európska komisia ohlásila, že v tomto
smere bude prijatá samostatná smernica, a z obavy o transparentnosť práva Únie nechcem,
aby smernica o ochrane tehotných pracovníčok obsahovala problematiku otcovskej
dovolenky.

Dúfam, že Európska komisia čoskoro ukončí sociálne konzultácie a predloží uspokojivý
návrh týkajúci sa otcovskej dovolenky a dovolenky z dôvodu osvojenia aj v prípade
samostatne zárobkovo činných osôb, aby mali všetky mladé matky v Európe rovnaké
práva.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Pochybujem, že by niekto namietal
voči tomu, že puto medzi dieťaťom a jeho rodičmi v prvých mesiacoch života je mimoriadne
dôležité. Nová smernica Európskej únie teda zabezpečí matkám právo a možnosť starať
sa o deti dlhšie bez strachu o stratu príjmu alebo zamestnania. Situácia je v jednotlivých
členských štátoch rozličná. V našej krajine Litve napríklad materská dovolenka a rodičovská
dovolenka trvajú spolu až dva roky, no ďalšie členské štáty majú minimálnu dĺžku materskej
dovolenky. Som preto presvedčená, že prah, ktorý sme včera stanovili, je veľmi dôležitým
úspechom. Vítam tiež začlenenie otcovskej dovolenky i dovolenky súvisiacej s osvojením.
Ako bolo uvedené, členské štáty majú právomoc v oblasti rodinnej politiky. Tu však
hovoríme skôr o ochrane pracovníkov a istých stimuloch, ktoré rodičom umožnia zosúladiť
prácu a rodinný život.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, včera sme napokon hlasovali o dôležitej
správe pani Estrelovej o materskej dovolenke, o jej trvaní a peniazoch vyplácaných počas
jej trvania. Po tomto hlasovaní mi zavolali ľudia z médií a niekoľkokrát sa ma spýtali, či
som hlasoval za alebo proti. Povedal som, že som hlasoval za ženy. Hlasoval som za to,
aby materská dovolenka trvala 18 týždňov a aby ženy dostávali 75 % svojho platu.
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Myslím si, že v našej krajine Fínsku máme dobrý systém. Keby bol systém, na ktorom sme
sa tu včera dohodli, prijatý tam, postavenie žien na trhu práce by sa výrazne oslabilo.
Zamestnávatelia by si totiž naďalej lámali hlavu, či môžu prijať mladé ženy, pretože náklady
na materskú dovolenku by sa významne zvýšili. Pracovné príležitosti pre ženy by tak mohli
poklesnúť. Preto som chcel urobiť toto vyhlásenie.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, aj ja som z Fínska a viem, že máme
vynikajúci systém materskej dovolenky. Napriek tomu som hlasoval za materskú dovolenku
trvajúcu 20 týždňov. Pozrel som sa na problematiku z pohľadu ostatných členských štátov
Európskej únie. Som presvedčený, že pre vývoj detí je dôležité dlhšie trvanie materskej
dovolenky.

Novonarodené deti sú skutočným kapitálom Európy. Matky, deti a rodiny sú trojica, na
ktorej bude postavená budúcnosť. Je tiež zrejmé, že matky by nemali trpieť, ak chcú mať
deti, a rovnako by nemali trpieť ani odvetvia s prevahou žien. Ženy musia mať práva, aj
čo sa týka platu. Mali by sme však byť idealisti. Mali by sme veriť. Bolo to morálne
rozhodnutie v prospech žien, v prospech nového života a v prospech novej Európy.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Vážený pán predsedajúci, správa pani Estrelovej včera
obsahovala veľmi dôležitú problematiku. V tejto chvíli by som rád uviedol, že pre mňa
bolo dosť ťažké hlasovať za ňu. Ako mladý otec som bol pri narodení oboch svojich detí
a musím povedať, že neviem, prečo by som vtedy mal potrebovať dovolenku. Nerodil som
totiž ja, ale moja manželka. Je to celé o materskej dovolenke a my sme zahrnuli aj otcov.
Je to zložitý bod. Je však dôležité, aby mali mladé ženy možnosť mať dieťa a potom sa
vrátiť do pracovného života. Verím, že v novom systéme to bude možné. Hoci osobne by
som uprednostnil 18 týždňov, v konečnom hlasovaní som napokon hlasoval za 20 týždňov.

Teraz si musíme položiť otázku, či to Európe prinesie viac spravodlivosti a viac detí. Rodinná
politika v Európe je otázkou budúcnosti. Dúfam, že vysielame signál, že v tejto oblasti sme
podnikli nejaké kroky. Teraz musíme len dúfať, že členské štáty urobia zodpovedajúce
opatrenia.

Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa: Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu, ktorou sa mení
a dopĺňa nariadenie zavádzajúce nástroj stability. Širšiu revíziu vonkajšej finančnej pomoci
EÚ totiž považujem za podstatnú. Vykonávanie nástroja stability posilnilo potenciál EÚ
reagovať na krízy alebo na začínajúce krízové situácie. Vzhľadom na to verím, že Komisia
– pri dodržaní prijatých záväzkov, najmä pokiaľ ide o podporu stabilných podmienok
ľudského a hospodárskeho rozvoja a presadzovanie ľudských práv, demokracie
a základných slobôd ako hlavných cieľov vonkajšej činnosti Európskej únie – by na jednej
strane mala zlepšiť svoje strategické plánovanie a zvýšiť vyplácanie finančných prostriedkov,
ktoré sú k dispozícii na partnerstvo na budovanie mieru, a na druhej strane predložiť plán
mobilizácie finančných prostriedkov na nástroje alebo mechanizmy núdzovej vonkajšej
pomoci vytvorené mimo nástroja stability s cieľom vyhnúť sa čerpaniu finančných
prostriedkov vyčlenených pre tento nástroj. Som presvedčený, že na tento účel by Komisia
mala v budúcnosti zvýšiť nízke úrovne vyplácania rozpočtových prostriedkov na základe
strategickej vízie lepšieho využívania svojich nástrojov.
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Mara Bizzotto (EFD),    písomne. − (IT) Hlasovala som za správu pani Brantnerovej, pretože
ide o text, ktorý v prvom rade navrhuje zosúladenie európskych právnych predpisov
s významným rozsudkom Súdneho dvora o ručných zbraniach. Text, ktorý vyzýva EÚ,
aby venovala väčšiu pozornosť občianskej spoločnosti v súvislosti s financovaním stability
v prípade krízových situácií mimo EÚ, hoci som presvedčená, že európske inštitúcie, najmä
Komisia, by mali dbať na zabezpečenie niečoho, k čomu nie vždy dochádza. Konkrétne
ide o to, že príjemcovia by sa mali zaviazať, že sú politicky „dôveryhodní“. Parlament navyše
touto správou žiada Komisiu, aby ho viac než v minulosti zapájala do záležitostí týkajúcich
sa využívania nástrojov finančnej stability. Náš Parlament, ktorý zastupuje európske národy
a občanov, musí v týchto otázkach hrať aktívnejšiu úlohu a ďalšie európskej inštitúcie si
musia zvyknúť na myšlienku, že parlament je potrebné informovať o rozhodnutiach
o výdavkoch prijatých výkonným orgánom. Nejde totiž len o účinnosť jednotlivých
opatrení, ale aj o demokratickú povahu európskeho politického systému ako celku.

Lara Comi (PPE),    písomne. − (IT) Európsky kontinent sformovali dlhotrvajúce krvavé
konflikty, ktoré napokon zastavili okrem iného inštitúcie, v ktorých pracujeme. Preto by
sme mali v prvom rade my preukázať najväčší zmysel pre zodpovednosť, pokiaľ ide
o používanie sily v medzinárodných konfliktoch. Okrem toho aj keď sa použitie sily ukáže
ako nevyhnutné, súčasný stav našej civilizácie si vyžaduje skôr chirurgické než
veľkoobchodné metódy. Keďže veríme v tento kultúrny model, musíme byť príkladom
pre všetkých ostatných a ukázať, že rozdielom pri riešení konfliktov nesmie byť väčšia
hospodárska sila, ale séria nástrojov, ktoré vždy stavajú na prvé miesto ľudský život a ktoré
umožňujú použiť násilie len v krajných prípadoch najmä s cieľom chrániť životy
a strategické záujmy európskej verejnosti. Nejde o zaujatie postoja a priori, ale o prijatie
jednotného a nekompromisného prístupu, v rámci ktorého slúži vojenská sila len na
zastrašenie a nikdy sa nestane prostriedkom na radikálnu zmenu povahy Európskej únie
ani na presadzovanie iného systému hodnôt než ten, ktorý vyznávame.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) EÚ je najväčším poskytovateľom zahraničnej pomoci
na svete. Poskytuje viac než polovicu rozvojovej pomoci určenej pre verejný sektor. Na
pomoc najchudobnejším krajinám na svete poskytli členské štáty spolu 49 miliárd EUR,
čo zodpovedá takmer 0,4 % ich hrubého príjmu. Tieto čísla sú dobrým dôkazom významu
európskej rozvojovej pomoci a, prirodzene, dôležitosti nástroja stability.

Preto považujem posilnenie tohto nástroja a zvýšenie angažovanosti Únie v rozvojovej
spolupráci za dôležité. Musím ale zdôrazniť, že síce považujem za úplne kľúčové, aby si
EÚ zachovala záväzky v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce a misií humanitárnej
pomoci, nedokážem však pochopiť, ako je možné, že pomoc tretím krajinám sa uvoľňuje
rýchlejšie než pomoc členským štátom, ktoré sú obeťami nešťastí, ako sa, žiaľ, stalo na
Madeire, ktorá niekoľko mesiacov po tragédii ešte stále nedostala žiadnu pomoc z Fondu
solidarity.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Nástroj stability je veľmi dôležitý na posilnenie
schopnosti EÚ reagovať na krízové situácie alebo na začínajúce krízy. Keďže EÚ je hlavným
poskytovateľom zahraničnej pomoci na svete a keďže sa zasluhuje o vyše polovicu
rozvojovej pomoci určenej pre verejný sektor, potrebuje nástroje, ktoré jej umožnia
zvládnuť krízové situácie pri zohľadnení horizontálnych a geografických cieľov a priorít
EÚ, pričom budú súčasne dopĺňať geografickú politiku Únie, jej ciele a nástroje. Keď ide
o rozvoj, cieľom EÚ musí byť boj proti chudobe a jej príčinám.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. − (ES) Hlasoval som proti tomuto legislatívnemu
uzneseniu, pretože jednoznačne odmietam nástroj stability, ktorý bol zavedený pred
niekoľkými rokmi bez podpory našej skupiny v Parlamente. Z môjho pohľadu ide o ďalší
z mechanizmov Komisie určených na slobodné zasahovanie do vnútorných vecí tretích
krajín pod zámienkou úsilia o politickú stabilitu týchto krajín, ktoré Komisia na základe
vlastného uváženia pokladá za nestabilné. Chce, aby európske inštitúcie rozhodovali o tom,
ako, kedy a prečo sa má tento nástroj použiť, slobodne a bez potreby koordinácie s orgánmi
krajiny, ktorá sa má stabilizovať. Ide teda de facto o mechanizmus určený na zakrývanie
ochrany európskych záujmov. Preto som hlasoval proti tejto správe.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    písomne. − Konflikty na Haiti, v Kosove, v Iraku
a prednedávnom v Afganistane ukázali, že ručné zbrane a ľahké zbrane hrajú mimoriadne
dôležitú úlohu v terorizme a organizovanej trestnej činnosti, ako aj pri rozpútavaní nových
kôl krviprelievania po oficiálnom zastavení paľby. Je dôležité, aby Spoločenstvo prijalo
skutočne komplexný prístup k problému šírenia ručných a ľahkých zbraní tým, že sa
zameria na všetky úrovne reťazca nezákonného obchodovania s ručnými a ľahkými
zbraňami. Keďže 70 % celosvetovej zásoby ručných a ľahkých zbraní je v rukách civilistov,
EÚ by mala uznať a podporiť nevyhnutné úsilie občianskej spoločnosti pri sledovaní
obchodu s ručnými a ľahkými zbraňami a ich výroby na miestnej úrovni a pri zvyšovaní
informovanosti verejnosti. Problematika ručných a ľahkých zbraní navyše ukazuje
viacrozmerný charakter konfliktov 21. storočia vo všeobecnosti, a teda potrebu silnejšieho
zamerania na budovanie kapacít pred krízou a po jej skončení. Hlasoval som za túto správu,
pretože som presvedčený, že EÚ by sa mala usilovať zlepšiť svoju schopnosť krízového
riadenia čo najinovatívnejším, najúčinnejším a najúspornejším spôsobom. Len tak dokáže
EÚ viesť svet ako najvýznamnejšia globálna civilná mocnosť.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Týmto hlasovaním sa Parlament pripojil
k stanovisku Výboru pre zahraničné veci, ktorý uvítal návrh Komisie na nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1717/2006,
ktorým sa ustanovuje nástroj stability (KOM(2009)0195), ako súčasť širšej revízie
zahraničnej finančnej pomoci EÚ. Výbor pre zahraničné veci a teraz aj celý Parlament
okrem iného súhlasia s tým, že je nevyhnutná revízia článku 3 ods. 2 písm. i) a článku 4
ods. 1 písm. a) pôvodného nariadenia, ak ho chceme zosúladiť s rozsudkom Európskeho
súdneho dvora z 20. mája 2008, podľa ktorého Spoločenstvo môže prijať opatrenia proti
šíreniu ručných a ľahkých zbraní v rámci svojej rozvojovej politiky.

V mene Rady a spolu s Komisiou a Parlamentom sa predsedníctvo vyzýva, aby vypracovalo
vyhlásenie o európskom konsenze v oblasti podpory opatrení EÚ týkajúcich sa ručných
a ľahkých zbraní, ktoré zohľadní jednotlivé právomoci všetkých inštitúcií.

Správa: Gay Mitchell (A7-0078/2009)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za správu o nástroji financovania
rozvojovej spolupráce (DCI), pretože som presvedčený, že Parlament podrobne sleduje
spôsob vykonávania ustanovení o nástroji rozvojovej spolupráce od ich nadobudnutia
účinnosti v roku 2007. Vo svojom legislatívnom návrhu na strednodobé preskúmanie
nástroja rozvojovej spolupráce navrhla Komisia len technickú úpravu, ktorá umožní
financovanie nákladov súvisiacich s daňami, clami a ďalšími poplatkami spojenými
s financovaním opatrení patriacich pod nástroj rozvojovej spolupráce v prijímajúcich
krajinách z rozpočtu tohto nástroja. Verím, že tento návrh umožní financovanie týchto
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nákladov za mimoriadnych okolností, čím sa dosiahne väčšia pružnosť pri uskutočňovaní
programov a projektov.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Zdržal som sa hlasovania o tejto
konkrétnej správe napriek tomu, že súhlasím s predloženými pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi a podporujem ich – najmä tie, ktoré obnovujú kontrolnú úlohu
Európskeho parlamentu. Zdržal som sa konečného hlasovania o nástroji rozvojovej pomoci,
lebo peniaze sa priamo či nepriamo používajú na zbrojenie a výcvik policajtov a vojakov
v rôznych oblastiach Afriky. Finančné prostriedky určené na rozvoj by sa podľa môjho
názoru za žiadnych okolností nemali použiť na politicko-vojenské účely.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Všetci si uvedomujeme, že nástroj
rozvojovej spolupráce (DCI) neustanovuje nijakú výnimku zo zásady neoprávnenosti
financovania z prostriedkov Spoločenstva. Výsledkom je istý stupeň pružnosti od prípadu
k prípadu. Povoľujúci úradník môže v prípade potreby rozhodnúť o financovaní týchto
nákladov, aby sa zabezpečil hladký chod programov a projektov. Táto pružnosť je však
nevyhnutná v niektorých opakujúcich sa situáciách, ktoré sú patové, pretože mechanizmy
daňových výnimiek neexistujú alebo nie sú prakticky použiteľné. V takýchto situáciách
môže prísna formulácia nástrojov rozvojovej spolupráce mimoriadne skomplikovať
opatrenia financované zo zahraničnej pomoci. Preto podporujem návrh na predloženie
žiadosti, aby Komisia predložila legislatívne návrhy na zosúladenie s regulačným postupom
s kontrolou a zabezpečila, že tento nástroj bude spĺňať nové komitologické požiadavky.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Vo všetkých ohľadoch hlasujem za návrh predložený
v tejto správe. Nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) zlepšuje predchádzajúci
rámec rozvojovej spolupráce Európskej únie tým, že spája rozličné geografické a tematické
nástroje do jedného. Spolu s technickými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
v súvislosti s financovaním opatrení patriacich pod nástroj rozvojovej spolupráce, ktorých
cieľom je zvýšenie pružnosti pri uskutočňovaní jeho projektov a programov, predstavuje
strednodobé preskúmanie tohto nástroja ideálnu príležitosť na prispôsobenie
komitologického postupu nástroja rozvojovej spolupráce novým komitologickým
požiadavkám.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Predmetný pozmeňujúci a doplňujúci návrh je čisto
technický a jeho cieľom je umožniť za mimoriadnych okolností financovanie nákladov
súvisiacich s daňami, clami a ďalšími poplatkami z pomoci Únie. Tieto mimoriadne
okolnosti môžu byť v jednotlivých prípadoch opodstatnené, čo umožní väčšiu pružnosť
v súvislosti so spôsobom uskutočňovania projektov a programov. Jednomyseľná podpora,
ktorú návrh získal v príslušnom výbore, je dôkazom toho, že je za ním konsenzus.

Sabine Lösing (GUE/NGL),    písomne. – Úplne súhlasím s predloženými pozmeňujúcimi
a doplňujúcimi návrhmi a podporujem ich – najmä tie, ktoré sa týkajú delegovaných aktov
a obnovy práva Európskeho parlamentu na kontrolu. Zdržala som sa však konečného
hlasovania o samotnom nástroji rozvojovej pomoci, lebo Fond pre mier v Afrike bol priamo
alebo nepriamo financovaný pomocou tohto nástroja a jeho finančné prostriedky sa okrem
iného použili na výcvikové misie polície a armády. Zastávam názor, že finančné prostriedky
určené na rozvoj sa za žiadnych okolností nesmú použiť na vojenské ani civilno-vojenské
účely.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Nástroj financovania rozvojovej spolupráce je ďalší
veľmi dôležitý argument na posilnenie schopnosti EÚ reagovať na krízové situácie alebo
na začínajúce krízy. Keďže EÚ je hlavným poskytovateľom zahraničnej pomoci na svete
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a keďže sa zasluhuje o vyše polovicu rozvojovej pomoci určenej pre verejný sektor,
potrebuje nástroje, ktoré jej umožnia zvládnuť krízové situácie pri zohľadnení
horizontálnych a geografických cieľov a priorít EÚ, pričom budú súčasne dopĺňať
geografickú politiku Únie, jej ciele a nástroje. Keď ide o rozvoj, cieľom EÚ musí byť boj
proti chudobe a jej príčinám.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Bolo potrebné zabezpečiť možnosť financovania
nákladov spojených s daňami, clami a ďalšími poplatkami v súvislosti s financovaním
opatrení v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) z rozpočtu tohto nástroja za
mimoriadnych okolností.

Celkovým cieľom nástroja rozvojovej spolupráce je odstránenie chudoby v kontexte trvalo
udržateľného rozvoja s úsilím o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia, ktoré zahŕňa.
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prinesie väčšiu pružnosť pri uskutočňovaní
geografických a tematických programov. Partnerským krajinám pomôže dosiahnuť
rozvojové ciele tisícročia a lepšie sa začleniť do svetového hospodárstva.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Všetkých päť správ Európskeho parlamentu
o nástrojoch financovania sa celkovo venuje potrebe zabezpečiť väčšiu kontrolu nástroja
financovania rozvojovej spolupráce, nástroja financovania na podporu demokracie
a ľudských práv a nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami.
Vzhľadom na prílišnú byrokraciu a nie vždy rozumné využívanie príležitostí, ktoré sa EÚ
otvárajú, môže takéto uznesenie slúžiť ako katalyzátor a urýchliť procesy opísané
v správach. V danej situácii sa poslanci Európskeho parlamentu stávajú účastníkmi procesu
stabilizácie a zlepšovania tým, že majú príležitosť pozorovať a kontrolovať procesy
prideľovania finančných prostriedkov.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − Parlament od nadobudnutia platnosti
ustanovení o nástroji rozvojovej spolupráce (DCI) v roku 2007 stále podrobne kontroluje
spôsob ich vykonávania. Pri výkone svojho práva na kontrolu v rámci komitologického
postupu Parlament predniesol množstvo problémov a námietok v súvislosti so spôsobom
vykonávania nástroja zo strany Komisie a jej výkladom niektorých jeho hlavných
ustanovení. Parlament však nenašiel žiadne vážne nedostatky v ustanoveniach týkajúcich
sa nástroja ako takého.

Jednu z hlavných obáv Parlamentu, sklon Komisie financovať v rámci geografických
programov opatrenia, ktoré nespĺňajú medzinárodne uznávané kritériá Výboru pre
rozvojovú pomoc OECD na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA), Komisia prednedávnom
vyriešila, keď na žiadosť Parlamentu navrhla vytvorenie nového právneho základu pre
takéto opatrenia v rámci nástroja spolupráce s industrializovanými krajinami.

Iva Zanicchi (PPE),    písomne. – (IT) Hlasovala som za správu pána Mitchella o zavedení
nástroja financovania rozvojovej spolupráce. Prijatie správy pána Mitchella totiž
mimovládnym organizáciám pôsobiacim v rozvojových krajinách umožní využívať daňové
úľavy.

Prijatím týchto postupov získa Európsky parlament dôležitejšiu úlohu z pohľadu rozhodnutí
o strategickom financovaní, ktoré bude musieť prijať Európska komisia. Zároveň budú
jasnejšie definované pravidlá uskutočňovania rozvojovej politiky EÚ.
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Správa: Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za správu o nástroji financovania
spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami
s vysokými príjmami (nariadenie o ICI), ktorej cieľom je podpora hospodárskej, finančnej
a technickej spolupráce, ako aj výskumných a študijných výmenných pobytov, ktoré patria
do sféry právomocí Spoločenstva. Som presvedčený, že zmeny navrhnuté Komisiou sú
veľmi dôležité, keďže všetky súčasné vzťahy s partnerskými krajinami (doteraz to boli len
industrializované krajiny a územia a iné krajiny a územia s vysokými príjmami) vrátane
ich kvalitatívneho hodnotenia budú musieť zahŕňať aj rozvojové krajiny zaradené do
zoznamu. Toto širšie geografické pokrytie predstavuje príležitosť, keďže programy, ktoré
v súčasnosti finančne zastrešuje nariadenie o ICI, môžu byť teraz rozšírené do ďalších
krajín. Znamená to však aj väčšiu výzvu. Preto je dôležité jasne určiť, komu tieto finančné
prostriedky môžu byť poskytnuté, na čo a za akých podmienok.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Hlasujem za sériu návrhov predložených v tejto
správe. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (ENDĽP) ako finančný nástroj
zameraný na podporu rozvoja a konsolidácie demokracie a právneho štátu, ktorý zároveň
prispieva k dodržiavaniu ľudských práv a základných slobôd v tretích krajinách, je dôležitým
kanálom pomoci Únie z hľadiska práv, slobôd a záruk. Legislatívny návrh Komisie na
strednodobé preskúmanie ENDĽP je vhodnou príležitosťou na preskúmanie právneho
základu tohto nástroja a na zabezpečenie, že bude v súlade s novými požiadavkami
ustanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Patrí medzi ne najmä postup
delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ), ktorý výrazne posilňuje právomoci Parlamentu
a udeľuje mu právo veta, pričom Komisia musí predložiť pozmenený a doplnený návrh
aktov prijatých v rámci spolurozhodovania.

Diogo Feio (PPE),    písomne. – (PT) Podobne ako uznesenie vyplývajúce zo správy
vypracovanej pánom kolegom Mitchellom o zmene a doplnení nariadenia (ES)
č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce,
a nariadenia (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie
a ľudských práv vo svete, aj v tomto uznesení je uznaná potreba výsostne technickej zmeny
a doplnenia právnych predpisov v rovnakom duchu.

Som presvedčený, že Európska únia by mala naďalej zohrávať ústrednú úlohu pri ochrane
a presadzovaní demokracie a ľudských práv nielen slovne, ale predovšetkým v politickej
praxi. Je úplne nevyhnutné a dokonca naliehavé zabezpečiť to spôsobom koordinovaným
so Spojenými štátmi.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. − (IT) Dnešným hlasovaním sme podnikli kroky na
zosúladenie dvoch významných legislatívnych nástrojov s Lisabonskou zmluvou. Mám
na mysli predovšetkým návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce
(DCI), a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o zavedení nástroja financovania na podporu
demokracie a ľudských práv vo svete (ENDĽP). Boli predložené technické pozmeňujúce
a doplňujúce návrhy, ktoré umožnia financovanie nákladov súvisiacich s daňami
a poplatkami spojenými s financovaním spoločných opatrení v týchto oblastiach z rozpočtu
týchto dvoch nástrojov. Doposiaľ totiž neexistovali výnimky zo zásady neoprávnenosti
takýchto výdavkov. Na záver by som chcel zdôrazniť, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy majú veľký praktický vplyv, pretože umožnia uskutočňovanie projektov ENDĽP
a nástroja rozvojovej spolupráce s väčšou pružnosťou než v súčasnosti.
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Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Nástroj financovania na podporu demokracie
a ľudských práv vo svete je ďalší veľmi dôležitý argument na posilnenie schopnosti EÚ
reagovať na krízové situácie alebo na začínajúce krízy. Keďže EÚ je hlavným
poskytovateľom zahraničnej pomoci na svete a keďže sa zasluhuje o vyše polovicu
rozvojovej pomoci určenej pre verejný sektor, potrebuje nástroje, ktoré jej umožnia
zvládnuť krízové situácie pri zohľadnení horizontálnych a geografických cieľov a priorít
EÚ, pričom budú súčasne dopĺňať geografickú politiku Únie, jej ciele a nástroje. Keď ide
o rozvoj, cieľom EÚ musí byť boj proti chudobe a jej príčinám. V konkrétnom prípade
tohto nástroja je tento legislatívny návrh zameraný len na technickú úpravu, vďaka ktorej
bude tento nástroj pružnejší pri uskutočňovaní programov a projektov.

Willy Meyer (GUE/NGL),    písomne. − (ES) Hlasoval som proti tejto správe, pretože hoci
sa usiluje umožniť Parlamentu väčšiu demokratickú kontrolu nástroja financovania na
podporu demokracie a ľudských práv vo svete, samotný nástroj je bez ohľadu na to, či ho
Parlament kontroluje alebo nie, prostriedkom zasahovania EÚ do vnútorných vecí tretích
krajín. Pomocou tohto nástroja má Komisia možnosť podľa vlastného uváženia financovať
a podporovať združenia, politické strany, nadácie a dokonca aj konkrétnych jednotlivcov
z tretích krajín bez komunikácie a koordinácie s vládou dotknutej krajiny. Na základe
vlastných kritérií pritom rozhoduje, čo znamená podpora demokracie a ľudských práv
a čo predstavuje ohrozenie, zneužitie alebo potlačenie týchto práv. Hlasoval som proti na
základe toho, že jednoznačne odmietam tento nástroj, ktorý sa štyri roky po prijatí, ako
sme v tom čase uviedli, stal nástrojom na zakrytie ochrany záujmov EÚ v tretích krajinách,
pričom túto ochranu ukrýva pod voľne použiteľný obal ľudských práv a demokracie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − Vo svojom legislatívnom návrhu na
strednodobé preskúmanie nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) a európskeho nástroja pre
demokraciu a ľudské práva (ENDĽP) Komisia navrhuje len jednu technickú úpravu, ktorá
umožní financovanie nákladov súvisiacich s daňami, clami a ďalšími poplatkami spojenými
s financovaním opatrení v rámci nástroja rozvojovej spolupráce a ENDĽP v prijímajúcich
krajinách z rozpočtu nástrojov.

Doposiaľ boli nástroj rozvojovej spolupráce a ENDĽP jedinými finančnými nástrojmi,
ktoré neustanovovali výnimku zo zásady neoprávnenosti financovania takýchto nákladov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožní financovanie týchto nákladov za mimoriadnych
okolností, čím sa dosiahne väčšia pružnosť pri uskutočňovaní programov a projektov. Je
to zvlášť dôležité pre projekty v rámci ENDĽP vzhľadom na osobitné okolnosti, za ktorých
sa uskutočňujú. Vlády totiž nemusia byť ochotné udeliť výnimky projektom, ktoré
nepodporujú. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Komisiou je teda potrebné
uvítať.

Správa: Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. – (PT) Hlasoval som za túto správu o nástroji
financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami
a územiami s vysokými príjmami (nariadenie o ICI), ktorého cieľom je podporiť
hospodársku, finančnú a technickú spoluprácu, ako aj výskumné a študijné pobyty, ktoré
patria do sfér kompetencií Spoločenstva, lebo si myslím, že Komisiou navrhované zmeny
sú veľmi dôležité, keďže všetky súčasné vzťahy s partnerskými krajinami (ktoré doteraz
zahŕňali len industrializované krajiny a územia a iné krajiny a územia s vysokými príjmami)
vrátane ich kvalitatívneho hodnotenia musia začať zahŕňať rozvojové krajiny zaradené do
zoznamu. Toto širšie geografické pokrytie predstavuje príležitosť, keďže programy, ktoré
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v súčasnosti finančne zastrešuje nariadenie o ICI, môžu byť teraz rozšírené do ďalších
krajín. Znamená to však aj väčšiu výzvu. Preto je dôležité jasne určiť, komu tieto finančné
prostriedky môžu byť poskytnuté, na čo a za akých podmienok.

Elena Băsescu (PPE),    písomne. – (RO) Hlasovala som za správu pána Scholza, lebo si
myslím, že obchodná politika zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe bohatstva a upevňovaní
politických väzieb. Nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými
krajinami a územiami s vysokými príjmami upevňuje dlhodobé politické a hospodárske
väzby s cieľom posilniť profil a vplyv EÚ na medzinárodnej scéne.

Chcem zablahoželať pánovi Scholzovi za jeho výbornú spoluprácu s ostatnými politickými
skupinami počas rokovania o obsahu tejto správy. V tomto smere podporujem
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli predložené, lebo objasňujú účely, na ktoré
tento nástroj financovania môže byť použitý. V tomto bode bol text zjednodušený a boli
stanovené určité obmedzenia na rámec činností, ktoré môžu byť financované. Existuje aj
niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je vytvorenie užšieho
prepojenia otázok obsiahnutých vo fáze tvorby programov a ich vykonávania.

Napokon by som chcela zdôrazniť, aké je dôležité posilniť úlohu Parlamentu v zmysle jeho
zapojenia do tvorby programov, ich hodnotenia a vypracúvania správ. Parlament sa musí
viac zapojiť do tvorby a kontroly viacročných programov spolupráce a tiež musí byť
schopný vzniesť námietky proti návrhom tohto druhu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho
parlamentu, lebo si myslím, že je v záujme Únie ďalej prehlbovať vzťahy s rozvojovými
krajinami, a to najmä v oblasti hospodárskej, obchodnej, akademickej a vedeckej výmeny.
Únia preto potrebuje finančný nástroj, ktorý umožní financovanie týchto opatrení. Na
druhej strane geografickým rozšírením pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 sa
príslušné rozvojové krajiny stávajú predmetom dvoch odlišných zahraničnopolitických
finančných nástrojov. Malo by sa zabezpečiť, aby oba finančné nástroje zostali od seba
prísne oddelené.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Parlament podporil geografické rozšírenie
pôsobnosti tohto nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami
a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami. Tento nástroj nám
umožňuje vytvárať hospodárske, obchodné, univerzitné, vedecké a diplomatické vzťahy
s dôležitými partnermi svetového hospodárstva ako India, Čína a Brazília. Rozhodli sme
sa dať tomuto nástroju širšiu geografickú pôsobnosť, aby z neho mohli mať prospech aj
nové krajiny, krajiny, ktoré sa rozvíjajú čoraz rýchlejšie a ktoré sa už onedlho stanú
významnými obchodnými partnermi európskeho hospodárstva. Ide o krajiny v Ázii,
Strednej Ázii, Latinskej Amerike a Južnej Afrike.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Myslím si, že pre Európu je veľmi dôležité vytvárať
silné vzťahy s istými regionálnymi a globálnymi aktérmi tým, že ich podporí a ustanoví
silné politické a hospodárske väzby. Osobitne by som chcel spomenúť dve krajiny, s ktorými
má Portugalsko silné historické a citové väzby. Sú to Brazília v Južnej Amerike a Angola
v Afrike, dvaja dôležití globálni aktéri, ktorých by EÚ mala čoraz viac vnímať ako partnerov.

Vzhľadom na to, že hlavným všeobecným cieľom nariadenia (ES) č. 1905/2006 je
odstránenie chudoby dosiahnutím rozvojových cieľov tisícročia, spolupráca je podstatne
obmedzená finančnými opatreniami, ktoré boli navrhnuté na to, aby plnili kritériá na
poskytnutie pomoci na rozvoj verejného sektora. To často vylučuje iné druhy činností,
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ktoré nie sú zastrešené rozvojovou pomocou pre verejný sektor, ale ktoré sú rovnako
dôležité pre zahraničnú politiku Únie.

Je úplne v poriadku upraviť takéto postupy – ktoré zahŕňajú dohody a výmeny
s rozvojovými krajinami v hospodárskej, obchodnej, akademickej a vedeckej oblasti, aby
sa navrhlo prijatie tohto nariadenia.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými
krajinami a územiami je nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami
a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami. Jeho cieľom je podpora
hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce, ako aj výmen v akademickej a výskumnej
oblasti. Cieľom tohto nariadenia je podstatne rozšíriť pôsobnosť tohto nástroja a zahrnúť
doň spoluprácu s rozvojovými krajinami, na čo by sa mal zvýšiť celkový finančný rámec.
Geografické rozšírenie pôsobnosti, ktoré sa tu navrhuje, je príležitosťou priviesť naše
programy do nových krajín a to je tiež hlavnou úlohou. Znamená to, že je dôležité jasne
určiť, komu sa financovanie môže poskytnúť, na čo a za akých podmienok.

Andreas Mölzer (NI),    písomne.  −  (DE) V uplynulých rokoch EÚ rozvíjala dvojstranné
partnerstvá s industrializovanými štátmi a inými krajinami a územiami s vysokými
príjmami, predovšetkým v Severnej Amerike, východnej Ázii, juhovýchodnej Ázii a v oblasti
Perzského zálivu. Hlavným cieľom je podpora a posilnenie postavenia EÚ vo svete ako
celku. Teraz dôjde k významnému rozšíreniu zoznamu krajín, ktoré patria do sféry
pôsobnosti nariadenia o ICI, ktorým sa zavádza nástroj financovania spolupráce
s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými
príjmami. Výsledkom toho bude značné zvýšenie nákladov členských štátov EÚ. Hlasoval
som proti tejto správe, lebo s veľkou pravdepodobnosťou spôsobí prudký rast nákladov.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie
Európskeho parlamentu, lebo si myslím, že je v záujme Únie ďalej prehlbovať vzťahy
s rozvojovými krajinami, a to najmä v oblasti hospodárskej, obchodnej, akademickej
a vedeckej výmeny. Únia preto potrebuje finančný nástroj, ktorý umožní financovanie
týchto opatrení. Na druhej strane geografickým rozšírením pôsobnosti nariadenia (ES)
č. 1934/2006 sa príslušné rozvojové krajiny stávajú predmetom dvoch odlišných
zahraničnopolitických finančných nástrojov. Malo by sa zabezpečiť, aby oba finančné
nástroje zostali od seba prísne oddelené.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. – Cieľom financovania Spoločenstva na
základe nariadenia Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania
spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami
s vysokými príjmami (ďalej len nariadenie o ICI), je podpora hospodárskej, finančnej
a technickej spolupráce, ako aj výskumných a študijných výmenných pobytov, ktoré patria
do sféry kompetencií Spoločenstva. Ako výbor zodpovedný za vonkajšie hospodárske
vzťahy Únie vrátane „finančných, hospodárskych a obchodných vzťahov s tretími krajinami“
(t. j. s rozvojovými i nerozvojovými krajinami) bol Výbor pre medzinárodný obchod (INTA)
hlavným výborom v čase prijímania pôvodného nariadenia o ICI, ktorý umožnil nielen
podrobnú analýzu tohto návrhu Komisie, ale aj nahliadnutie do širších historických
a inštitucionálnych súvislostí.

Komisia predkladá návrh (KOM(2009)0197/2), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o ICI,
s cieľom významne rozšíriť geografickú pôsobnosť nariadenia o ICI o spoluprácu
s rozvojovými krajinami (uvedenými v zozname prílohy k návrhu), v súvislosti s čím by
sa mal podstatne rozšíriť celkový finančný rámec. I keď sa z formálneho hľadiska môže
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zdať, že Komisia navrhuje len niekoľko zmien, sú to podstatné zmeny, pretože všetky
súčasné zmienky o partnerských krajinách (ktoré dosiaľ zahŕňajú len industrializované
krajiny a niektoré krajiny a územia s vysokými príjmami) vrátane ich kvalitatívneho
hodnotenia by potom zahŕňali aj rozvojové krajiny uvedené v zozname.

Správa: Charles Goerens (A7-0285/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za toto uznesenie
Európskeho parlamentu. Myslím si však, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady drastickým znížením rezervy okruhu 4 viacročného finančného rámca na roky
2007 – 2013 nenecháva dostatočný priestor na možnosť čeliť prípadnej novej kríze
a primerane na ňu reagovať.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Uplatnením svojho práva na kontrolu ako súčasti
komitologického postupu Parlament zdôraznil viaceré problémy a predniesol viaceré
námietky. Vo všeobecnosti sa týkajú spôsobu, ktorým Komisia tento nástroj zaviedla
a ktorým vysvetlila niektoré základné ustanovenia tohto nástroja. Tieto námietky tvoria
základ pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili špecializované výbory
Európskeho parlamentu a ktoré Európska komisia zobrala na vedomie. Riešia problém,
ktorý predniesla Komisia vo svojom návrhu na zavedenie rovnakého pozmeňujúceho
a doplňujúceho návrhu pri nariadení (ES) č. 1905/2006 o nástroji rozvojovej spolupráce
(DCI) a nariadení (ES) č. 1889/2006 o Európskom nástroji pre demokraciu a ľudské práva
(ENDĽP), ktoré patria do pôsobnosti dvoch rôznych výborov Európskeho parlamentu –
Výboru pre rozvoj v prípade DCI a Výboru pre zahraničné veci v prípade ENDĽP –,
rozdelením tohto návrhu na dva rôzne legislatívne návrhy, ktoré by sme dnes mali schváliť.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Súhlasím s navrhovanými opatreniami,
ktoré môžu byť začlenené do viacročného finančného rámca už v skoršom štádiu, keďže
problém, ktorý sa týka obchodovania s banánmi, ešte nebol vyriešený.

Mário David (PPE),    písomne. – (PT) Hlasujem za návrhy, ktoré vo všeobecnosti obsahuje
táto správa. Myslím si, že úloha Európskeho parlamentu je vysoko politická, pokiaľ ide
o návrh Komisie vytvoriť program sprievodných opatrení pre africké, karibské
a tichomorské krajiny (AKT), ktoré produkujú banány. Tiež si myslím, že tento program
môže byť legalizovaný len posunom v paradigme z čisto komerčného do širšieho
a ucelenejšieho uhla, ktorého cieľom bude rozvoj a boj proti chudobe (cieľ číslo jeden
v rámci rozvojových cieľov tisícročia). Keďže preferenčné dohody medzi EÚ a krajinami
AKT sú nezlučiteľné s dohodami podpísanými medzi EÚ a Svetovou obchodnou
organizáciou a keďže sa v krajinách AKT produkujúcich banány dosiahli pozitívne výsledky
na základe predchádzajúcich preferenčných dohôd, mali by sme v týchto krajinách podporiť
úpravu, reorganizáciu a konkurencieschopnosť odvetvia zaoberajúceho sa vývozom
banánov. V širšom zmysle by tieto sprievodné opatrenia mali mať pozitívny vplyv na
odvetvie produkcie banánov, a to nielen pre pestovateľov ako prvý článok vo výrobnom
reťazci, ale aj vzhľadom na kritériá boja proti chudobe. Týmto spôsobom môže
z dôstojných, prijateľných podmienok na život a ľahšieho prístupu k trhom profitovať
celý reťazec.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Hospodárska, finančná a technická spolupráca, ako
aj výmeny na akademickej a výskumnej úrovni medzi Úniou a tretími krajinami tvoria
jednu z priorít európskej zahraničnej politiky, preto musíme podporiť snahy v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh nariadenia, ktorý predkladá Komisia, rozširuje sféru jeho
uplatnenia vo veľkom počte rozvojových krajín. Ako spravodajca jasne uvádza vo svojom
vysvetľujúcom stanovisku, táto zmena predstavuje príležitosť, ale je aj veľkou výzvou na
správne využitie tohto nástroja, ktorý by mohol stratiť na konzistencii to, čo získa na
rozsahu pôsobnosti. Toto rozšírenie vyžaduje ďalšie finančné prostriedky a zároveň zdroje,
ktoré by mali byť sprístupnené spôsobom, ktorý je ešte viac diskriminačný a prísny,
s rizikom rozptylu finančných prostriedkov, ktoré by sa mohli mobilizovať na projekty
spolupráce, ktoré by boli účinné a plodné.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Dôvody, ktoré ospravedlňujú našu neúčasť
na tomto hlasovaní sú rovnaké ako tie, ktoré ju ospravedlňujú v hlasovaní o správe o revízii
rozpočtu na zavedenie finančnej pomoci krajinám patriacich do skupiny afrických,
karibských a tichomorských štátov (štáty AKT), na ktoré bude mať dosah liberalizácia
obchodu s banánmi medzi EÚ a 11 latinskoamerickými krajinami. Táto liberalizácia
prospeje hlavne americkým nadnárodným spoločnostiam, ktoré dominujú svetovému
trhu v tomto odvetví. Čo sa týka krajín AKT, ako už vyhlásili viacerí ich predstavitelia
vrátane niektorých miestnych producentov, je bez šance, aby im suma 200 miliónov EUR,
ktoré pre nich EÚ navrhuje vyčleniť, vykompenzovala dôsledky vyplývajúce z týchto
opatrení.

Musíme sa preto pýtať: čo bolo základom posudzovania dosahov, ktoré uskutočnila Komisia
po podpise ženevskej dohody? Opakujem, Európskou úniou proklamované ciele v oblasti
rozvoja, najmä pokiaľ ide o znižovanie chudoby, sú predmetom obchodných záujmov jej
hospodárskych skupín. Preto tvrdenie, že cieľom je zlepšenie životnej úrovne a životných
podmienok ľudí v oblastiach pestovania banánov a v hodnotových reťazcoch odvetvia
produkcie banánov, najmä drobných pestovateľov a malých podnikateľských subjektov,
má, žiaľ, len malý význam.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o správe, ktorá
ustanovuje nástroj financovania reštrukturalizácie odvetvia produkcie banánov v afrických,
karibských a tichomorských štátoch (štátoch AKT). Po prvé, je mi ľúto, že tento finančný
nástroj má rozpočet 190 miliónov EUR, keď krajiny AKT odhadli, že potrebujú minimálne
500 miliónov EUR na to, aby mohli toto odvetvie reštrukturalizovať a aby sa stali
konkurencieschopnými. Po druhé, mrzí ma, že sa táto správa pod zámienkou diverzifikácie
poľnohospodárstva (cieľ, ktorému sa od EÚ dostáva aj tak málo podpory v dohodách
o hospodárskom partnerstve, o ktorých sa s krajinami AKT rokuje) snaží využiť nástroj
financovania na riadenie rýchleho zániku (v období troch rokov) odvetvia produkcie
banánov v krajinách AKT v prospech latinskoamerických producentov, ktorí už majú
vedúce postavenie na svetovom trhu s podielom viac ako 70 % na vývoznom trhu.

Nechcel som hlasovať ani proti tejto správe, lebo krajiny AKT a európske oblasti
produkujúce banány nutne potrebujú pomoc, aby sa mohli vyrovnať s následkami, ktoré
sa nechali pocítiť už po podpísaní ženevských dohôd a iných dvojstranných dohôd, ktoré
znížili clo na latinskoamerické banány zo 185 EUR na 74 EUR za tonu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) Nástroj financovania rozvojovej spolupráce je len
ďalší prvok, ktorý je nesmierne dôležitý na posilnenie schopnosti EÚ reagovať na krízové
situácie alebo na začínajúce krízy. Keďže EÚ je najväčším poskytovateľom zahraničnej
pomoci na svete a keďže jej zásluhou je viac než polovica rozvojovej pomoci určená pre
verejný sektor, potrebuje nástroje, ktoré umožnia zvládnuť krízové situácie berúc do úvahy
horizontálne a geografické ciele a priority EÚ, pričom tieto opatrenia budú súčasne dopĺňať
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geografickú politiku Únie a jej ciele a nástroje. Keď ide o rozvoj, cieľom EÚ musí byť boj
proti chudobe a jej príčinám.

Franz Obermayr (NI),    písomne.  −  (DE) Je dôležité a správne podporovať najchudobnejšie
krajiny poskytovaním cielenej a trvalo udržateľnej rozvojovej pomoci. Musíme pomáhať
miestnym obyvateľom, aby si vedeli pomôcť, aby sa oslabil tok migrantov z rozvojových
krajín do EÚ. Hlasoval som preto za túto správu.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. − (PT) Hlasovala som za uznesenie
Európskeho parlamentu napriek skutočnosti, že návrh nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady drastickým znížením rezervy okruhu 4 viacročného finančného rámca na roky
2007 – 2013 neponecháva dostatočný priestor na možnosť čeliť prípadnej budúcej kríze
a primerane na ňu reagovať.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − Cieľom návrhu Komisie je podporiť
hlavné africké, karibské a tichomorské krajiny (krajiny AKT) vyvážajúce banány
prostredníctvom sprievodných opatrení pre banány, ktoré by mali trvať štyri roky (2010 –
2013). Hoci opatrenia, na ktoré už v minulosti boli vynaložené finančné prostriedky
(osobitný rámec pomoci), boli vytvorené na pomoc krajinám AKT na prispôsobenie sa
meniacim trendom v oblasti medzinárodnej hospodárskej súťaže, ešte stále čelíme
podobným problémom a udržateľnosť vývozu banánov z krajín AKT zostáva krehká.

Preto sa týmto problémom musíme zaoberať z hľadiska rozvojovej pomoci a boja proti
chudobe. Našou úlohou v EP je dohliadať na to, aby navrhované opatrenia dosahovali
hlavný cieľ rozvojovej politiky EÚ, ktorým je zníženie a napokon úplné odstránenie
chudoby.

Správa: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

George Becali (NI)  , písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo európski
spotrebitelia majú právo poznať pôvod výrobkov, ktoré kupujú. Inými slovami, majú
rovnaké práva ako občania a spotrebitelia v iných veľkých krajinách. Toto nariadenie
zabezpečuje, aby spotrebitelia v Európskej únii nakoniec mali rovnaké práva ako milióny
iných spotrebiteľov na celom svete, aj keď len pri obmedzenom počte kategórií výrobkov.
V prípadoch, keď dochádza ku konfliktu rôznych záujmov, máme povinnosť chrániť našich
spotrebiteľov bez ohľadu na záujmy veľkých distribútorov alebo jednotlivých lobistických
skupín.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE),    písomne. – (FR) Naši spoluobčania musia byť lepšie
informovaní o označovaní krajiny pôvodu a musia mať možnosť nakupovať s tým, že
budú mať k dispozícii všetky informácie. Európania vlastne nevedia, či kupujú tovar, ktorý
bol vyrobený naozaj v Izraeli alebo ktorý pochádza z izraelských kolónií na palestínskych
územiach. Normalizácia postupov označovania pôvodu v Únii, predovšetkým pri
poľnohospodárskych výrobkoch, ktoré pochádzajú z Izraela a palestínskych území, je
nasmerovaná týmto smerom.

Lara Comi (PPE),    písomne. − (IT) Podporujem túto správu, pretože som pevne
presvedčená, že označovanie pôvodu založené na jasnej a účinnej metóde je potrebnou
informáciou pre európskych spotrebiteľov, ktorí musia mať možnosť rozhodnúť sa pre
kúpu nejakého výrobku na základe poznania krajiny pôvodu. Označovanie pôvodu vlastne
informuje o mnohých ďalších rovnako dôležitých činiteľoch vo vzťahu ku krajine alebo
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krajinám pôvodu, v ktorých sa vykonávajú jednotlivé výrobné štádiá. Myslím si, že Európska
únia by mala pokročiť dopredu v zabezpečení lepšej ochrany európskych spotrebiteľov.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Hlasovaním za túto správu o označovaní
krajiny pôvodu na niektorých výrobkoch pochádzajúcich z krajín mimo EÚ reaguje
Parlament na očakávania spotrebiteľov o lepšej transparentnosti výrobkov. Európsky
spotrebiteľ bude mať odteraz, rovnako ako čínski a americkí spotrebitelia, právo poznať
pôvod výrobkov. Tento návrh nariadenia umožní európskym podnikom propagovať svoje
know-how, tradičné spôsoby výroby a vysokú kvalitu svojej práce. Vytvára to napokon
spravodlivé konkurenčné podmienky pre európske podniky a obchodných partnerov
Európskej únie, ktoré už v jednotlivých prípadoch majú tento druh právnych predpisov.
Európske podniky vyrábajúce kvalitné prvotriedne výrobky budú potom profitovať
z nástroja na ich ochranu a propagáciu, ktorého cieľom je ich podpora v prostredí silnej
konkurencie z krajín mimo Európskej únie v určitých odvetviach.

Edite Estrela (S&D),    písomne. − (PT) Hlasovala som za správu o uvádzaní krajiny pôvodu
určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín, pretože považujem za dôležité, aby boli
spotrebiteľom poskytnuté správne informácie tak, aby mali možnosť slobodného výberu.
Európski spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ výrobky, ktoré kupujú, pochádzajú, aby
sa mohli rozhodovať o výbere na základe informácií.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Ak existuje oblasť, v ktorej je účasť EÚ osožná, je to
oblasť ochrany práv spotrebiteľov zavedením pravidiel, ktoré bránia ich práva a ktoré
spotrebiteľom zabezpečujú dostatok informácií, aby mali možnosť si vedome uplatniť
slobodu výberu. Je to jedna z noriem, na ktoré si európski spotrebitelia zvykli a ktorým sa
európski výrobcovia prispôsobili.

Preto je v záujme transparentnosti a ochrany spotrebiteľov, ale aj v záujme ochrany
európskych výrobcov veľmi dôležité, aby bol tovar dovážaný z tretích krajín ako taký aj
správne označený, s uvedením jeho pôvodu.

Zašiel by som ešte ďalej: ak je Európa taká reštriktívna pri určovaní pravidiel pre svojich
výrobcov, mala by dovoliť dovážať len výrobky, ktoré sa riadia tými istými pravidlami.
Pravidlá pre chov dobytka sú toho dobrým príkladom. Alternatívou je dovoliť
nízkonákladovým výrobkom, ktoré sa vyrábajú bez dodržiavania právnych predpisov
Únie, vstúpiť na trh, a preto vstúpiť do nespravodlivej hospodárskej súťaže s európskymi
výrobkami, ktorých výroba je oveľa drahšia.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. – (PT) Naše hlasovanie za označovanie krajiny
pôvodu istých výrobkov dovážaných z tretích krajín je spojené s potrebou objasniť cestu,
ktorou výrobky prešli pred príchodom do krajín EÚ. Musíme zájsť ešte ďalej, lebo toto
samotné označovanie bude mať minimálny účinok, ak ho nebudú sprevádzať ďalšie
opatrenia. Je potrebné súrne zrušiť súčasné smernice Svetovej obchodnej organizácie, aby
si krajiny mohli určovať priority v rozvoji svojich výrobných odvetví a trhov
prostredníctvom monitorovania dovozu tovaru, stanovenia rovnakých minimálnych
kvalitatívnych a technických kritérií, ktoré sa požadujú od spoločností v EÚ, boja proti
dampingu, účinnej regulácie kapitálových trhov, pokút za zmenu sídla spoločnosti,
zdaňovania finančných transakcií a zákazu daňových rajov.

Je potrebné vybudovať spravodlivejšie hospodárske vzťahy. Tieto vzťahy by mali slúžiť
ľuďom a krajinám, mali by podporovať rozvoj a spoluprácu založenú na rovnosti medzi
štátmi, ako aj tvorbu zväzkov a dohôd s krajinami na všetkých kontinentoch a mali by
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bojovať s vážnymi sociálnymi neprávosťami a nerovnosťami, akými sú hlad, choroby
a chudoba.

Sylvie Guillaume (S&D),    písomne. – (FR) Vítam, že Parlament prevažnou väčšinou
hlasov schválil zavedenie európskeho systému označovania tovaru dovezeného z tretích
krajín. Doteraz to bolo dobrovoľné a odteraz sa to stane v Únii povinným. Nezabúdajme,
že po tejto stránke Únia nerobí v tejto oblasti nič nové. Spojené štáty napríklad zaviedli
túto povinnosť už v roku 1930. V súčasnosti je pre európskych spotrebiteľov skutočne
veľmi dôležité, aby boli lepšie informovaní o pôvode tovaru, ktorý chcú kúpiť. Iba systém
s jasnými pravidlami im môže napovedať o sociálnych a environmentálnych podmienkach
výroby, chrániť ich pred zdravotnými rizikami a napokon im pomôcť prijať informované
rozhodnutia. Je to víťazstvo nielen spotrebiteľov, ale aj európskych vývozných spoločností,
ktoré už musia spĺňať prísne požiadavky. V tomto hlasovaní Európsky parlament podpísal
porážku systému nespravodlivej hospodárskej súťaže, a tým zaručil, že tie európske
podniky, ktoré sa rozhodli pre vysokú kvalitu a zamestnanosť, nebudú nespravodlivo
trestané menej prísnymi predpismi, ktorými sa riadia ich konkurenti vo svete.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne.  −  (DE) Európski spotrebitelia majú bezpochyby
právo byť informovaní o výrobkoch dovážaných do EÚ z tretích krajín. Najvyššia možná
úroveň transparentnosti a maximálne práva sú potrebné na to, aby sa mohli prijímať
objektívne rozhodnutia pri kúpe. Vo všeobecnosti podporujem projekt, ktorý má za cieľ
informovať občanov EÚ o pôvode použitých surovín, štádiách výroby, ale aj o sociálnych
a pracovných podmienkach prevládajúcich v príslušnej krajine. Žiaľ, návrh Komisie nič
také nerobí. Nariadenie o povinnom označovaní krajiny pôvodu obsiahnuté v najnovšej
verzii nehovorí nič o samotnom pôvode výrobku, ani o podmienkach, za akých bol daný
výrobok vyrobený a spracovaný. Aj popredné európske textilné firmy napriek dobrovoľnej
samoregulácii nie sú schopné zaručiť, že pri získavaní surovín, ktoré nakupujú od
spoločností z tretích krajín a ktoré používajú pri svojej výrobe, nebola použitá detská
práca. Pod transparentnosťou výrobkov pre spotrebiteľov chápem niečo iné. Tento návrh
nezachádza dostatočne ďaleko a nespĺňa informačné požiadavky konečných spotrebiteľov,
ktorých sa týka. Preto som nemohla podporiť návrh Komisie.

Toine Manders a Jan Mulder (ALDE),    písomne . − (NL) Holandská ľudová strana za
slobodu a demokraciu (VVD) dnes v Európskom parlamente podporila Skupinu Aliancie
liberálov a demokratov za Európu vo veci označovania pôvodu s výnimkou pozmeňujúceho
a doplňujúceho návrhu 37 o farmaceutických výrobkoch. Hlasovali sme za povinné
označovanie farmaceutických výrobkov, lebo si myslíme, že spotrebitelia majú právo
vedieť, odkiaľ pochádzajú ich lieky a pod. Okrem toho je označovanie dôležité, lebo
umožňuje účinnejšie odhaľovanie falšovaných liekov. Falšované lieky sa v EÚ vyskytujú
najčastejšie zo všetkých falšovaných výrobkov.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. − (IT) Európsky parlament, ktorý vždy podporoval
diverzitu na obranu kultúr a tradícií jednotlivých krajín, považuje nariadenie o povinnom
označovaní pôvodu za nevyhnutný nástroj na zvýšenie prehľadnosti tým, že európski
spotrebitelia budú postavení na rovnakú úroveň ako spotrebitelia u našich obchodných
partnerov. Je to tiež spôsob uspokojujúcejšieho rozvíjania obchodných vzťahov a tradičných
hospodárstiev.

Som presvedčený, že tento návrh plní cieľ poskytovať spotrebiteľom presné informácie
tak, aby si pri nákupoch, ktoré robia, mohli uplatniť slobodu výberu. Dlhé roky sme
prejavovali túžbu priviesť problematiku spotrebiteľov a práv spotrebiteľov do centra
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politického a obchodného rozhodovania vo viere, že na to, aby globálny trh účinnejšie
plnil svoju funkciu, ktorou je podporiť rozvoj sveta a urobiť ho homogénnejším, je potrebné
vytvoriť pravidlá.

Mrzí nás, že Rada ešte nedosiahla spoločnú pozíciu. Na druhej strane sme poukázali na
potrebu mať jasné právne predpisy s jasne určenými pravidlami, ktoré napokon môžu
ochrániť našich výrobcov a našich spotrebiteľov rovnako, ako sa to deje vo zvyšku sveta.

Mario Mauro (PPE),    písomne. − (IT) Vďaka tlaku, ktorý už roky právom vyvíja talianska
vláda, sa do Parlamentu konečne dostal nesmierne dôležitý návrh, z ktorého budú mať
veľký osoh najmä spotrebitelia: budú lepšie informovaní o geografickom pôvode určitých
skupín výrobkov. Európa zároveň zosúlaďuje svoje právne predpisy s predpismi svojich
najvplyvnejších obchodných partnerov. Cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre
európskych výrobcov a výrobcov z tretích krajín (zo Spojených štátov, z Japonska a Kanady),
ktoré napokon, ako som už pred chvíľou povedal, sú v popredí záujmu týchto opatrení.
Pri dovážaných tovaroch bude odteraz oveľa ťažšie uviesť zavádzajúce a úplne nesprávne
označenie pôvodu. Hlasoval som za túto správu.

Nuno Melo (PPE),    písomne. – (PT) Z hlasovania vyplýva, že označenie „made in“ je dôležité
pre transparentnosť trhu a pre riadne informovanie spotrebiteľov o pôvode výrobkov,
ktoré spotrebúvajú. Je potrebné posilniť hospodárstvo Únie prostredníctvom zlepšenia
konkurencieschopnosti priemyslu EÚ v svetovom hospodárstve. Spravodlivú hospodársku
súťaž dosiahneme len vtedy, keď budú jasné pravidlá pre výrobcov, vývozcov a dovozcov,
pričom by sa mali zohľadniť spoločné sociálne a environmentálne parametre. Toto
nariadenie je preto dôležitým opatrením na to, aby spotrebitelia v EÚ nakoniec požívali
rovnaké práva ako milióny iných spotrebiteľov na celom svete. Hoci tento právny predpis
sa ešte nevzťahuje na každý výrobok dovážaný do EÚ, musíme pokračovať vo vývoji tak,
aby mal každý dovezený výrobok označenie svojho pôvodu.

Louis Michel (ALDE),    písomne. – (FR) Zavedenie európskeho systému označovania
vyrobeného tovaru, ktorý sa dováža z tretích krajín, musí dať spotrebiteľom možnosť
presne vedieť, z ktorej krajiny pochádza tovar, ktorý kupujú. Tento tovar tak budú môcť
identifikovať podľa sociálnych, environmentálnych a bezpečnostných noriem, ktoré sa
bežne spájajú s danou krajinou. Európski spotrebitelia majú skutočne právo poznať pôvod
tovaru, ktorý kupujú, a tak požívať rovnaké práva ako občania iných krajín. Toto nariadenie
tiež pomôže vytvoriť rovnaké podmienky pre nás a mnohých našich obchodných partnerov,
ktorí už zaviedli povinné označovanie pôvodu dovezeného tovaru. Je to vskutku veľmi
dôležité na zabezpečenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže s výrobcami
u hlavných partnerov EÚ. Myslím si, že tieto pravidlá by tiež mohli pomôcť zvýšiť objem
vývozu z rozvojových krajín, keďže viacerí európski spotrebitelia sa v týchto krajinách
snažia chrániť remeselníkov a malé podniky pred nadnárodnými spoločnosťami. Na záver
dodám, že pre špecifický charakter farmaceutických výrobkov si aj ja myslím, že by nemali
byť zaradené do zoznamu.

Andreas Mölzer (NI),    písomne.  −  (DE) Zámerom označovania pôvodu je poskytnúť
spotrebiteľom informácie, ktoré im pri nakupovaní umožnia prijímať informované
rozhodnutia. Viaceré krajiny označujú svoje výrobky správne. V minulosti však položky,
ktorých pôvod sa uvádzal v jednej krajine, často pochádzali úplne odinakiaľ. Označovanie
je oblasť, v ktorej je ľahké podviesť spotrebiteľa. Presnejšie označovanie je v zásade dobrá
vec, ale táto správa zjavne nie je schopná zabezpečiť, aby sa dalo úplne zabrániť podvodom
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v označovaní. Postupy nie sú dostatočne presné a ponechávajú priestor pre rôzne
interpretácie. To je dôvod, prečo nemôžem hlasovať za túto správu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne.  −  (LT) Súhlasila som s týmto
dokumentom, lebo si myslím, že spotrebitelia musia poznať výrobcu tovaru, pre ktorý sa
rozhodli. Ako sa uvádza v prijatom dokumente, informácie zaručujú bezpečnosť, preto
bezpečnosť a informovanie spotrebiteľov musia byť základnými zásadami. Veľmi často
sú členské štáty Európskej únie len jedným článkom reťazca – výrobok sa môže vyrábať
tu zo surovín zakúpených v nejakej tretej krajine, a tak je ťažké povedať, kto je ozajstným
výrobcom. Označenie krajiny pôvodu je dôležité aj z hľadiska umožnenia ochrany malých
výrobcov, ktorých často ničia veľké spoločnosti imitujúce originály výrobkov. Je tiež
potrebné zabezpečiť, aby nadobudli platnosť spoločné pravidlá označovania pre normy
ochrany životného prostredia, podľa ktorých sa tovar vyrába.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) S presvedčením a nadšením som hlasoval za.
Správa pani Muscardiniovej je veľmi dôležitá pre európske hospodárstvo a európskych
spotrebiteľov a je krokom, na ktorý už dlho, vlastne už príliš dlho, čaká celé výrobné
odvetvie. Nie sú to protekcionistické opatrenia, no namiesto toho predpisy na ochranu
zdravia a slobody našich spotrebiteľov, ako aj ochranu strategických výrobných odvetví
EÚ. Toto nariadenie zosúlaďuje naše právne predpisy s právnymi predpismi našich
dôležitých obchodných partnerov, ako sú Spojené štáty, Kanada, Čína a Austrália. Európski
spotrebitelia majú právo poznať pôvod tovaru, ktorý kupujú, rovnako ako iní spotrebitelia
na celom svete. Vďaka tomuto nariadeniu máme príležitosť udeliť spotrebiteľom toto
právo, hoci rozsah pôsobnosti tohto nariadenia je obmedzený len na určité kategórie
tovaru.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za návrh legislatívneho
uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín, lebo si myslím,
že spotrebitelia majú právo vedieť, odkiaľ pochádzajú nimi kupované výrobky, aby mali
informácie, na základe ktorých sa môžu rozhodnúť. Toto opatrenie je v dnešnom
globalizovanom svete o to potrebnejšie, keďže zahraničný obchod rúca hranice čoraz viac.
Preto je dôležité zabezpečiť, aby bol jasne určený pôvod výrobkov, a to nielen výrobkov,
ktoré sú v obehu vo vnútri EÚ. Aj toto môže byť dôležitým krokom pre dosiahnutie pokroku
v podrobnejšom označovaní rôznych výrobkov, ktorého cieľom nebude len dôkladnejšie
zabezpečenie práv spotrebiteľov, ale aj zabezpečenie reciprocity požiadaviek na výrobu,
ktoré budú musieť spĺňať výrobcovia v EÚ aj mimo nej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Toto legislatívne uznesenie bolo prijaté
prekvapujúco veľkou väčšinou 525 poslancov, ktorí hlasovali za, 49 bolo proti a 44
poslancov sa hlasovania zdržalo. Stalo sa tak hlavne pre skutočnosť, že v poslednej chvíli
spravodajca predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý obmedzuje platnosť tohto
nariadenia na päť rokov, čo je predmetom ďalšieho schvaľovania. Stalo sa to hlavne v rámci
reakcie na tlak Rady proti tomuto celému hlasovaniu. Vzhľadom na to, že za tento
pozmeňujúci a doplňujúci návrh je 393 poslancov a 216 je proti, Skupina
zelených/Európska slobodná aliancia sa zdržala hlasovania o konečnom pozmenenom
a doplnenom uznesení.

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia však hlasovala za legislatívne uznesenie.
Veľkým prekvapením bolo, že za pozmeňujúci a doplňujúci návrh o Európskom
rozvojovom fonde (ERF), ktorý žiadal zahrnúť polotovary do povinného označovania
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pôvodu, hlasovalo 328 poslancov a 219 hlasovalo proti. Naopak, nie je pozitívne, že
niektoré skupiny výrobkov boli vylúčené z označovacej povinnosti, a to najmä
farmaceutické výrobky, okuliare a šošovky.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. − (IT) Sme za túto správu, lebo si nevieme predstaviť, že
by sme neochránili európskych podnikateľov, ktorí sa rozhodnú naďalej vyrábať v EÚ,
čím zabezpečujú pracovné miesta a dobré životné podmienky. Pravidlá, ktoré ukladajú
povinnosť uvedenia pôvodu výrobku, sú úplne v súlade s tým, čo už robia Spojené štáty,
Kanada, Japonsko a India, ako aj s úplnou realizáciou pravidiel v oblasti transparentnosti
a ochrany spotrebiteľa, ktoré sú citované v mnohých smerniciach, ktoré už boli schválené.

Napríklad na účely rozhodnutia, ktoré práve ideme prijať, by som chcel citovať iný, ale
zaujímavý prípad nespravodlivej hospodárskej súťaže pri výrobkoch zo zlata, ktoré
prichádzajú z Japonska: vzťahuje sa na ne 3,5-percentná colná sadzba a len čo prídu do
Európy, kde sa jednoducho len dokončia, predávajú sa pod európskou obchodnou značkou.

Na zlaté výrobky vyvážané z EÚ do Číny sa už však vzťahuje 30-percentná daň. Problém
s týmto textom spočíva v tom, že v súčasnom návrhu nariadenia sa ráta iba s niekoľkými
kategóriami tovaru. Naša skupina predložila rad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
s cieľom okamžitého zahrnutia ďalších skupín. My talianski poslanci pracujeme na texte,
ktorého výsledkom by mohlo byť presadenie povinného označovania pôvodu.

Debora Serracchiani (S&D),    písomne. − (IT) Hlasovala som za označovanie krajiny
pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín. Týmto hlasovaním som chcela
zdôrazniť záväzok Európskeho parlamentu pomáhať európskemu priemyslu, ktorého
konkurencieschopnosť dnes treba chrániť a podporovať.

Okrem toho budú mať európski občania zabezpečené právo poznať pôvod výrobkov,
ktoré kupujú. Nemyslím si však, že vyňatie špecializovaných a uznávaných výrobných
odvetví s dlhou históriou a tradíciou, ako napríklad optický priemysel, je v súlade s politikou
EÚ.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Máme podrobné právne predpisy na
označovanie tovaru vyrobeného v Európskej únii. Poskytujeme našim spotrebiteľom, v EÚ
i mimo nej, informácie o mieste pôvodu týchto výrobkov. Myslím si, že musíme čo najskôr
zaviesť právne predpisy, ktorých súčasťou bude bezpodmienečná povinnosť tretích krajín,
ktoré svoje tovary predávajú na trhu EÚ, poskytovať rovnaké informácie. Takáto je už prax
v mnohých veľkých tretích krajinách, ktoré sú našimi najväčšími obchodnými partnermi.
V mnohých veľkých krajinách ako Spojené štáty, Kanada, Japonsko a Saudská Arábia majú
spotrebitelia zabezpečenú ochranu prostredníctvom zákonnej povinnosti označovať tovar,
ktorý sa dováža na ich územie. Je dôležité, aby sa na spotrebiteľov a výrobcov u našich
najväčších obchodných partnerov vzťahovali rovnaké právne predpisy ako na našich
spotrebiteľov a výrobcov. Potom sa bude dať hovoriť o spravodlivých pravidlách hry.

Obchodná politika môže byť navzájom úzko zladená s rozvojovou politikou. Označovanie
výrobkov môže prispieť k rastu vývozu z rozvojových krajín. Európski spotrebitelia citlivo
vnímajú nutnosť pomoci menej rozvinutým krajinám a ich poznanie pôvodu niektorého
konkrétneho výrobku im môže umožniť prispieť k rozvoju chudobnejších krajín.
Označovanie uľahčuje rozhodovanie spotrebiteľov, ktorí si často spájajú geografický
pôvod niektorého konkrétneho výrobku s jeho trhovou hodnotou. Európske normy sú
zárukou zohľadnenia životného prostredia a zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, čo má
vplyv na konkurencieschopnosť našich výrobkov.
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Správa: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

George Becali (NI)  , písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo hoci normy
jednotlivých štátov predstavujú pilier európskeho systému normalizácie, existujú medzi
nimi značné rozdiely, pokiaľ ide o zdroje, technické odborné znalosti a účasť
zainteresovaných strán. Tieto rozdiely spôsobujú veľkú nevyváženosť pri svojom zapájaní
sa do európskeho systému normalizácie. Táto správa predkladá viaceré návrhy na zlepšenie
systému v jeho súčasnom rámci a buduje na jeho silných stránkach.

Lara Comi (PPE),    písomne. − (IT) Správa z vlastnej iniciatívy, o ktorej sme dnes hlasovali,
je výborným zhrnutím rôznych politických hľadísk a obsahuje viaceré návrhy na zlepšenie
systému normalizácie. Ide o veľmi odbornú a zložitú vec, no normy sú súčasťou nášho
každodenného života. Väčšina predmetov, ktoré každý deň používame, zodpovedá veľmi
presným normám. Z hospodárskeho a politického hľadiska sa spojenie európskych
právnych predpisov a normalizácie potvrdilo ako rozhodujúce pre voľný pohyb tovaru
a pomohlo odstrániť bariéry pre voľný obchod na jednotnom európskom trhu, a to vďaka
harmonizácii technických noriem. Súčasný systém funguje celkom dobre, no potrebuje
nejaké vylepšenia, hlavne pokiaľ ide o jeho riadenie. Mám na mysli najmä malé a stredné
podniky, ktoré musia mať možnosť aktívnej účasti na tvorbe noriem bez toho, aby im to
spôsobovalo nadmerné náklady alebo aby nemali dostatočné zastúpenie. V prvej polovici
budúceho roka Európska komisia predloží návrh na preskúmanie systému. Budeme aj
naďalej pracovať na vylepšovaní procesu európskej technickej normalizácie pre naše trhy,
naše podniky a európskych spotrebiteľov.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Myslím si, že strategický prístup sa
musí rozvinúť do európskej normalizácie a že sa musí vykonať preskúmanie systému tak,
aby bol naďalej úspešný a aby plnil potreby ďalšieho desaťročia, čím umožní Európe
zachovať si vedúce postavenie v rámci medzinárodného systému normalizácie.

Mário David (PPE),    písomne. − (PT) Potenciál jednotného trhu nemôže byť plne využitý
bez podpory moderného systému normalizácie. Preto je dokončenie európskeho systému
normalizácie, ktorý treba zaviesť, veľmi dôležité na vytvorenie jednotného trhu, a to vďaka
jeho schopnosti reagovať na rastúcu potrebu noriem, ktoré sú schopné zabezpečiť
bezpečnosť výrobkov pre spotrebiteľa, jednoduchý prístup, ochranu životného prostredia
či zavádzanie inovácií. Myslím si, že európska normalizácia je dôležitým prostriedkom na
podporu inovácií, výskumu a vývoja, a tým prispieva ku konkurencieschopnosti Únie.
Európske rámcové programy, ktoré podporujú inovácie a výskum a vývoj, môžu byť
v procese normalizácie účinným nástrojom. Myslím si tiež, že európska normalizácia
prispieva k tvorbe rovnakých podmienok pre všetkých aktérov na trhu, hlavne pre malé
a stredné podniky a mikropodniky, ktoré sú také dôležité pre zachovanie dynamiky
európskeho hospodárstva. Ďalej si myslím, že Únia a členské štáty by pri príprave noriem
mali viac zohľadňovať záujmy malých a stredných podnikov, keďže ich účasť v procese
normalizácie často nezodpovedá ich váhe a významu v európskom hospodárstve. Celkovo
preto hlasujem za návrhy v tejto správe.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Keď Komisia prejaví záujem vykonať preskúmanie
európskeho systému normalizácie, je dôležité uznať prínos, ktorý predstavuje v oblasti
ochrany európskych spotrebiteľov a vnútorného trhu.

Rovnako ako spravodajca aj ja si myslím, že pri preskúmaní európskeho systému
normalizácie by sa malo vychádzať zo silných stránok existujúceho systému, ktorý
predstavuje stabilnú základňu, na ktorej je možné stavať, a nemalo by dochádzať k žiadnym
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radikálnym zmenám, ktoré by narušili základné hodnoty systému. V tomto zmysle
predkladá niekoľko návrhov, ktorých cieľom je zlepšiť systém v rámci existujúcich
obmedzení, a očakáva ďalšie návrhy.

Túto diskusiu bude treba so záujmom sledovať.

Giovanni La Via (PPE),    písomne. − (IT) Dal som plnú podporu správe o budúcnosti
európskej normalizácie, lebo som si vedomý jej dôležitosti pri pomoci vytvoriť rovnaké
podmienky pre všetkých účastníkov trhu. Cieľom správy pána Kožušníka je v skutočnosti
smerodajne prispieť do prebiehajúcej diskusie o chystanom prieskume európskeho systému
normalizácie. Dnes si uvedomujeme, že potenciál jednotného trhu nemôže byť plne
uvoľnený bez podpory moderného procesu normalizácie. Je to presne z toho dôvodu, že
dnes posielame Komisii odkaz, ktorého cieľom nie je úplná reorganizácia systému – systém
nevyžaduje radikálne zmeny –, ale ktorý dokazuje náš zámer dohliadnuť na to, aby sa
v ňom zachovali početné pozitívne prvky, ku ktorým sa pridajú nové, s cieľom dosiahnuť
správnu rovnováhu medzi európskym, vnútroštátnym a medzinárodným rozmerom.
Správa tiež podporuje všetky zainteresované strany, predovšetkým predstaviteľov malých
a veľkých podnikov a všetkých tých, ktorí zastupujú verejný záujem vrátane spotrebiteľov,
ktorých vyzýva, aby sa skutočne zapojili do procesu normalizácie. Na záver chcem povedať,
že si myslím, že dnes sa urobil prvý dôležitý krok na zdôraznenie potreby prijatia
konkrétnych opatrení, vďaka ktorým by európska normalizácia plnila hospodárske potreby
občanov EÚ.

Mairead McGuinness (PPE),    písomne. – Vítam túto správu a zámer Komisie preskúmať
európsky systém normalizácie. Dúfam, že dláždia cestu modernej, jednotnej politike
normalizácie. Súčasný systém má úspešné prvky, ale obsahuje aj nedostatky: určite nemôže
byť v poriadku, že sa zastaraná 13-ročná európska norma EN1384 (jazdecké prilby) ešte
stále používa napriek obavám pred jej vydaním a dvom následným aktualizovaným
mandátom od Komisie. Možno napokon prijatím tejto správy môžeme priniesť výsledok
pre dvojnásobného žalobcu, voliča z môjho volebného obvodu Petra Downesa, ktorého
syn utrpel smrteľné poranenie hlavy pri jazdeckej nehode a ktorý odvtedy neúnavne bojuje
za vylepšenie bezpečnostných noriem.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) Európsky systém normalizácie je dôležitý na
dosiahnutie jednotného trhu. Zohráva kľúčovú úlohu v rámci reakcie na rastúcu potrebu
takých noriem európskych právnych predpisov a politiky, ktoré sú schopné zabezpečiť
bezpečnosť výrobkov, jednoduchý prístup, zavádzanie inovácií, funkčnú spoluprácu
a ochranu životného prostredia. Na riešenie budúcich potrieb firiem a spotrebiteľov a na
využitie všetkých potenciálnych prínosov v prospech verejných a sociálnych cieľov sa
európska normalizácia musí prispôsobiť výzvam, ktoré jej predkladajú globalizácia, zmena
klímy, nástup nových hospodárskych mocností a technologický vývoj. Preto je potrebné
k európskej normalizácii vyvinúť strategický prístup a preskúmať súčasný systém tak, aby
mohol byť aj naďalej úspešný a reagovať na potreby nasledujúceho desaťročia, čím umožní
Európe zachovať si vedúce postavenie v medzinárodnom systéme normalizácie.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. – (DE) Je pravda, že vnútroštátne organizácie pre
normalizáciu tvoria základ európskeho systému noriem, no existujú medzi nimi značné
rozdiely, pokiaľ ide o zdroje, technické odborné znalosti a angažovanosť zainteresovaných
strán, čo odráža rozdiely medzi štátmi. Cieľom je preto harmonizácia a zjednodušenie
systému. Hoci sa o malých a stredných podnikoch často píše ako o pilieri hospodárstva
EÚ, sú byrokraticky preťažované. Procesy, ktoré sa tu opisujú, nezohľadňujú rozdiely.
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Znova zvýhodňujú veľké podniky a nadnárodné spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť drahé
a časovo náročné byrokratické schvaľovacie postupy. Z tohto dôvodu som hlasoval proti
tejto správe.

Franz Obermayr (NI),    písomne. (DE) Cieľom tejto správy je úplná harmonizácia
vnútorného trhu. Hoci sa uznáva, že malé a stredné podniky sú pilierom európskeho
hospodárstva, opatrenia uvedené v správe vytvoria ťažké podmienky práve pre tieto malé
a stredné podniky. Preto som hlasoval proti tejto správe.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za správu pána Kožušníka. Správa
obsahuje mnohé rozumné návrhy a pokyny pre Európsku komisiu a podáva výborné
zhrnutie rôznych hľadísk. Nie je potrebné radikálne meniť súčasný systém, ktorý funguje
dobre, ale mohli by sa uskutočniť niektoré vylepšenia, hlavne čo sa týka jeho riadenia.
Myslím si, že systém normalizácie musí zostať súkromný a dobrovoľný a musí byť založený
na zásade riadenia na vnútroštátnej úrovni, ale tiež si myslím, že verejný záujem musí
v procese zohrávať aktívnejšiu úlohu prostredníctvom skutočnej, účinnej účasti. Navyše
je nutné zabezpečiť primerané zastúpenie malých a stredných podnikov, najmä vo
vnútroštátnych odborných komisiách, kde nemusia čeliť jazykovým alebo výdavkovým
prekážkam.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hlasoval som za túto správu o európskej
normalizácii, pretože zvyšuje environmentálnu bezpečnosť súčasného systému. Aj ja sa
však obávam, že v tomto texte Komisia pripisuje malý význam zavádzaniu inovácií ako
katalyzátora vo vylepšovaní európskych normalizačných noriem. Je paradoxné, že výskum
a vývoj, o ktorom tak často hovoríme ako o hnacej sile nášho hospodárskeho rastu
a konkurencieschopnosti, dostal iba vedľajšiu úlohu v odvetví, ktoré je veľmi dôležité na
podporu európskeho obchodu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Proces normalizácie zohráva dôležitú úlohu
pri zabezpečovaní kvality verejných a súkromných výrobkov a služieb, ako aj v záujme
bezpečnosti, environmentálnych a sociálne zodpovedných noriem. Táto správa sa snaží
do procesu normalizácie pojať malé a stredné podniky a rôznych aktérov v spoločnosti.

Správa pomáha presadiť spoločné využívanie informácií o nových právnych normách
a tiež podporuje šírenie informácií o týchto procesoch na internetových stránkach, ktoré
majú byť prehľadné, jednoduché, ľahko použiteľné a vo všetkých úradných jazykoch
Európskej únie. Napriek tomu mám ešte nejaké výhrady k tomu, do akej miery budú
v procese normalizácie zastúpení všetci aktéri v spoločnosti, a k procesu financovania
európskeho systému normalizácie.

Hlasujem za túto správu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Účelom tejto správy je prispieť do
prebiehajúcej diskusie o preskúmaní európskeho systému normalizácie. Európska komisia
v súčasnosti pracuje na „normalizačnom balíku“, ktorý bude obsahovať legislatívny návrh
zameraný na preskúmanie existujúceho právneho rámca o európskej normalizácii a súhrnné
oznámenie, ktoré sformuluje politiku normalizácie pre nasledujúce desaťročie. Pri príprave
tohto normalizačného balíka Komisia požiadala kľúčových odborníkov, aby vydali
strategické odporúčania.

Títo odborníci vytvorili expertnú skupinu na prieskum systému normalizácie (EXPRESS),
ktorá vydala svoje odporúčania vo februári 2010 v podobe správy s názvom Normalizácia
pre konkurencieschopnú a inovatívnu Európu: vízia na rok 2020. Komisia tiež
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zorganizovala verejnú diskusiu o prieskume európskeho systému normalizácie (v období
od 23. marca do 21. mája 2010) a nariadila štúdiu na posúdenie vplyvov (9. marca 2010).
Chystaný normalizačný balík bude stavať na bielej knihe z 3. júla 2009 s názvom
Modernizácia normalizácie v oblasti informačných a komunikačných technológií v EÚ –
cesta vpred.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. – (IT) Som za túto správu, lebo jej zámerom je preskúmanie
európskeho systému normalizácie s cieľom dosiahnuť správnu rovnováhu medzi
európskym a vnútroštátnym rozmerom. Správa stanovuje dôležité pravidlá na
prispôsobenie sa systému normalizácie, ktorý podporuje zavádzanie inovácií, stimuluje
konkurencieschopnosť podnikania a funkčnosť spolupráce, zaručuje bezpečnosť výrobkov
a ochranu životného prostredia a odstraňuje obchodné bariéry.

Okrem toho je dôležité uznať úlohu, ktorú zohrávajú vnútroštátne organizácie pre
normalizáciu v rámci celého systému normalizácie s cieľom zaručiť lepšiu harmonizáciu
regulačných záležitostí s obchodnými partnermi EÚ.

Návrh uznesenia B7-0571/2010

Sandra Kalniete (PPE),    písomne. – (LV) Európska únia musí pokračovať v aktívnom
dialógu s Ukrajinou na tému jej vstupu do našej Únie, hoci uznávame, že sa nestane
členským štátom v niekoľkých nasledujúcich rokoch. Je v našom najväčšom záujme vidieť
Ukrajinu ako hospodársky rozvinutý a politicky stabilný štát, ktorého najbližší partneri
sa budú nachádzať na Západe. Chápeme, že to nebude ľahké dosiahnuť, keďže táto krajina
musí stabilizovať svoju finančnú situáciu a uskutočniť početné reformy. Musí to však urobiť
a EÚ by mala poskytnúť tejto práci svoju podporu. Musí sa pokračovať v konštruktívnej
práci na dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a musí sa začať pracovať na rozšírenej
dohode o voľnom obchode. Veľmi dôležitý význam má geografická poloha Ukrajiny, ktorá
je tiež dôležitá z hľadiska dodávky plynu do EÚ. Preto je potrebné podporiť modernizáciu
ukrajinského systému na prepravu plynu, a tým znížiť riziko prerušenia dodávok plynu
do krajín EÚ, ako sa stalo nedávno. Zároveň nesmieme ignorovať porušovanie demokracie,
ktoré sa stalo ešte vážnejším, odkedy Viktor Janukovyč vykonáva funkciu prezidenta.
Našou povinnosťou je poukázať na toto porušovanie a zaujať pevný postoj vo vyžadovaní
dodržiavania západných hodnôt na Ukrajine, lebo naša Únia je založená práve na týchto
hodnotách.

Návrh uznesenia B7-0572/2010

George Becali (NI)  , písomne. – (RO) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože
vítam pokrok, ktorý Európska únia minulý rok urobila v súvislosti s Moldavskou republikou.
Rumunsko sa od svojho prijatia zasadzovalo o podporu Moldavskej republiky v rámci EÚ.
Som presvedčený, že konkrétnym dôkazom tohto počiatočného záväzku je počet
rumunských poslancov Európskeho parlamentu z rozličných politických skupín, ktorí
podpísali toto uznesenie. Suma vo výške 90 miliónov EUR, ktorú táto krajina dostala vo
forme makrofinančnej pomoci, bola a stále je záchranným lanom, ktoré Moldavsko a jeho
občania potrebujú, aby dosahovali pokrok a najmä plnili záväzky, ktoré prijali v oblasti
reforiem, právneho štátu a boja proti korupcii.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Návrh uznesenia o reformách a pokroku
v Moldavskej republike predstavuje podnet na povzbudenie politického zriadenia
a obyvateľov na druhej strane rieky Prut v tom správnom čase, keďže sa blíži deň volieb
28. november. Európsky parlament povzbudzuje demokratické sily a etnické a kultúrne
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spoločenstvá krajiny, aby predchádzali zbytočnej konfrontácii a spolupracovali na vytváraní
európskej budúcnosti pre tento štát, ktorého hospodárstvo ťažko zasiahla recesia a ktorý
čelí značným rizikám politicky aj pokiaľ ide o demokratické reformy. Povinnosťou EÚ je
pomôcť zabezpečiť riadny priebeh parlamentných volieb a prijatie dôraznejších opatrení,
aby sa znemožnilo separatistickým orgánom v Tiraspole brániť moldavským občanom
žijúcim v regióne Podnestersko vo vykonávaní volebných práv. Problém v Podnestersku
má naozaj prvoradý význam pre stabilitu Moldavskej republiky a celého regiónu, pričom
EÚ zohráva hlavnú úlohu pri vykonávaní dohodnutého trvalého riešenia. Zvyšovanie
makrofinančnej pomoci Moldavskej republike, podpora štrukturálnych reforiem a boj
proti korupcii, oživenie prostredia pre investície, ako aj čo najrýchlejší presun do operatívnej
fázy dialógu o liberalizácii vízovej povinnosti pre občanov Moldavska sú kľúčové prvky
podpory, ktorú poskytuje Európa štátu, ktorého miesto je v Európskej únii.

Ioan Enciu (S&D),    písomne. – (RO) Minulý rok Moldavská republika preukázala skutočnú
politickú vôľu ako súčasť procesu zbližovania s Európskou úniou. Snahy modernizovať
túto krajinu však musia pokračovať. Európska únia musí naozaj zohrávať aktívnu úlohu
pri podpore tohto dynamického vývoja. V tomto kontexte som hlasoval za tento návrh
uznesenia, keďže som presvedčený, že je dôležité pre Európsky parlament a Európsku úniu
vo všeobecnosti, aby pred parlamentnými voľbami vyslali Moldavskej republike odkaz
dôvery.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) Moldavsko podniká pozitívne zbližovanie s európskymi
normami slobody, demokracie a správneho riadenia štátu a preukazuje želanie v tejto
snahe pokračovať a to musím uvítať.

Nadchádzajúce voľby budú predstavovať dôležitý test odolnosti inštitúcií a demokratickej
kultúry krajiny. Napriek pozitívnym náznakom sa musí pripomenúť, že stále zostávajú
nezodpovedané mnohé otázky, ktoré ohrozujú jej stabilitu a pokrok, z ktorých
najdôležitejšia je otázka Podnesterska.

Dúfam, že Únia dokáže odhodlane prispieť k dlhotrvajúcemu riešeniu tohto problému.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) V súvislosti s výsledkami európskej
susedskej politiky a Východného partnerstva, ktoré sa začalo realizovať v máji roku 2009,
ktoré uznávajú európske snahy Moldavskej republiky a dôležitosť Moldavska ako krajiny
s hlbokými historickými, kultúrnymi a hospodárskymi väzbami na členské štáty Európskej
únie, ma teší dosiahnutý pokrok Moldavskej republiky v minulom roku a verím, že volebný
proces dokáže ďalej konsolidovať demokratické inštitúcie a zabezpečiť dodržiavanie zásad
právneho štátu a ľudských práv v Moldavsku. Dúfam, že moldavské orgány uskutočnia
potrebné reformy a splnia svoje záväzky, aby Moldavskú republiku udržali na ceste trvalej
európskej integrácie. Takisto musím zdôrazniť začatie rokovaní o podpísaní dohody
o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou 12. januára 2010.
Vyzdvihujem dobré výsledky, ktoré Komisia v tomto procese s Moldavskou republikou
dosahuje.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Väčšina v Parlamente sa opäť raz snaží
zasahovať do vnútorných záležitostí krajiny, pričom je otvorene na strane tých síl
v Moldavsku, ktoré presadzujú záujmy hospodárskych skupín EÚ a útočia na nezávislosť
a zvrchovanosť krajiny, ako aj na vôľu vyjadrenú jej ľudom. Urážky začínajú hneď, ako sa
v texte uvádza, že „víta dosiahnutý pokrok Moldavskej republiky v minulom roku“, pričom
žiada, aby orgány krajiny „pokračovali v potrebných reformách a plnili svoje záväzky, aby
udržali Moldavskú republiku na ceste k pevnej európskej integrácii“.
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Vôbec sa nespomína, že vláda v Moldavsku je výsledkom koalície vytvorenej po jasnom
prevrate, ktorý využil rad provokatívnych a destabilizujúcich operácií, aby zvrhol vládu
komunistickej strany, ktorá voľby vyhrala. Nespomína sa ani to, že táto istá koalícia potom,
ako sa ujala moci, spustila znepokojivú protikomunistickú a protidemokratickú ofenzívu
s jasným cieľom zdiskreditovať komunistickú stranu.

Stanovisko väčšiny v tomto Parlamente odhaľuje nesmierne protikomunistickú povahu
a pokrytectvo, keď hovorí o obrane demokracie, zásad právneho štátu a ľudských práv.

Marisa Matias a Miguel Portas (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Hlasovali sme za toto
spoločné uznesenie, pretože vzhľadom na voľby plánované na 28. novembra 2010 a na
sektárske pokusy pravicových strán presadzovať zakázanie mien a symbolov svojich
hlavných ľavicových rivalov je dôležité zdôrazniť potrebu toho, aby sa voľby uskutočnili
a boli v súlade s medzinárodnými normami, aby všetky politické strany dostali rovnaké
príležitosti. Takisto si myslíme, že je dôležité znovu zdôrazniť podporu územnej celistvosti
Moldavskej republiky, ako aj podčiarknuť úlohu, ktorú by EÚ mohla a mala zohrávať pri
hľadaní riešenia problému v Podnestersku.

Mario Mauro (PPE),    písomne. – (IT) Hlasujem za návrh uznesenia vypracovaného kolegami
z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) predovšetkým
pre rýchlu žiadosť o vyriešenie problému v Podnestersku, keďže je to kľúčový faktor
podpory politickej stability a hospodárskej prosperity v Moldavskej republike a v regióne.
Európsky parlament silne podporuje, tak ako by mal, územnú celistvosť Moldavskej
republiky a zdôrazňuje potrebu intenzívnejšej úlohy EÚ pri hľadaní riešenia problému
v Podnestersku. Vo všeobecnosti toto uznesenie správne analyzuje kroky, ktoré Moldavská
republika musí prijať, aby sa priblížila k rozhodnejšiemu a spoľahlivejšiemu dosiahnutiu
cieľov, ktoré Európska únia stanovila pre všetky potenciálne členské štáty.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) V posledných rokoch sa Moldavsko čoraz viac snaží
zladiť s európskymi normami slobody, demokracie a správneho riadenia štátu. Tieto snahy
boli dôsledné a dokázali, že Moldavsko má v úmysle zostať na ceste k možnému
rozširovaniu EÚ. V Moldavsku sa čoskoro budú konať voľby, ktoré budú dobrým testom
na zmeranie stupňa konsolidácie jeho demokratickej kultúry, ako aj jeho inštitúcií. Napriek
všetkým spomenutým pozitívam pretrváva pár otázok, v rámci ktorých je potrebné
dosiahnuť pozitívny vývoj, najmä v otázke Podnesterska, ktorá môže spôsobiť určitý druh
nestability. EÚ sa musí naďalej snažiť urobiť všetko pre to, aby reformy uplatňované
v Moldavsku pokračovali.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Plne súhlasím s týmto návrhom uznesenia
o Moldavsku. Jediná vec, ktorá však podľa mňa v tomto uznesení chýba, je jasné stanovisko
k problému Podnesterska. Moldavsko sa nebude môcť stať plným členom EÚ, ak nedokáže
vyriešiť konflikt v Podnestersku mierovou cestou. Rozdelenie krajiny na dve časti je
neprijateľné. Ak chce moldavská vláda integráciu s Európskou úniou, musí začať dialóg
s vládou v Podnestersku, aby medzinárodnému spoločenstvu dokázala, že má legitimitu
nad celým územím Moldavska.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. − (DE) Návrh uznesenia o reformách a vývoji v Moldavskej
republike sa odvoláva na dohodu o pridružení, o ktorej sa v súčasnosti medzi EÚ
a Moldavskom rokuje. Má priniesť značné zlepšenia spoločného inštitucionálneho rámca
EÚ a Moldavskej republiky, umožniť rozvinutie užších vzťahov vo všetkých oblastiach
a posilniť politické pridruženie a hospodársku integráciu pri zavádzaní vzájomných práv
a povinností. Popri niektorých ďalších reformách uvedených v texte sa veľká pozornosť
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upriamuje na liberalizáciu vízovej povinnosti. Čo najskôr musíme zaviesť nejaký systém.
Ak sa pozrieme na problémy, ktoré sa krajina stále snaží prekonať, je možné predpokladať,
že budú viesť k masovému prisťahovalectvu do EÚ, a práve preto som hlasoval proti tomuto
návrhu uznesenia.

Franz Obermayr (NI),    písomne. − (DE) Cieľom návrhu uznesenia je liberalizácia vízovej
povinnosti Moldavskej republiky. Jej dôsledkom by bol pre Európsku úniu nárast
prisťahovalectva a cezhraničného zločinu. Takéto zjednodušenia umožňujú zneužívanie,
pričom za krátkodobými vízami príliš často nasleduje trvalý pobyt. Preto som hlasoval
proti tejto správe.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    písomne. − (LT) Moldavsko je jednou z tých susedných
krajín, ktoré sa úspešne približujú k Európskej únii. Reformujú sa oblasti spravodlivosti
a verejnej správy a posilňuje sa boj proti korupcii. Napreduje aj problematika liberalizácie
vízovej povinnosti s EÚ. Zostáva však veľa nevyriešených problémov, medzi ktorými je
aj otázka Podnesterska. Krajina uviazla v hospodárskej kríze. Občania Moldavska dúfajú
v konkrétne reformy, ktorými by sa zlepšili ich životy.

Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože vyzýva Európsku komisiu na to, aby
pokračovala v snahe o úplnú liberalizáciu vízovej povinnosti s touto krajinou. Tak sa
podnietia medziľudské kontakty, bude sa pokračovať v podpore Moldavsku a pomôže sa
tejto krajine v jej snahe o dosiahnutie cieľov európskej integrácie. Parlamentné voľby
28. novembra budú pre Moldavsko veľkou skúškou. Je to príležitosť dokázať, že jeho
občania majú tie isté hodnoty ako občania EÚ. Vyzývam politické sily v krajine, aby po
voľbách zaručili politický poriadok a stabilitu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − Týmto uznesením EP víta dosiahnutý
pokrok Moldavskej republiky v minulom roku a dúfa, že volebný proces bude môcť ďalej
konsolidovať demokratické inštitúcie a zabezpečiť rešpektovanie právneho štátu a ľudských
práv v Moldavsku; očakáva, že moldavské orgány budú uskutočňovať potrebné reformy
a plniť si svoje záväzky tak, aby Moldavskú republiku udržali na ceste trvalej európskej
integrácie; víta začatie rokovaní o dohode o pridružení medzi Európskou úniou
a Moldavskou republikou 12. januára 2010 a s uspokojením berie na vedomie veľmi dobré
výsledky, ktoré podľa Komisie dosiahla Moldavská republika v tomto procese; vyzýva
Komisiu, aby predložila hodnotenie o dohode o zjednodušení vízovej povinnosti, aby
prešla k rýchlej dohode o formálnom pláne liberalizácie vízovej povinnosti a ponúkla
cielenú podporu a pomoc moldavským orgánom, aby splnili nevyhnutné kritériá pre úplný
bezvízový styk; žiada Radu, aby vyzvala Komisiu na vypracovanie plánu liberalizácie
vízovej povinnosti a aby tak začala operatívne rokovania o vízovom dialógu na základe
pokroku Moldavskej republiky po prípravných rozhovoroch o štyroch blokoch vízového
dialógu.

Správa: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    písomne. − (PT) Hlasoval som za správu o integrovanej námornej
politike – hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy, pretože som presvedčený, že
EÚ potrebuje konkrétne opatrenia na mobilizáciu námorného hospodárstva, a to
poskytovaním stimulov a podporovaním hospodárskeho potenciálu námorných zoskupení
najmä v členských štátoch a regiónoch s veľkými výhradnými hospodárskymi zónami,
ako je to v prípade Portugalska a Azorských ostrovov. Som presvedčený, že inteligentný
rast, ako sa odporúča v stratégii Európa 2020, sa dá dosiahnuť len vtedy, ak sa inteligentne
zmobilizujú rozličné schopnosti týkajúce sa európskej rozmanitosti. Som preto
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presvedčený, že posilnenie integrovanej námornej politiky je veľmi dôležité pre podporu
hospodárskeho rastu a vytváranie nových udržateľných pracovných miest v prímorských
regiónoch, pre ochranu morských ekosystémov a najmä pre podporu výmeny osvedčených
postupov.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    písomne. − (PT) Pre EÚ je dôležité zabezpečiť ochranu
svojich pobreží. Je takisto potrebné, aby platné právne predpisy posilňovali bezpečnosť
prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy. Európska námorná bezpečnostná agentúra so sídlom
v Lisabone poskytuje podporu a technickú pomoc pri príprave a uplatňovaní právnych
predpisov Únie v záležitostiach námornej bezpečnosti a ochrany, ako aj v oblasti znečistenia
zapríčineného loďami. V júni tohto roku som pánom komisárom Oettingerovi a Kallasovi
a pani komisárke Georgievovej predložila písomný návrh na rozšírenie právomocí
Európskej námornej agentúry na zriadenie mechanizmov na kontrolu bezpečnosti na
európskych vrtných plošinách v Severnom mori, Čiernom mori a v Stredomorí a na to,
aby bola agentúra zodpovedná za predchádzanie ekologickým katastrofám súvisiacim
s ťažbou ropy. Tento návrh umožňuje úsporu z rozsahu v oblasti finančných, ľudských
a technických zdrojov. Vítam odpoveď komisárov, v ktorej dokázali, že sú otvorení
preskúmaniu nariadenia o Európskej námornej agentúre, a to rozšírením jej právomocí
v oblasti zasahovania v prípadoch znečistenia morí. Znovu vyzývam Európsku komisiu,
aby rozšírila právomoci Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, aby sa zabezpečila
ochrana nášho pobrežia.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) V dobe, keď jedna tretina občanov EÚ žije
v pobrežných regiónoch, čo predstavuje narastajúci trend, som presvedčená, že problémy
spôsobené zmenou klímy musia stáť v centre záujmu námornej politiky Európy. Okrem
toho musí ochranu a boj proti následkom prírodných katastrof podporovať záujem chrániť
more a priľahlé oblasti pred možnými priemyselnými nehodami, ako bola nedávna ropná
katastrofa v Mexickom zálive. Preto som presvedčená, že riadenie potenciálu morí musíme
riešiť ekologickým a hospodársky udržateľným prístupom.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    písomne. – (RO) Ak zarátame sedem najvzdialenejších
regiónov v Indickom a Atlantickom oceáne a zámorské územia, Európska únia má najväčšiu
námornú oblasť na svete. Okrem toho má EÚ aj ďalšiu devízu – osvedčenú námornú
tradíciu –, ktorá si vyžaduje navrhnutie stratégie „modrého rastu“. Táto stratégia by sa mala
zavádzať v úzkej spolupráci so stratégiou EÚ 2020. Takáto hospodárska stratégia môže
naďalej rozvíjať potenciál rozličných námorných odvetví. Miestne a regionálne orgány,
pobrežné komunity a podobne môžu a musia v rámci tejto stratégie zohrávať dôležitú
úlohu.

Podobne ako iné európske politiky môže aj integrovaná námorná politika pomôcť dosiahnuť
dôležitý cieľ – vytvoriť konkurencieschopnú, sociálnu a udržateľnú Európsku úniu
s vysokou úrovňou zamestnanosti, ktorá môže zvýšiť príťažlivosť námorného odvetvia
v očiach mladých ľudí alebo iných uchádzačov o zamestnanie. Európa musí zároveň
navrhnúť opatrenia na podporu intervencie v prípade katastrof, akou bola napríklad
katastrofa v Mexickom zálive. Musí predložiť koordinovaný európsky akčný plán v oblasti
predchádzania núdzovým situáciám a boja proti katastrofám spôsobeným ťažobnými
plošinami, a to na medzinárodnej úrovni najmä v prípadoch cezhraničného znečistenia.

Edite Estrela (S&D),    písomne. − (PT) Hlasovala som za správu o integrovanej námornej
politike, pretože som presvedčená, že by sa mala presadzovať väčšia konzistentnosť medzi
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politikami z rozličných oblastí, vďaka čomu sa umožní udržateľne a efektívne využívať
potenciál morí a námorného odvetvia z ekologického a hospodárskeho hľadiska.

Diogo Feio (PPE),    písomne. − (PT) „Pobrežie EÚ má 320 000 kilometrov a jedna tretina
jej obyvateľstva žije pri mori, pričom tento trend narastá. Naše hospodárske činnosti na
mori a na pobreží produkujú 40 % HNP EÚ a podľa všetkých prognóz má táto oblasť ešte
veľký potenciál rastu. Na námorných cestách sa uskutočňuje 40 % vnútroeurópskeho
obchodovania a 95 % vývozu do krajín mimo Európy.“

Pani spravodajkyňa zhrnula dôležitosť mora pre Európu do jednej vety. Ako Portugalec
o tom dobre viem. A takisto ako Portugalec – príslušník národa, ktorý sa odjakživa obracal
k moru a vďaka nemu získaval prosperitu a bohatstvo – považujem za rozhodujúce, aby
Európa mala takú námornú politiku, ktorá jej umožní využiť všetok potenciál, ktorý more
má ako hospodársky a energetický zdroj, ako tvorca zamestnanosti a bohatstva, ako motor
konkurencieschopnosti a inovácií.

Teší ma najmä to, že sa poukázalo na problém ekologických katastrof na mori – spomínam
si na prípad havárie tankera Prestige, ktorá sa odohrala v tesnej blízkosti severného pobrežia
Portugalska – a na potrebu prísnejších pravidiel, aby sa im v európskych moriach
predchádzalo.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) More ponúka dôležité obchodné trasy,
pôsobí ako regulátor podnebia a predstavuje zásoby potravy, energie a zdrojov. V 21. storočí
more preberá aj novú identitu, ako aj geostrategický a geopolitický význam, ktorý v histórii
ľudstva nemá obdoby; dnes viac ako kedykoľvek predtým kladie Európu do centra diania.
Európa musí z tejto polohy profitovať. Členské štáty, ako je Portugalsko, musia využiť svoj
vzťah s morom a rozsah svojej výhradnej hospodárskej zóny; v prípade Portugalska ide
o najväčšiu na svete.

Takmer 40 % hrubého domáceho produktu Európskej únie a 40 % jej obyvateľstva sa
sústreďuje v pobrežných regiónoch. Odhaduje sa, že celkový obrat pochádzajúci priamo
z námorného cestovného ruchu v Európe bol 72 miliárd EUR v roku 2004. Takmer 90 %
zahraničného obchodu Európy a takmer 40 % vnútorného obchodu prechádza jej prístavmi.

Preto presadzujem ambicióznu stratégiu „modrého rastu“. V tomto smere by Komisia mala
predložiť všeobecnú medzisektorovú stratégiu udržateľného rastu v pobrežných regiónoch
a námorných odvetviach do roku 2012, ktorá by vychádzala z rozsiahleho preskúmania
potenciálu a politických možností a zo širokých konzultácií so zainteresovanými stranami.

João Ferreira (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Správa predstavuje všeobecnú víziu
integrovanej námornej politiky spojenej s „cieľmi vonkajšej politiky EÚ“. Nesúhlasíme
s týmto prístupom ani s niektorými ďalšími hľadiskami tejto správy, ako je napríklad
naliehanie na vytvorenie európskej pobrežnej stráže, vzhľadom na federalistický postoj,
ktorý nerešpektuje zvrchovanosť a právomoci členských štátov, pokiaľ ide o riadenie ich
výsostných vôd a výlučných hospodárskych zón.

Zamietame návrh, aby sa do námorného odvetvia zaviedli „nástroje založené na trhu“, ako
je napríklad systém obchodovania s emisiami: tieto mechanizmy už dokázali svoju
neúčinnosť pri dosahovaní environmentálnych cieľov, ktoré majú plniť, aj bez toho, aby
sa v námornom odvetví uplatňovali.

Oceňujeme však pozitívne hľadiská, ktoré táto správa zahŕňa, ako je napríklad: návrh, „že
zlepšenia pracovných podmienok na mori, bezpečnosti a environmentálnej výkonnosti
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plavidiel“ by mali byť zaradené do programu medzinárodných fór a ako súčasť
medzinárodných dohôd; návrh vykonávať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce
o pracovných normách v námornej doprave, uznanie nákladnej námornej doprave; ochrana
malých a sekundárnych prístavov; rozšírenie siete kabotáže; a dôležitosť zlepšovania
spojenia s najvzdialenejšími regiónmi.

Správa navrhuje aj urobiť z vied týkajúcich sa morí prioritu ôsmeho rámcového programu
pre výskum.

Estelle Grelier (S&D),    písomne. – (FR) Ako poslankyňa prístavného mesta v Normandii
a členka Medziskupiny pre moria a pobrežné oblasti som pozorne sledovala správu
o integrovanej námornej politike. Pri viacerých príležitostiach som zdôrazňovala potrebu
zabezpečiť harmonickú koexistenciu rozličných spôsobov využívania morí: tých, čo
podporujú tradičné aktivity (akou je napríklad rybolov, ktorý som žiadala umiestniť na
vrchol zoznamu námorných činností zahrnutých v správe ako symbolické gesto), a tých,
ktoré umožňujú aj rozvoj nových činností. Preto som si všimla, že odvetvie obnoviteľných
zdrojov energie vrátane veternej energie na mori by sa malo osobitne podporovať, pretože
je v súlade s európskymi cieľmi týkajúcimi sa diverzifikácie zdrojov dodávok energie
a podľa štúdie Komisie môže odteraz do roku 2020 predstavovať nárast o 410 000
pracovných miest v Európe. S pani spravodajkyňou som zmenila a doplnila správu, aby
sme oboznámili Komisiu s potrebou financovania integrovanej námornej politiky.
Počiatočné diskusie v rámci Výboru pre politické výzvy a rozpočtové zdroje po roku 2013,
ktorého som členkou, skutočne vyvolali pochybnosti o dlhodobom financovaní regionálnej
politiky súdržnosti, v rámci ktorej sa niektoré programy týkajú integrovanej námornej
politiky.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    písomne. – (FR) Integrovaná námorná politika je pre
Európsku úniu obrovskou výzvou. Dokončenie tejto politiky musí umožniť posilnenie
hospodárskych činností na mori a na pobreží, pričom väčšia pozornosť by sa mala
upriamovať na zamestnanosť aj väčšiu ochranu životného prostredia, ako aj na vývoj
výskumu a inovácií v námornom odvetví. V tejto súvislosti som hlasovala za túto správu,
ktorá predstavuje značný pokrok do tej miery, že zdôrazňuje všetky tieto prvky
prostredníctvom prijatia medzisektorového prístupu a nie izolovaného prístupu, ako to
mohlo byť v predchádzajúcom prípade.

Jarosław Kalinowski (PPE),    písomne. – (PL) Integrovaná námorná politika je pre
hospodárstvo Európskej únie mimoriadne dôležitá, pretože môže značne zlepšiť jej
konkurencieschopnosť. Pri vytváraní rámca je nevyhnutné zahrnúť do neho posilňovanie
hospodárskeho vývoja, zvyšovanie úrovne zamestnanosti v odvetví a ochranu životného
prostredia. Dôležitým prvkom v stratégii by mal byť aj konsolidovaný prístup k otázke
posilňovania úlohy európskych štátov v oblasti výskumu námorného hospodárstva a vývoja
technológií a námorného inžinierstva, ako aj rozvoj námorných zdrojov.

Takisto by sme sa nemali zabúdať usilovať o odstraňovanie takých nebezpečenstiev, ako
sú pirátstvo, nezákonný rybolov a znečisťovanie životného prostredia. Integrovaná námorná
politika by preto nemala zahŕňať len konsolidáciu niekoľkých oblastí námornej činnosti
a strategického námorného hospodárstva, ako aj maximálne využívanie námorného
potenciálu, ale mala by upriamiť pozornosť aj na zlepšovanie pracovných podmienok na
mori.

Bogusław Liberadzki (S&D),    písomne. – (PL) Európska únia podporovala a prijala
námorný balík v predchádzajúcom volebnom období. Bol to balík, ktorý pokrýva všetky
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základné oblasti námorného hospodárstva. Výbor pre dopravu a cestovný ruch si
uvedomuje, že približne 90 % vývozu a dovozu Únie sa realizuje po mori. Je dôležité, aby
sme mali integrovanú námornú politiku, ktorá zahŕňa dopravu, správu, ochranu životného
prostredia, riadenie morských zdrojov a takisto námorný cestovný ruch. Tieto dôležité
dôvody zdôvodňujú moju podporu tejto správe.

Clemente Mastella (PPE),    písomne. − (IT) Touto správou vyjadrujeme našu podporu
balíku o integrovanej námornej politike, ktorý v roku 2009 navrhla Európska komisia,
pretože sme presvedčení, že predstavuje ambicióznu medzisektorovú stratégiu
hospodárskeho rozvoja, vysokú úroveň zamestnanosti a ochranu životného prostredia
v pobrežných regiónoch a námorných odvetviach. Preto vyzývame členské štáty na
rozšírenie mandátu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) v oblasti
bezpečnostných inšpekcií a na regulovanie ťažby ropy na mori v Európe po nedávnej
prírodnej katastrofe vo vodách Mexického zálivu. Podporujeme prístup, ktorý pozostáva
z koordinácie a spolupráce s tretími krajinami v oblasti námorného dozoru s cieľom
vytvoriť spoločné prostredie na výmenu informácií a integrovať rozličné vnútroštátne
pobrežné stráže.

Európsky parlament má okrem toho v úmysle zintenzívniť úsilie v oblasti výskumu a vývoja
týkajúce sa využívania a aplikovania zdrojov obnoviteľnej energie; zlepšiť pracovné
podmienky námorníkov (program Morský Erazmus); a nakoniec, zabezpečiť lepšie spojenia
medzi okrajovými prímorskými regiónmi. Preto vítame vytvorenie európskeho atlasu
morí a námorného fóra a navrhujeme vytvorenie európskeho inštitútu pre morský výskum,
aby sa uviedla do činnosti európska námorná monitorovacia a dátová sieť (EMODNET).

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) Integrovaná námorná politika je nevyhnutná, ak
chceme čo najlepšie využiť obrovské bohatstvo, ktoré nám more poskytuje, ako aj všetok
hospodársky potenciál, ktorý more má. Nemôžeme zabúdať na to, že naše hospodárske
činnosti týkajúce sa mora a pobrežia vytvárajú 40 % hrubého domáceho produktu EÚ
a podľa viacerých štúdií existuje v tejto oblasti stále obrovský potenciál rozvoja.
V skutočnosti sa 40 % obchodovania v Európe a 95 % vývozu do krajín mimo Európy
uskutočňuje po mori. Napriek týmto údajom a obrovskému potenciálu, ktorý ešte nie je
preskúmaný, neexistuje žiadna európska integrovaná námorná politika, ktorá by nám
umožnila skoncovať s osobitným zaobchádzaním s našimi politikami v oblastiach námornej
dopravy, námorného hospodárstva, nových technológií, pobrežných oblastí, výroby
energie na mori, rybného hospodárstva, dozoru a udržiavania práva a poriadku na mori,
cestovného ruchu, ochrany morského prostredia a výskumu mora. Tento návrh uznesenia
pomôže zmeniť súčasnú situáciu.

Alexander Mirsky (S&D),    písomne. – (LV) Námorná politika musí zahŕňať nielen povinné
nariadenia o ťažbe a preprave ropy, ale musí aj poskytovať dvojakú náhradu strát
vyplývajúcich z nehôd. Musíme takisto vypracovať dodatočné bezpečnostné nariadenia,
účinné reakčné nariadenia a opatrenia na predchádzanie katastrofám. Aby sa tento cieľ
dosiahol, musí sa vytvoriť fond, do ktorého by mali prispievať všetky subjekty aktívne
v morskom prostredí. Ak sa zohľadnia všetky rozdiely, budeme schopní zakázať nebezpečné
technológie používané v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy. To bude predstavovať
aj stimul pre rozvoj nových bezpečných a účinných technológií.

Andreas Mölzer (NI),    písomne. − (DE) Ak sa majú zaviesť rozdielne emisné limity v rámci
vôd EÚ, bude to odporovať integrovanej námornej politike, ktorá, ako sa oznámilo, má
za cieľ zohľadniť všetky faktory. V tejto súvislosti nesmieme zabúdať na podmorské

21-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK76



testovanie jadrových zbraní. Najmä v regiónoch s citlivým životným prostredím bude
okrem kvót výlovu, oblastí, v ktorých je rybolov zakázaný, a nariadení pre akvakultúru
dôležité zvážiť riešenia pre citlivý pobrežný cestovný ruch, vojenské cvičenia, námornú
dopravu, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu piesku a štrku a takisto opatrenia na
predchádzanie environmentálnym katastrofám, ako bol nedávny príval toxického kalu.
Ak by mal európsky orgán pre bezpečnosť na pobrežiach prednosť pred vnútroštátnymi
orgánmi pre bezpečnosť na pobrežiach alebo námornými silami, nebolo by to v súlade
s vnútroštátnymi právami zvrchovanosti a zvýšil by sa tým existujúci trend centralizácie.
Celkovo sa nezdá, že by táto stratégia bola dobre premyslená, a preto som hlasoval proti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    písomne. − (LT) Hlasovala som za tento
dokument, pretože som presvedčená, že integrovaná námorná politika je nevyhnutná pri
zabezpečovaní príslušnej úrovne ochrany životného prostredia. Jednou z najdôležitejších
zásad je koordinácia rozličných politík a potreba zabezpečiť vykonávanie ekosystémového
prístupu, ktorý je stanovený v rámcovej smernici o morskej stratégii EÚ. Súhlasím najmä
s nástrojmi koordinácie dozoru a udržiavania práva a poriadku na mori, ochrany morského
prostredia a vedeckého výskumu, ktoré sa uvádzajú v tomto dokumente. Ako predstaviteľka
Litvy, krajiny v regióne Baltského mora, vítam skutočnosť, že tento dokument upriamuje
pozornosť na širší výskum zameraný na určenie a vyhodnotenie súčasného stavu morí.
Baltské more je jedno z morí, ktoré utrpeli najväčšie škody hospodárskou činnosťou, a je
jedným z najviac znečistených morí na svete. Ako sa ukázalo pri katastrofe spojenej
s únikom ropy v Mexickom zálive, citlivé morské ekosystémy sa môžu poškodiť veľmi
rýchlo. Preto osobitne podporujem výzvu členským štátom, ktorá sa nachádza v tejto
správe, aby viac konali pri plánovaní širokospektrálnej stratégie na ochranu morského
prostredia.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. − (IT) Správa pani Meissnerovej je vyváženým textom,
ktorý zahŕňa rad dôležitých faktorov a požiadaviek. Námorné činnosti sú jedným
z najdôležitejších zdrojov európskych príjmov. Aby som uviedol aspoň pár údajov,
vytvárajú 40 % HDP EÚ a zároveň predstavujú 40 % obchodovania s tovarom v rámci
Európy a 95 % vývozu do krajín mimo Európy. Táto správa sa zameriava na pár kľúčových
bodov: zriadenie príslušných štruktúr riadenia námorných záležitostí na národnej
a regionálnej úrovni; koordinované a cezhraničné námorné priestorové plánovanie;
námorný dozor na ochranu členských štátov a EÚ; ochranu morského prostredia; vytvorenie
stratégie udržateľného pobrežného a ostrovného cestovného ruchu; podporu európskeho
lodiarstva, ktoré je už teraz dôležitým odvetvím, a podporu námornej dopravy s cieľom
splniť ambiciózne ciele ekologickej lodnej dopravy. Z uvedených dôvodov som bol nútený
hlasovať za. Musíme bezpodmienečne zabezpečiť, aby komunikácia a integrácia medzi
rozličnými odvetviami, ktoré patria do námornej politiky, boli úspešné pre celý rad dôvodov
spojených s účinnosťou, konkurencieschopnosťou a rešpektovaním a ochranou morského
prostredia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne. − EP súhlasí s Komisiou, že naša „pevná
námorná tradícia“ je jednou zo silných stránok Európy. Vyzýva preto Európsku komisiu
a členské štáty, aby ďalej rozvíjali potenciál rôznych námorných odvetví vypracovaním
ambicióznej stratégie tzv. modrého rastu. Domnieva sa, že integrovaná námorná politika
by mala prispievať k vytvoreniu konkurencieschopnej, sociálnej a udržateľnej Únie. V tejto
súvislosti sa domnieva, že rozvoj integrovanej námornej politiky musí harmonickým
spôsobom zahrňovať ciele stanovené v oblasti hospodárskeho rozvoja, vysokej úrovne
zamestnanosti – najmä zvýšením ich príťažlivosti v očiach mladých ľudí vďaka vzdelávacej
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činnosti a začatím programu Morský Erazmus – a ochrany životného prostredia. Tvrdí
preto, že integrovaná námorná politika by mala byť lepšie prepojená s cieľmi a iniciatívami
stratégie EÚ 2020. Okrem toho EP preto žiada Komisiu, aby predložila všeobecnú
medzisektorovú stratégiu udržateľného rastu v pobrežných regiónoch a námorných
odvetviach do roku 2013, ktorá by vychádzala z rozsiahleho preskúmania potenciálu
a politických možností a z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. − (IT) Kým na jednej strane existuje jasná potreba
integrovanej námornej politiky v Európskej únii, vzhľadom na to, že jej súvisiace činnosti
vytvárajú 40 % HDP EÚ, na druhej strane je správne tieto činnosti regulovať pri zohľadnení
konkurentov mimo EÚ. Príliš často sa zásady rybolovu, cestovného ruchu, dopravy
a ochrany životného prostredia v odvetví vyvíjali oddelene a bez ohľadu na riziká spojené
s nespravodlivou hospodárskou súťažou z tretích krajín. Napríklad rozširovanie
neprimerane prísnych emisných cieľov na všetky pobrežné regióny v Európe môže vyvolať
deformácie hospodárskej súťaže.

Diskutovalo sa o ďalších textoch týkajúcich sa vzniknutých problémov a v Parlamente sa
schválili, ale nepochybne sa budú musieť skoordinovať uceleným spôsobom. Jednou takou
problematikou je námorný dozor, ktorý je nevyhnutný na kontrolu nelegálnych činností,
ktoré sa často odohrávajú blízko pobreží Európy a ktoré začínajú pašovaním falšovaných
tovarov a končia prepravou zakázaných látok a nezákonným rybolovom.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    písomne. – (PL) Námorná a pobrežná hospodárska
činnosť Európskej únie v súčasnosti vytvára 40 % HDP Únie a prognózy poukazujú na
vysokú pravdepodobnosť budúceho rastu. Z tohto dôvodu je námorná činnosť bezpochyby
veľmi dôležitým faktorom a je jednou zo silných stránok Európy. Myslím si, že ďalší rozvoj
námorného hospodárstva je nevyhnutný.

Existujúca námorná politika Únie sa vytvárala oddelene v takých oblastiach ako: námorná
doprava, námorné hospodárstvo, nové technológie, pobrežné oblasti, morská energia,
rybné hospodárstvo, dozor a udržiavanie práva a poriadku na mori, cestovný ruch, ochrana
morského prostredia a morský výskum. Tieto oddelené činnosti sa často vykonávajú takým
spôsobom, ktorý odporuje námornej politike ako celku a má na ňu škodlivý vplyv. Je
zrejmé, že integrovaná námorná politika prispeje k ďalšiemu udržateľnému hospodárskemu
rozvoju Európskej únie. To okrem iného umožní zabezpečiť väčšiu súdržnosť medzi
rozličnými oblasťami politiky, vytvoriť lepšie právne predpisy a medzisektorové nástroje
a využiť morský potenciál a potenciál námorného odvetvia šetrným a ekologickým
spôsobom.

Navyše je podľa môjho názoru nevyhnutné zvýšiť príťažlivosť tohto odvetvia v očiach
mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania a činností zameraných na povzbudenie mladých
ľudí k práci v tomto odvetví.

Salvatore Tatarella (PPE),    písomne. – (IT) Správa o integrovanej námornej politike sa
týka dôležitého odvetvia európskeho hospodárstva. Námorné činnosti skutočne predstavujú
dôležitý zdroj príjmu pre EÚ, pokiaľ ide o HDP aj pokiaľ ide o obchodovanie s tovarom
v rámci Európy aj mimo nej. Som presvedčený, že by sa mali zdôrazniť niektoré
problematiky. Po prvé, v správe sa uvádza, že budúce stratégie v tomto odvetví budú
prispôsobené špecifikám jednotlivých morských oblastí, ale som presvedčený, že je veľmi
dôležité zohľadniť aj osobitné okolnosti v regiónoch. Nová námorná politika bude takisto
zameraná na rozvoj bezpečných plavidiel a ponúkne väčšie možnosti pre budúcnosť
európskeho lodiarstva. Naše moria by mali byť naďalej hybnou silou rastu. Práve preto
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som presvedčený, že pre rozvoj integrovanej námornej politiky je nevyhnutné zabezpečiť
väčší súlad medzi pravidlami, ktorými sa riadia rozličné námorné odvetvia, a zároveň
chrániť morské prostredie.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. − (PT) Až doteraz sa politiky v oblastiach námornej
dopravy, námorného hospodárstva, nových technológií, pobrežných oblastí, výroby
energie na mori, rybného hospodárstva, dozoru a udržiavania práva a poriadku na mori,
cestovného ruchu, ochrany morského prostredia a výskumu mora rozvíjali oddelene.
Takéto izolované vnímanie opakovane vedie k prijímaniu vzájomne si odporujúcich
opatrení a ku konfliktnému a chaotickému a využívaniu. Vhodný je preto integrovaný
prístup, ktorý zahŕňa, po prvé, rámec pre rozhodovací proces so všetkými úrovňami
rozhodovania, a na druhej strane všetky odvetvia a medzisektorové nástroje.

V kontexte koordinovaného plánovania činností podporujem výzvu, aby Komisia
vypracovala stratégie pre morské oblasti, ktoré dokážu zohľadniť osobitné vlastnosti
regiónov a ich silné stránky.

Bol by to dobrý návrh pre najvzdialenejšie regióny, akým je napríklad Madeira, keďže by
umožnil regiónu využiť činnosti spojené s morom a začať spoluprácu pri činnostiach iných
regiónov v morskej oblasti, ktorej je súčasťou. Vďaka svojim výsostným vodám
najvzdialenejšie regióny poskytujú EÚ najväčšiu výlučnú hospodársku zónu na svete
a vďaka tomu sú v týchto regiónoch námorné činnosti a činnosti spojené s morom veľmi
dôležité.

Artur Zasada (PPE),    písomne. – (PL) Výsledky dnešného hlasovania som si vypočul
s radosťou. Snaha o udržateľné využívanie zdrojov a integrovaný prístup k riadeniu oceánov,
morí a pobrežných oblastí by mali byť pre Európsku úniu prioritou. Som presvedčený, že
integrovaná námorná politika prinesie priaznivé účinky z krátkodobého aj z dlhodobého
hľadiska. Odstránenie politických bariér a vytváranie synergie medzi rozličnými činnosťami,
ktoré majú priamy vplyv na európsky námorný priestor, sú ciele, na ktoré nesmieme
zabúdať.

Myslím si, že Európsky parlament by mal požadovať zavedenie radu odvetvových opatrení,
najmä v kontexte škodlivých sociálnych a hospodárskych následkov, ktoré často zasahujú
rybárov, keď sa prijímajú kroky na obnovu populácií rýb či ochranu ekosystémov.

Správa: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

Liam Aylward, Brian Crowley a Pat the Cope Gallagher (ALDE),    písomne. – (GA)
Podporujem žiadosť uvedenú v tejto správe, aby Komisia odložila rokovania so združením
Mercosur dovtedy, kým sa nedohodne nový mandát, ktorý zohľadní záujmy všetkých
členských štátov. Poľnohospodárstvo je najväčšie pôvodné výrobné odvetvie v Írsku a má
zásadný význam pre hospodársku obnovu krajiny. Táto obnova sa nesmie podkopávať.
Keďže je odvetvie poľnohospodárstva pre európske hospodárstvo veľmi dôležité, musí
Európsky parlament byť úzko zapojený do príslušných rokovaní v každom kroku tohto
procesu. Okrem toho podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh k správe o vykonávaní
opatrení s cieľom zaručiť, aby všetky poľnohospodárske výrobky vstupujúce do EÚ spĺňali
tie isté výrobné normy ako európske tovary, pokiaľ ide o ochranu európskych spotrebiteľov,
dobré životné podmienky zvierat, ochranu životného prostredia a sociálne normy. Írski
poľnohospodári vykonávajú vynikajúcu prácu pri zabezpečovaní toho, aby boli ich tovary
a výrobné procesy čo najkvalitnejšie. Na zabezpečenie rovnakých podmienok, riadnej
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hospodárskej súťaže a udržateľnosti európskeho odvetvia poľnohospodárstva sú potrebné
rovnaké normy.

George Becali (NI)  , písomne. – (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže Európska únia
posilnila svoje hospodárske a obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou a stala sa jej druhým
najdôležitejším obchodným partnerom a hlavným obchodným partnerom združenia
Mercosur a Čile. Cieľom užšej integrácie európskych a latinskoamerických hospodárskych
oblastí je vytvoriť situáciu prospešnú pre obdive strany. Vyžaduje sa užšia spolupráca
medzi krajinami EÚ a Latinskej Ameriky s cieľom spoločne sa snažiť čo najrýchlejšie
uzavrieť spravodlivú, ambicióznu a komplexnú dohodu WTO z Dauhy v súlade so
záväzkami prijatými v Madridskej deklarácii.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    písomne. – (EL) Hlasoval som proti správe nášho kolegu
napriek tomu, že sme z rovnakej skupiny, a napriek tomu, že sa mu podarilo do správy
zahrnúť niekoľko pozitívnych bodov. Nanešťastie sa však európskej pravici prostredníctvom
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila, podarilo pozmeniť obsah
a princíp toho, čo sa snažil prezentovať vo svojej správe. Nemohol som hlasovať za túto
správu, keďže okrem iného vyjadruje hlboký nesúhlas s „ochrannými“ opatreniami, ktoré
prijala Argentína pri riešení finančnej krízy, a na základe toho nepriamo žiada Komisiu,
aby uvalila sankcie, pričom ju vyzýva, aby „s krajinami Latinskej Ameriky pravidelne riešila
otázku prístupu na trh“. Nemohol som prehliadnuť nadradenosť „pravidiel trhu“
a európskeho intervencionizmu vo vnútorných záležitostiach iných krajín, najmä proti
opatreniam, ktoré podporujú súdržnosť a ochraňujú občanov týchto krajín. Obchod
a vzťahy medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky musia byť založené na rovnosti, solidarite
a dodržiavaní práv pracujúcich a ochrane životného prostredia a nesmú dovoliť, aby
rozhodovali záujmy najsilnejších štátov a spoločností.

Lara Comi (PPE),    písomne. − (IT) Európska únia je založená na systéme hodnôt, v súvislosti
s ktorými urobili krajiny Latinskej Ameriky v posledných rokoch značný pokrok. Takýto
pokrok by sa mal určite odmeniť ďalšími stimulmi zo strany obchodnej politiky EÚ. Ak
k tomu pridáme jazykové a kultúrne prepojenia vytvárané históriou, máme príležitosť
maximálne prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju týchto krajín, bez ohľadu na
stav, v akom sa nachádzajú. Pre obe strany je takisto prospešné pochopiť, aké kľúčové
body sú príčinou politického vývoja v týchto krajinách, a zasiahnuť, aby sa zabránilo
akémukoľvek zneužívaniu, ktoré môže poškodiť nás aj tieto krajiny. Môžeme len uvítať
posilnenie obchodných vzťahov, za predpokladu, že sa rozvojové politiky monitorujú,
aby mohli naďalej predstavovať stimul na zlepšenia.

Corina Creţu (S&D),    písomne. – (RO) Napriek hospodárskemu a sociálnemu pokroku
dosiahnutému v posledných rokoch, pričom najpôsobivejším príkladom je Brazília, je
každý tretí obyvateľ Latinskej Ameriky vystavený chudobe. Touto pliagou sú do veľkej
miery postihnuté deti a mladí ľudia v Latinskej Amerike, pričom viac ako polovica z nich
nemá dostatočné materiálne zdroje. Je pravdepodobné, že táto situácia ovplyvňuje ich
vzdelávaciu a kariérnu dráhu, čo môže mať dlhodobý vplyv na spoločnosť, v ktorej žijú.
V čase, keď obchodné politiky EÚ musia zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní
rozvojových cieľov tisícročia, som presvedčená, že sa musíme zamerať viac na podporu
krajín Strednej a Južnej Ameriky v ich boji proti chudobe, a to zvyšovaním kúpnej sily
a zavedením udržateľného rozvoja.

Michel Dantin (PPE),    písomne. – (FR) V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, ktorý
som predložil spolu s pánom Dessom a 77 ďalšími poslancami EP, sa žiada úplný súlad
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poľnohospodárskeho dovozu s európskymi normami zdravia, sociálnymi
a spotrebiteľskými normami, environmentálnymi normami a normami na ochranu zvierat.
Koniec koncov, je pozoruhodné žiadať, aby európski poľnohospodári spĺňali najvyššie
výrobné normy vo svete, a zároveň zvyšovať množstvo poľnohospodárskych výrobkov,
ktoré môžu vstúpiť do Európy bez toho, aby spĺňali tie isté normy.

Spotrebitelia musia mať možnosť využívať jednotnú úroveň ochrany, bez ohľadu na to,
čo kupujú, a poľnohospodári musia byť odmenení za ich obrovskú snahu bez toho, aby
boli de facto vystavení nespravodlivej hospodárskej súťaži zo strany tretích krajín. Taká je
moja predstava vyváženej potravinovej a poľnohospodárskej politiky. Toto uznesenie
vysiela Komisii a tretím krajinám jasnú správu, a práve preto ho podporujem.

Marielle De Sarnez (ALDE),    písomne. – (FR) Správa o obchodných vzťahoch Európskej
únie s Latinskou Amerikou prijatá Parlamentom by mohla byť aj judikatúrou. Obchodné
dohody s Latinskou Amerikou obsahujú mimoriadne citlivú časť o poľnohospodárstve.
Práve preto Parlament žiadal, aby sa „dovoz poľnohospodárskych výrobkov do EÚ povolil
len vtedy, keď spĺňa európske normy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, dobrých životných
podmienok zvierat a životného prostredia, ako aj minimálne sociálne normy“. Odteraz je
na Komisii, aby v budúcnosti pri rokovaniach zohľadnila tieto požiadavky Parlamentu,
pokiaľ ide o túto politiku. V rámci týchto rokovaní sa Parlament snažil o to, aby sa
najodľahlejším regiónom venovala osobitná pozornosť z dôvodu hospodárskej súťaže
z kontinentu Latinskej Ameriky, pokiaľ ide o určité výrobky, najmä banány. Práve preto
Parlament žiadal, aby sa zachovali strategické a tradičné odvetvia najodľahlejších regiónov
a aby dostávali primeranú náhradu v súlade so záväzkami, ktoré EÚ prijala voči týmto
regiónom v roku 2009.

Edite Estrela (S&D),    písomne. – (PT) Hlasovala som za túto správu o obchodných
vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou, pretože by mali byť pre EÚ prioritou. EÚ
je v súčasnosti druhým najdôležitejším obchodným partnerom Latinskej Ameriky a hlavným
obchodným partnerom združenia Mercosur a Čile. Európska obchodná politika by mala
zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia a plnení
medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv, potravinovej bezpečnosti a životného
prostredia.

José Manuel Fernandes (PPE),    písomne. − (PT) Lisabonská zmluva vymedzuje obchodnú
politiku EÚ ako integrálnu súčasť celkovej vonkajšej činnosti Únie. Nedávno došlo k poklesu
obchodovania medzi Európskou úniou a regiónom Latinskej Ameriky a Karibiku (LAK)
z dôvodu rastúcej účasti ázijských krajín na vonkajšom obchode LAK, napriek skutočnosti,
že EÚ zostáva druhým najväčším obchodným partnerom Latinskej Ameriky. Aj keď dohody
o pridružení medzi Európskou úniou a Mexikom a Čile vyústili do podstatného nárastu
objemu obchodu, obchod Mexika s Európou je v porovnaní s jeho objemom obchodu so
Spojenými štátmi málo významný. Preto zdôrazňujem, že obidve strany potrebujú do
výmen zahrnúť širší okruh hospodárskych činností spojených s obchodom. V súčasnosti
podstatnú časť dovozu LAK z EÚ (viac ako 85 %) predstavujú priemyselné výrobky. Zároveň
viac ako 40 % vývozu z tohto regiónu smerujúceho do EÚ tvoria základné výrobky. Je
preto nevyhnutné mobilizovať zdroje a technickú pomoc s cieľom určiť a financovať
programy, ktoré poskytujú výrobné možnosti na miestnej a regionálnej úrovni, a trvalo
udržateľný prístup na trhy pre vylúčené spoločenstvá a pre malé a stredné podniky.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    písomne. − (PT) Nehlasovali sme za túto správu z dôvodu
nezrovnalostí. Hoci je pravda, že má niekoľko pozitívnych aspektov, pokiaľ ide o nové
skutočnosti v Latinskej Amerike, niektoré odseky sú neprijateľné.

Pozitívne aspekty, ktoré by sme zdôraznili, zahŕňajú napríklad tvrdenie, že všetky krajiny
majú právo zriadiť mechanizmy potrebné na ochranu potravinovej bezpečnosti a na
zabezpečenie prežitia a rozvoja malých a stredných výrobcov.

Pri ostatných bodoch sa však tvrdí presný opak, keď „vyjadruje hlboký nesúhlas
s ochrannými opatreniami, ktoré počas finančnej krízy prijali niektoré krajiny Latinskej
Ameriky, najmä Argentína; naliehavo vyzýva Komisiu, aby s krajinami Latinskej Ameriky
pravidelne riešila otázku prístupu na trh“; alebo keď tvrdí, že „(Parlament) je vážne
znepokojený nedávnymi reštriktívnymi opatreniami, ktoré prijali argentínske orgány
v súvislosti s potravinami dovážanými z tretích krajín vrátane Európskej únie”.

Podpora liberalizácie medzinárodného obchodu, ktorá je v kontraste s niektorými návrhmi,
je takisto neprijateľná, hoci sa tam nachádzajú ďalšie rozličné stanoviská v iných bodoch.

Elisabeth Köstinger (PPE),    písomne.  −  (DE) Európska únia udržiava dobré hospodárske
vzťahy s krajinami v Latinskej Amerike na úrovni WTO, ale aj na bilaterálnej
a multilaterálnej úrovni. Tieto hospodárske a obchodné vzťahy sa musia naďalej rozvíjať,
pokiaľ ide o citlivé hospodárske odvetvia EÚ. Preto jednoznačne podporujem pozmeňujúci
a doplňujúci návrh k 30. odseku, ktorý bol predložený, v ktorom žiada, aby sa „dovoz
poľnohospodárskych výrobkov do EÚ povolil len vtedy, keď spĺňa európske normy týkajúce
sa ochrany spotrebiteľa, dobrých životných podmienok zvierat a životného prostredia,
ako aj minimálne sociálne normy“. Naši európski občania musia dodržiavať prísne výrobné
normy a nemali by byť znevýhodnení v dôsledku nespravodlivej hospodárskej súťaže. Aby
sme boli schopní zabezpečiť pokrytie nákladov, je potrebné plánovať a mať istotu príjmov.
Tieto veci treba takisto zohľadniť v súvislosti s dohodami o voľnom obchode.

Mario Mauro (PPE),    písomne. − (IT) S výnimkou pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu
32, pre ktorý Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
požadoval osobitné hlasovanie a proti ktorému budeme hlasovať, by sa správa ako celok
mala schváliť, pretože predstavuje užitočný prehľad situácie, pokiaľ ide o náš vzťah
s Latinskou Amerikou. Samit Európska únia – Latinská Amerika, ktorý sa konal 18. mája
v Madride, vyjadril silnú podporu rozvoju vzťahov medzi týmito dvoma stranami, vzťahov,
ktoré sa z roka na rok upevňujú. Ani jedna zo strán nemôže vylúčiť obchodný vzťah
s druhou, aj keď, samozrejme, tento vzťah musí prinášať konkrétne výsledky a viesť
k zlepšeniu životných podmienok našich obyvateľov.

Mairead McGuinness (PPE),    písomne. − Napriek tomu, že súhlasím s viacerými prvkami
tejto správy, v konečnom hlasovaní som hlasovala proti. Správa výslovne podporuje
opätovné otvorenie obchodných rozhovorov s krajinami združenia Mercosur. Hoci
podporujem výzvu zabezpečiť to, aby sa výrobky dovážané z tretích krajín vyrábali v súlade
s normami EÚ, dohoda o pridružení medzi EÚ a združením Mercosur bude mať negatívne
následky pre poľnohospodárstvo v Európe, najmä pre odvetvie chovu dobytka. Komisii
sa nepodarilo uskutočniť posúdenie vplyvu dohody o poľnohospodárstve v EÚ, keďže
začiatkom roka začala opäť rozhovory s týmto obchodným blokom.

Nuno Melo (PPE),    písomne. − (PT) Keďže EÚ je hlavný investor a druhý najväčší obchodný
partner Latinskej Ameriky a keďže poskytuje aj najväčšiu rozvojovú pomoc, sme
presvedčení, že táto informácia je dostatočná na vypracovanie jasnej a presne vymedzenej
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stratégie, pokiaľ ide o obchodný vzťah medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Podporujeme
vymedzenie jasných usmernení o najlepšom spôsobe spolupráce s cieľom presadiť politickú
stabilitu, bojovať proti zmene klímy, riadiť migračné toky a predchádzať prírodným
katastrofám. Dobrý spôsob poskytovania pomoci, ktorú Latinská Amerika potrebuje, je
posilňovať obchodné vzťahy medzi týmito dvoma blokmi, ktoré budú po dokončení patriť
k najväčším na svete. Je však nevyhnutné nezabúdať na najodľahlejšie regióny Európy,
ktoré môžu byť postihnuté dovozom niektorých poľnohospodárskych výrobkov, najmä
portugalský región Madeira, pokiaľ ide o dovoz banánov. Budeme musieť nájsť vyváženú
dohodu, ktorá umožní krajinám Latinskej Ameriky rozvíjať sa a zároveň nepoškodzovať
rozličné hospodárske odvetvia niektorých členských štátov, najmä v odvetví
poľnohospodárstva.

Andreas Mölzer (NI),    písomne.  −  (DE) V posledných rokoch sa Latinská Amerika stala
rozvíjajúcim sa hospodárskym regiónom. Obchodné dohody so štátmi Južnej Ameriky
predstavujú veľmi pozitívny rozvoj. Keďže Európska únia už odviedla veľmi dôležitú
prácu, pokiaľ ide o rozvoj, mala by teraz ďalej posilňovať svoju pozíciu ako druhý najväčší
obchodný partner regiónu, presne tak, ako to robí Rusko. EÚ by však mala takisto starostlivo
zvážiť, s ktorými štátmi obchodovať, keďže vykorisťovanie pracovníkov je stále bežné
v mnohých juhoamerických krajinách. Hlasoval som proti tejto správe, pretože venuje
príliš málo pozornosti niekedy veľmi zlým pracovným podmienkam v Latinskej Amerike
a poskytuje príliš málo návrhov na ich zlepšenie.

Franz Obermayr (NI),    písomne.  −  (DE) Pán spravodajca obhajuje úplné otvorenie
obchodných trhov medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Okrem toho, problémy týkajúce sa
dohody o pridružení medzi EÚ a združením Mercosur nie sú v správe primerane doriešené.
Preto som hlasoval proti tejto správe.

Alfredo Pallone (PPE),    písomne. – (IT) Hlasoval som za túto správu, pretože verím, že
je dôležité vyslať odkaz Komisii o tom, že tento Parlament je odhodlaný vytvárať ešte užšie
spojenia s Latinskou Amerikou. Južná Amerika má s Európou veľa vecí spoločných pre
celý rad historických, spoločenských a hospodárskych dôvodov. Naše obchodné vzťahy
boli vždy skvelé, ale musia sa posilňovať a podporovať, aj pokiaľ ide o nové požiadavky
oboch kontinentov. Nesmieme však zabúdať na dôležitosť niektorých krajín, ktoré sa
možno v minulosti považovali za rozvojové krajiny, ale ktoré sú teraz skutočnými
svetovými hospodárskymi veľmocami. Vzhľadom na všetky tieto body som presvedčený,
že Európa musí naďalej zohrávať svoju úlohu ako prednostný obchodný partner, sprievodca
a osobitný referenčný bod pre všetky krajiny tohto regiónu.

Georgios Papanikolaou (PPE),    písomne. – (EL) Hlasoval som za správu pána Scholza,
pretože rastúca podpora obchodným vzťahom medzi Európskou úniou a krajinami
Latinskej Ameriky je výsledkom významných demokratických reforiem v tomto osobitnom
regióne a zlepšení rámca na ochranu ľudských práv. Musíme však zabezpečiť, aby budúce
obchodné vzťahy medzi týmito dvoma regiónmi nebránili tomuto pokroku a aby výrobky
dovážané do EÚ spĺňali európske normy, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť spotrebiteľov
a ochranu životného prostredia. Stotožňujem sa takisto s názorom, že Komisia by mala
preukazovať väčšie obavy pri vykonávaní alebo rozširovaní obchodných dohôd s krajinami,
ktoré neustále porušujú základné ľudské práva.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    písomne. – (PT) Hlasovala som za uznesenie
Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch Európskej únie
s Latinskou Amerikou, keďže som presvedčená, že voľný trh stimuluje svetové hospodárstvo
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a môže byť dôležitým faktorom rozvoja krajín Latinskej Ameriky. Myslím si však, že by
sa mal preskúmať mandát, ktorý Európska komisia dostala, aby viedla rokovací proces,
keďže je príliš zastaraný a už nie je primeraný súčasným okolnostiam, v ktorých budú
prebiehať rokovania. Pri tomto prehodnotení by celkom iste existovala možnosť naliehať
na potrebu vykonávať pred uzatvorením dohôd štúdie o ich vplyve na štruktúru európskej
výroby a osobitne na poľnohospodárstvo. Malo by sa zaujať aj silné stanovisko proti tomu,
aby mohli poľnohospodárske výrobky naďalej slúžiť ako „transakčná mena“ pre obchodné
výhody na iných úrovniach.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    písomne.  − Dôvod, pre ktorý sme nakoniec hlasovali
proti tomuto textu, bol, že konkrétnejšie návrhy chrániť Latinskú Ameriku pred
špekulatívnymi útokmi a fenoménom zmeny klímy, odrádzať od agresívnej orientácie
vývozu, zabraňovať environmentálnemu dumpingu a obmedziť liberalizáciu finančných
služieb sa zmiernili v procese budovania kompromisov, ako protiváha na zastavenie ešte
grotesknejšieho španielskeho znenia. Snaha zabudnúť na nešťastný rozvojový program
z Dauhy (DDA) vo WTO a zamerať sa na budúcu prácu na obchodnom nariadení o nových
výzvach sa zmenila a pretransformovala do tisíckrát opakovanej výzvy rýchlo uzatvoriť
spravodlivý, ambiciózny a komplexný rozvojový program DDA.

Stratil sa aj koncept potravinovej zvrchovanosti. Namiesto nazvania veci pravým menom,
táto správa len „zdôrazňuje dôležitosť...“, po tom, ako zamieta akékoľvek konkrétne údaje,
kritériá a termíny. V porovnaní s existujúcimi dokumentmi je správa bez pridanej hodnoty.
Pokiaľ ide o konkrétne potreby, zaostáva za nimi.

Oreste Rossi (EFD),    písomne. − (IT) Táto správa má našu podporu, pretože zdôrazňuje
posilňovanie vzťahov medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku. Osobitnou
úlohou Európskej únie je pôsobiť ako hospodársky a obchodný hráč na medzinárodnom
poli, prekonávať hospodársku súťaž zo strany jej partnerov Spojených štátov a Číny, ktorí
majú na latinskoamerickom trhu pevné miesto.

Z týchto obchodných vzťahov profituje zopár odvetví. 85 % dovozu do krajín Latinskej
Ameriky a Karibiku tvoria priemyselné výrobky, zatiaľ čo 40 % vývozu do EÚ predstavujú
komodity. Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska by sa mali obchodné vzťahy prehĺbiť
v súlade s jasnými a transparentnými pravidlami.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    písomne. – (RO) Európska únia je predovšetkým
zástancom dodržiavania ľudských práv. Práve preto som presvedčená, že sa musíme veľmi
úzko zamerať na dodržiavanie ľudských práv v Kolumbii skôr, ako začneme s liberalizáciou
obchodu s touto krajinou. Na druhej strane, pokiaľ ide o dovoz potravín z Latinskej
Ameriky, musíme zabezpečiť, aby tieto krajiny dodržiavali rovnaké normy týkajúce sa
kvality a ochrany zvierat, aké musia dodržiavať aj naši výrobcovia.

Nuno Teixeira (PPE),    písomne. − (PT) Európska spoločná obchodná politika je integrálnou
a dôležitou súčasťou celkovej vonkajšej činnosti Únie. Mohla by zohrávať veľmi pozitívnu
úlohu pri cieľoch vytvárania bohatstva a v hospodárskych a politických vzťahoch medzi
národmi a krajinami Európy a Latinskej Ameriky. Vôbec nepochybujem o tom, že užšia
integrácia hospodárskych oblastí môže predstavovať vytvorenie situácie prospešnej pre
obidve strany, najmä pokiaľ ide o vytváranie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných
miest. Viem však, aké účinky by bilaterálne obchodné dohody medzi Európskou úniou
a krajinami Latinskej Ameriky mohli mať na hospodárstva najodľahlejších regiónov.
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Na Madeire – v regióne, z ktorého pochádzam, sú následky mimoriadne viditeľné, pokiaľ
ide o pestovanie banánov. Preto tvrdím, že by sa toto produktívne odvetvie a ďalšie
strategické a tradičné odvetvia najodľahlejších regiónov mali zachovať.

S týmto cieľom a v súlade so záväzkami, ktoré Európska únia prijala voči nim, musia
najodľahlejšie regióny dostať primeranú kompenzáciu, pričom osobitná pozornosť sa
musí venovať ich zraniteľným hospodárstvam. V tejto správe je ustanovenie zaručujúce
takúto ochranu týmto regiónom, preto som za ňu hlasoval.

Predsedajúci. −   Boh žehnaj vaše deti. S týmto požehnaním prerušujem rokovanie.

9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

PREDSEDÁ: Libor ROUČEK
podpredseda

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (FR) Chcel by som Parlamentu oznámiť informáciu,
ktorú som sa dozvedel pred chvíľou.

Už niekoľko týždňov sme v niektorých veľkých okupovaných mestách v Západnej Sahare
svedkami nového a bezprecedentného javu. Viac ako 12 000 saharských mužov, žien
a detí v týchto okamihoch opúšťa mestá a sťahuje sa do stanov v blízkosti Laayoune, Smary
a Boujdouru.

Sťahovanie, ktoré je stále intenzívnejšie, sa zdá byť novou formou protestu voči neúnosnej
politickej a sociálno-ekonomickej situácii pôvodných obyvateľov týchto území.

Hovorím to dnes a práve teraz, pretože problém, ktorý spôsobujú početné násilné
intervencie marockého režimu, by sa počas tohto víkendu mohol výrazne zhoršiť. Preto
vyzývam Parlament, aby bol pripravený reagovať v závislosti od toho, ako sa situácia
vyvinie.

Predsedajúci.   – Budem na to prihliadať. Toto bola, samozrejme, procedurálna námietka,
situáciou v Západnej Sahare a Maroku sa dnes popoludní nebudeme zaoberať. Vaše slová
však beriem na vedomie.

(Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.)

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

11. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov
právneho štátu

11.1. Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe

Anneli Jäätteenmäki,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, opäť diskutujeme o zložitej
situácii v Zimbabwe.

Táto krajina dnes čelí vysokej inflácii, ktorá dosahuje stovky miliónov percent, a miere
nezamestnanosti, ktorá pripravila o živobytie 90 miliónov ľudí v krajine. Sme tiež svedkami
mnohých prípadov porušovania ľudských práv.
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Parlament sa pýta, čo treba urobiť. Už mnohokrát sme zdôraznili, že porušovanie ľudských
práv nebudeme tolerovať. Africkým krajinám to neustále prízvukujeme, ale nič sa neudialo.

Podľa môjho názoru musíme poskytovanie humanitárnej pomoci africkým krajinám
v budúcnosti podmieniť dodržiavaním ľudských práv. V niektorých prípadoch sme neboli
dostatočne prísni a v iných sme len diktovali, čo treba robiť.

Možno by sme mali užšie spolupracovať so všetkými africkými krajinami a s Africkou
úniou a snažiť sa im vysvetliť, že Európska únia im nebude dávať peniaze, ak budú naďalej
porušovať ľudské práva.

Judith Sargentini,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, prvý riadok nášho uznesenia
hovorí za všetko: „so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe,
z ktorých posledné bolo prijaté 8. júla tohto roku“. V tom čase sme diskutovali o porušovaní
ľudských práv na diamantových poliach v Zimbabwe, teraz hovoríme o vysťahovaní v okolí
Harare.

V súčasnosti dochádza k vysťahovaniu ľudí, ktorí už boli vysťahovaní v roku 2005 počas
operácie Murambatsvina, čo, mimochodom, znamená „vyhodenie odpadkov“. Teraz
sťahujú tých istých ľudí, ktorých vtedy vyhodili ako odpadky. Mugabeho vláda nedávno
bojovala proti MDC (Hnutie za demokratickú zmenu). Teraz majú v Zimbabwe vládu
jednoty ZANU-PF (Zimbabwianskej africkej národnej únie – patriotického frontu) a MDC.
Musím povedať, že som veľmi sklamaná, že pod vedením tejto vlády jednoty naďalej
dochádza k porušovaniu ľudských práv.

Myslím si, že toto nie je posledné uznesenie o Zimbabwe. Touto problematikou sa ešte
budeme zaoberať.

Véronique De Keyser,    autorka. − (FR) Vážený pán predsedajúci, toto naliehavé
humanitárne uznesenie musíme vnímať na pozadí politickej nezhody medzi Robertom
Mugabem a Morganom Tsvangiraiom a táto nezhoda je hlavný dôvod požiadavky na
Európsku úniu neakceptovať nových veľvyslancov, ktorých jednostranne vymenoval pán
Mugabe. Toto naliehavé humanitárne uznesenie však môže súvisieť s voľbami a politickými
ziskami, ktoré mohli viesť k odchodu obyvateľstva z okrajových štvrtí, v ktorých žijú.

Vráťme sa do júna 2005 a pripomeňme si operáciu Murambatsvina, o ktorej sa tu práve
hovorilo: štvrť bola vystavená násilnému a čisto politicky motivovanému zásahu buldozérov
Roberta Mugabeho, počas ktorého prišlo o strechu nad hlavou 700 000 ľudí. To isté sa
deje dnes: 20 000 najchudobnejších občanov Zimbabwe, ktorí žijú v mestských štvrtiach
Hatcliffe Extension neďaleko Harare, je ohrozených vysťahovaním, pretože nie sú schopní
zaplatiť neúmerne vysoké poplatky za nájom, čo je pomerne rozsiahla operácia.

Nezabúdajme ani na to, že humanitárna a hospodárska situácia miliónov občanov
Zimbabwe sa stále zhoršuje, že táto krajina má štvrtú najvyššiu mieru výskytu AIDS na
svete a že tam neustále umierajú deti.

Práve teraz existuje veľa dôvodov prijať toto naliehavé uznesenie a dôrazne vyzvať celé
medzinárodné spoločenstvo v úsilí zabezpečiť, aby sa toto zmierenie – v každom prípade
to nazývam zmierením, nie pseudozmierením zimbabwianskej koaličnej vlády – dnes
nezmarilo v dôsledku agresívnej predvolebnej kampane.

Marie-Christine Vergiat,    autorka. − (FR) Vážený pán predsedajúci, domnievam sa, že
situáciu v oblasti ľudských práv v Zimbabwe, žiaľ, v tomto Parlamente spravidla
nepovažujeme za nič mimoriadne.
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Ľudské práva sa v tejto krajine v podstate porušujú opakovane, o čom svedčí množstvo
uznesení, o ktorých v tomto Parlamente hlasujeme. V poslednom uznesení z 22. júla sme,
ako tu už zaznelo, odsúdili zatknutie pána Faraia Maguwua, zakladateľa a riaditeľa Centra
pre výskum a rozvoj, ktorý sa dopustil zločinu tým, že informoval o ohavnostiach
páchaných na diamantových poliach okrem iných aj vojenskými orgánmi.

Dnes riešime problém núteného vysťahovania. Tento problém nie je nový. Ako už povedala
pani De Keyserová, operáciu tohto druhu uskutočnili zimbabwianske orgány v roku 2005
pod názvom operácia Murambatsvina, čo znamená upratovanie. Tento program, a som
si istá, že so mnou súhlasíte, jasne ukazuje, čo zimbabwianske orgány myslia pod pojmom
poriadok. Táto operácia vtedy zasiahla sedemstotisíc ľudí.

Medzinárodné spoločenstvo tieto metódy jednomyseľne odsúdilo. Aká je situácia dnes?
Väčšina týchto ľudí stále žije v stanoch. Čo je ešte horšie, v auguste ozbrojení policajti –
zdôrazňujem ozbrojení policajti – podpálili prístrešky 250 vysídlených osôb, ktorí sa
usadili na periférii Harare. Dvadsaťtisíc ľuďom – ako tu už zaznelo – dnes hrozí rovnaký
osud, pretože nezaplatili poplatky za nájomné, ktoré si skutočne nemôžu dovoliť.

Títo muži, ženy a deti patria v podstate k najchudobnejším ľuďom v krajine. Budeme túto
situáciu bez slova tolerovať? Pripomenieme znovu zimbabwianskym orgánom ich
medzinárodné záväzky, ako to urobila barónka Ashtonová počas posledného samitu EÚ
– Zimbabwe v júli?

Veľmi dobre si uvedomujeme existenciu sporu medzi prezidentom Mugabem a premiérom
v súvislosti s globálnou politickou dohodou podpísanou 15. septembra 2008
a vymenovaním vlády národnej jednoty 13. februára.

Nedávno sa prezident Mugabe vyhrážal rozpustením vlády, pretože si dovolila pripomenúť
mu jeho ústavné povinnosti.

Je načase reagovať na situáciu v Zimbabwe a v mnohých ďalších krajinách vo svete v snahe
zastaviť dialóg s diktátormi, ktorí sa držia pri moci násilím a podvodmi, a ktorých jediným
cieľom je drancovať zdroje krajiny v úsilí dosiahnuť osobný zisk.

Alain Cadec,    autor. – (FR) Vážený pán predsedajúci, budem sa snažiť neprekročiť jednu
minútu, ktorú mám k dispozícii.

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Zimbabwe prežíva zlé časy. Opäť musíme prijať
naliehavé uznesenie týkajúce sa tejto africkej krajiny. Toto uznesenie odsudzuje prípady
porušovania ľudských práv v priebehu operácie Murambatsvina, o ktorých sme práve
hovorili. V dôsledku operácie, ktorá sa začala v roku 2005, bolo nielen vysídlených 700 000
ľudí, ale zároveň boli zničené ich domovy a títo ľudia prišli o živobytie. Dvadsaťtisíc týchto
vysídlených osôb je nútených žiť v provizórnych prístreškoch v extrémnych podmienkach
chudoby, neistoty a promiskuity.

Sme znepokojení touto neprijateľnou situáciou. Musíme vyzvať zimbabwiansku vládu
národnej jednoty – ako už bolo spomenuté, v skutočnosti to nie je vláda národnej jednoty
–, aby im zabezpečila minimálne podmienky, ktoré potrebujú na to, aby prežili, a aby
zrušila poplatky za bývanie, ktoré sa požadujú napríklad v štvrti Hatcliffe na okraji Harare
a ktoré možno označiť takmer za vydieranie. Túto situáciu musíme týmto hlasovaním
verejne odsúdiť.

Vyzývam Juhoafrickú republiku, ktorá musí v južnej Afrike zohrávať zásadnú úlohu,
a Európsku úniu, aby spoločne nadviazali dialóg so zimbabwianskymi orgánmi
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o sociálno-ekonomických podmienkach, v ktorých sa krajina v súčasnosti nachádza.
Dúfam, že naše stretnutie s juhoafrickými kolegami na budúci týždeň bude tiež príležitosťou
na diskusiu o tejto tragédii.

Nirj Deva,    autor. – Vážený pán predsedajúci, tento Parlament neustále prijíma uznesenia
odsudzujúce tragédiu Zimbabwe. Pán Mugabe nás neustále ignoruje, správa sa, akoby sme
neexistovali a naše názory neberie do úvahy.

Existuje možnosť, ako dať pánovi Mugabemu okamžite najavo, že naše názory treba brať
do úvahy. Mali by sme odmietnuť poverovacie listiny pani Margaret Muchadovej na post
zimbabwianskej veľvyslankyne v EÚ, ktorá bola jednostranne vymenovaná pánom
Mugabem, čo je jasným porušením zimbabwianskej ústavy.

Náš kolega Geoffrey Van Orden o tejto záležitosti písomne informoval pána Barrosa a pána
Van Rompuya. Ak máme nejakú moc, mali by sme pánovi Mugabemu, ktorý nás
bezohľadne ignoruje, dokázať, že náš názor je dôležitý, a mali by sme žiadať, aby táto
dáma, jeho veľvyslankyňa, odišla zo svojho postu.

Filip Kaczmarek,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Prípady vysťahovania v Zimbabwe
sú šokujúcim ignorovaním medzinárodne uznávaných ľudských práv. Nútené vysťahovanie
bez poskytnutia odškodnenia alebo náhradného ubytovania je v úplnom rozpore
s medzinárodným právom. Vláda Zimbabwe hrubo porušuje občianske, politické,
hospodárske a sociálne práva zaručené Africkou chartou ľudských práv a práv národov.
Ak bude vysťahovanie pokračovať, počet ľudí vystavených nedôstojnému zaobchádzaniu
a bezdomovstvu sa bude zvyšovať.

Žiadame vládu Zimbabwe, aby prestala používať takéto praktiky a aby zastavila nútené
vysťahovanie. Na ľudí, ktorí už boli vysťahovaní, a rovnako na ich majetok by sa mala
vzťahovať právna ochrana. Obete by mali dostať náhradu a odškodnenie, no v prvom rade
by vláda mala každému občanovi poskytnúť prístrešie a prístup k potravinám a vode.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    v mene skupiny S&D. – (PL) Stačí si len urobiť
zoznam novinových titulkov o Zimbabwe za posledných päť rokov a získame jasný obraz
o podmienkach v tejto krajine, v ktorej už tri desaťročia vládne prezident Robert Mugabe.
Titulky ako napríklad: „Zimbabwe – polícia napadla opozíciu“ alebo „Mugabe zničil Afriku“
patria k tým miernejším a orgány afrického režimu sú pod neustálym tlakom medzinárodnej
verejnej mienky. Extrémna chudoba a chýbajúci prístup k základným zdravotníckym
službám, obrovská miera nezamestnanosti, ktorá dosahuje 90 % a krátka priemerná dĺžka
života, ktorá je dnes len 44 rokov, sú pravou tvárou Zimbabwe.

Za týchto okolností je ťažké pochopiť, prečo vláda považuje za prioritu vysťahovať 20 000
občanov z predmestia hlavného mesta Harare a núti ich opustiť skromné príbytky. Pripájam
sa k výzve medzinárodných organizácií, ako je Amnesty International, ktoré žiadajú, aby
vláda Zimbabwe zastavila utláčanie vlastných občanov a zamerala sa na poskytnutie reálnej
pomoci svojim ľuďom v školách, nemocniciach a na pracovnom trhu. Zimbabwe si ako
chudobná krajina nemôže dovoliť strácať čas a peniaze investíciami do iných oblastí.

Marietje Schaake,    v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, počas
nadchádzajúceho novembrového samitu EÚ – Afrika v Líbyi by sa malo diskutovať o tom,
ako Mugabe a jeho blízki stúpenci neustále maria proces politickej a hospodárskej obnovy
a zmierenia v Zimbabwe. Títo ľudia rabujú hospodárske zdroje krajiny vo svoj vlastný
prospech a upierajú svojim občanom základné práva.
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Približne 20 000 ľudí žijúcich na okraji Harare je ohrozených núteným vysťahovaním.
Vláda požaduje, aby občania za obnovu nájomnej zmluvy zaplatili poplatok vo výške až
140 USD, ale v krajine, kde príjem na obyvateľa predstavuje menej ako 100 USD, to
v podstate neprichádza do úvahy a táto požiadavka je v skutočnosti licenciou na
zneužívanie. V roku 2005 bolo vysťahovaných 70 000 ľudí a títo ľudia stále žijú
v katastrofálnych podmienkach.

Vo všeobecnosti sa humanitárna, politická a hospodárska situácia v Zimbabwe naďalej
zhoršuje a miliónom ľudí neustále hrozí, že umrú od hladu. Krajina má štvrtú najvyššiu
mieru výskytu HIV na svete a vysokú úmrtnosť detí. Ľudia nemajú veľké šance vyrastať
v zdraví a prosperite, a ak áno, potom im chýbajú základné slobody, ako je sloboda prejavu.

V oblasti slobody tlače patrí Zimbabwe 123. priečka. Návrat nezávislých denníkov
prestavuje vo vzťahu prístupu verejnosti k informáciám krok vpred, ale situácia je stále
veľmi nestabilná. Chcela by som zvlášť upozorniť na situáciu ľudí s odlišnou sexuálnou
orientáciou v Zimbabwe. Ľudia potrebujú neobmedzený prístup k humanitárnej pomoci,
aby Zimbabwe mohlo vyvinúť úsilie a splniť rozvojové ciele tisícročia. To je veľmi potrebné.

Timo Soini,    v mene skupiny EFD. – (FI) Vážený pán predsedajúci, žalostná situácia
v Zimbabwe a diktatúra, ktorá tam vládne už vyše 30 rokov, sú hanbou pre medzinárodné
spoločenstvo i pre samotné Zimbabwe.

Diktatúra, ktorá utláča vlastných ľudí, je absolútne neprijateľná. Mugabeho banda sa
napcháva, žije v luxuse a váľa sa v peniazoch, kým ostatní žijú na uliciach alebo v chatrčiach,
z ktorých im teraz dokonca hrozí vysťahovanie.

Treba povedať, že existujú hranice, ktorých prekročenie medzinárodné spoločenstvo
a Európska únia nemôžu tolerovať. Táto situácia je absolútne neprijateľná a medzinárodné
spoločenstvo by malo podporiť úplný bojkot tejto krajiny. Nemali by sme im dávať žiadne
peniaze. Je načase raz a navždy zvrhnúť tohto diktátora, ktorý utláča vlastných ľudí, pretože
každý ďalší deň vládnutia tohto gangu svedčí o našej bezmocnosti a o tom, že medzinárodné
spoločenstvo nevie tohto utláčateľa udržať pod kontrolou.

Mugabe okrem iného tiež systematicky prenasleduje rôzne menšiny: rasové, sexuálne
a všetky ostatné menšiny v ich vlastnej krajine. To je jednoducho neúnosné a plne
podporujem názor, že tohto diktátora treba zbaviť moci. Preto náš súčasný zámer zaujať
veľmi nekompromisný postoj na úrovni EÚ považujem za veľmi správny.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Zopakujem to, čo už povedali kolegovia poslanci.
Čelíme veľmi nepríjemnej situácii, pretože 20 000 obyvateľov štvrte Hatcliffe Extension
je ohrozených vysťahovaním. Ako viete, títo občania patria k najzraniteľnejším skupinám
obyvateľstva Zimbabwe, krajiny, ktorá sa nielenže nachádza v mimoriadne nepriaznivej
hospodárskej situácii, ale prekonáva aj vážne politické problémy.

Zimbabwianska vláda jednoty, ktorá vznikla vo februári 2009, urobila na zlepšenie situácie
ľudí, najmä tých, ktorí boli vysťahovaní v roku 2005, veľmi málo. Myslím si, že naša
odpoveď alebo reakcia na túto situáciu je veľmi jasná. Vláda Zimbabwe musí konať v súlade
so svojimi medzinárodnými záväzkami. To znamená, že musí zastaviť nútené vysťahovanie
alebo mu zabrániť. Na druhej strane všetci nepochybne chceme, aby sa v Zimbabwe nastolila
demokracia. Situácia, aká tam vládne teraz, už ani nemôže byť od demokracie vzdialenejšia.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Ako už v Parlamente zaznelo, Zimbabwe je podľa správy
Medzinárodného inštitútu pre výskum potravinovej politiky zverejnenej minulý týždeň
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jednou z krajín, v ktorých hladomor narastá do katastrofálnych rozmerov. Miera podvýživy
obyvateľstva, zvyšujúci sa výskyt podvyživených detí a miera úmrtnosti novorodencov
sú tri ukazovatele, ktoré dramaticky poukazujú na vážnosť situácie v súvislosti
s nedostatkom potravín, ktorému čelia milióny ľudí.

Zároveň stovky tisícov najchudobnejších ľudí v Zimbabwe sťahujú z domovov v rámci
barbarskej operácie, ktorej neprístojný názov možno preložiť ako „vyhadzovanie
odpadkov“. Títo ľudia prišli nielen o svoje domovy, ale aj o prácu, v dôsledku čoho sa miera
nezamestnanosti obyvateľstva v tejto krajine zvýšila na 90 %. To sa deje v časoch, keď
diktátor Mugabe vyhlásil, že ľudia sú veľmi šťastní. Takto cynicky sa vyjadril človek, ktorý
sa zapíše do histórie ako zakladateľ najkrutejšej dlhodobej diktatúry na svete.

Podľa môjho názoru musíme režim v Zimbabwe bezpodmienečne žiadať, aby okamžite
zastavil nútené vysťahovanie, aby skoncoval s vážnym porušovaním ľudských práv
a prenasledovaním aktivistov občianskej spoločnosti a aby sa zdržal akýchkoľvek násilností,
ktoré sa stupňujú alarmujúcim tempom.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Zimbabwe je krajina, v ktorej si mocní vládcovia už dlhodobo
nevážia obyvateľstvo svojej krajiny a dávajú to aj náležite najavo.

My, samozrejme, môžme protestovať, namietať, že s bezbrannými ľuďmi sa nemôže
nakladať ako s dobytkom, vyháňať ich len tak, pre nič za nič na ulicu a nechávať ich bez
akejkoľvek pomoci. Deložovanie chudobných ľudí v Harare je iba drobnou ukážkou
spôsobu vládnutia Roberta Mugabeho a jeho komplicov, ktorí sedia ako žaby na prameni
na nerastnom bohatstve krajiny, ťažia a bohatnú z tohto bohatstva a ľud svojej krajiny
nechávajú umierať hladom. Očakávať, že dohováraním a kritikou dokážeme niečo zmeniť
je, myslím si, naivné. Naše kroky by mali byť dôraznejšie, ľudia ako Mugabe vedia počúvať
len finančné konzekvencie alebo hrubú silu. Myslím si, že my máme v rukách tie finančné
možnosti. Treba zvážiť poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci režimom, ktoré sa
správajú podobne ako Mugabeho režim a jednoducho hľadať cesty aj sankcií, ktoré by
mohli dotlačiť takýchto diktátorov k tomu, aby rešpektovali základné, podotýkam, základné
ľudské práva.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, niet divu, že kolegovia poslanci
sú na Mugabeho takí nahnevaní. Mugabe spôsobil, že o jeho krajine, úrodnej sýpke Afriky,
dnes počúvame samé zlé správy.

Náhradné ubytovanie poskytnuté vládou sa ukázalo ako absolútne nevyhovujúce a viedlo
k zhoršeniu už aj tak biednych životných podmienok. Jedným z oficiálnych dôvodov celej
operácie bolo to, že vláda sa snažila zabrániť šíreniu chorôb, ale fakt, že ľudia nemali po
vysťahovaní k dispozícii žiadnu liečbu, vyvoláva o pohnútkach vlády pochybnosti.

Všetci vieme, aká je situácia v Zimbabwe. Korupčný charakter vlády a úplný chaos
v hospodárstve i v spoločnosti vo všeobecnosti vytvárajú situáciu, ktorá nezaručuje
existenčný základ. Z toho dôvodu musíme od Zimbabwe žiadať, aby nám poskytlo jasný
dôkaz svojej schopnosti a vôle zabezpečiť svojim občanom primeranú životnú úroveň.

Aj keby existovali dobré dôvody, prečo by veľký počet ľudí musel uvoľniť miesto
významným projektom, zásadným východiskovým bodom musí byť vždy blaho
vysídlených občanov. Práve túto skutočnosť Zimbabwe nesporne zanedbávalo bez ohľadu
na to, či dôvody, ktoré uviedlo, považujeme za prijateľné alebo nie.
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Monica Luisa Macovei (PPE).   – Vážený pán predsedajúci, súčasná situácia v Zimbabwe
je desivá a neprijateľná. Takmer 700 000 ľudí bolo obeťami núteného vysťahovania počas
operácie Murambatsvina v roku 2005. Teraz čelí nútenému vysťahovaniu 20 000 občanov
štvrte Hatcliffe Extension v blízkosti Harare.

Vláda uložila ľuďom, ktorí boli vysťahovaní, povinnosť platiť neprimerane vysoké poplatky
za obnovenie nájomných zmlúv bez toho, aby ich s občanmi konzultovala alebo ich
informovala o pripravovaných predpisoch. Operácia Garikai, ktorá sa zameriava na pomoc
obetiam vysťahovania v roku 2005, je len pokračovaním takého istého porušovania
ľudských práv.

Pripájam sa k požiadavke, aby Zimbabwe zastavilo vysťahovanie občanov v regióne Harare.
Vyzývam vládu Zimbabwe k okamžitej zmene operácie Garikai s cieľom zosúladiť ju so
všetkými záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva a právnych predpisov v oblasti
ľudských práv.

Žiadam Komisiu, aby tento problém bezodkladne riešila s vládou Zimbabwe.

Charles Tannock (ECR).   – Vážený pán predsedajúci, nemal som v úmysle zapojiť sa do
diskusie, ale môj kolega Goffrey Van Orden, žiaľ, tento týždeň nemohol prísť. Pán Van
Orden má s kritikou ohavného a brutálneho režimu prezidenta Roberta Mugabeho dlhodobé
skúsenosti. Podľa môjho názoru, žiaľ, diktatúru Mugabeho a jeho strany Zanu-PF pochovajú
až spolu s ním.

Po tom, čo sa pred niekoľkými rokmi stal na základe koaličnej dohody premiérom Morgan
Tsvangirai, som dúfal, že Zimbabwe má šancu na zmierenie, nastolenie mieru a prechod
k skutočnej demokracii, ale zdá sa, že Mugabe si znovu presadil absolútnu moc a začal
využívať spôsoby, ktoré sú pre neho typické – násilie, vysťahovanie a represiu. Takmer
skrachované hospodárstvo však teraz spôsobuje utrpenie predovšetkým chudobným
Zimbabwčanom. Ak by tejto krajine nepodali záchranné lano iné vlády, napríklad vláda
Čínskej ľudovej republiky, a ak by jej Líbya a ďalšie krajiny neposkytli financie, Zimbabwe
by neprežilo.

Musím povedať, že nedávna návšteva prezidenta Zumu v tomto Parlamente bola pre mňa
sklamaním. Pán Zuma žiadal Európsku úniu o zrušenie sankcií voči Zimbabwe z dôvodu
prílevu utečencov do Juhoafrickej republiky. Obávam sa, že túto požiadavku pána Zumu
musíme odmietnuť. Musíme vyslať jasný signál o tom, že nesúhlasíme so spôsobom, akým
Mugabe zaobchádza s vlastnými ľuďmi. Chcel by som vyjadriť súhlas s predchádzajúcim
názorom kolegu Nirja Devu, že jednou z možností by bolo odmietnuť uznanie
novovymenovanej veľvyslankyne Zimbabwe v Európskej únii.

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – (GA) Vážený pán predsedajúci, vážené
poslankyne, vážení poslanci, som nesmierne vďačná poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto
rozpravy.

Európska únia túto záležitosť veľmi pozorne sleduje, najmä vzhľadom na „operáciu
Vyhodenie odpadkov“ z roku 2005, ktorá mala katastrofálny vplyv na životné podmienky
700 000 Zimbabwčanov.

V roku 2005 poskytol Úrad humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) sumu 3,25 milióna EUR
na podporu potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárskych činností a distribúciu
potravinových dávok zraniteľným osobám.
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Súčasná situácia nie je reprízou udalostí, ktoré sa konali v Zimbabwe v roku 2005. Komisia
berie do úvahy uznesenie Parlamentu a jeho odporúčania. Doposiaľ sme od našich partnerov
nedostali jasný signál, ktorý by potvrdzoval, že by sa udalosti z roku 2005 mali zopakovať.

Situáciu pozorne sledujeme prostredníctvom úradu splnomocnenca EÚ a prostredníctvom
miestnej pobočky úradu ECHO. Sme v neustálom kontakte s Medzinárodným úradom pre
migráciu a s miestnymi organizáciami na ochranu ľudských práv, ktoré sa touto
problematikou zaoberajú.

Tentoraz bolo občanom zaslané oznámenie o obnovení nájomnej zmluvy na obdobie
piatich rokov. Nájomníci, ktorí nemajú dosť peňazí, sa môžu obrátiť na orgány miestnej
samosprávy a získať podporu od miestnych MVO, ktoré spolupracujú s ľuďmi bez domova.

Vďaka podpore miestnych MVO pre ľudské práva, najmä organizácie Zimbabwe Lawyers
for Human Rights, sa ich prípadmi bude súd zaoberať tento týždeň.

EÚ už podporuje činnosť tejto MVO pre ľudské práva, ktorá obhajuje záujmy
najchudobnejších, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť požadované poplatky, v dôsledku čoho
by mohli prísť o pôdu.

Môžem vás však ubezpečiť, že EÚ bude situáciu naďalej pozorne sledovať a v prípade
potreby poskytne pomoc.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Po skončení rozpravy pristúpime k hlasovaniu.

11.2. Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o Kambodži, konkrétne o prípade
Sama Rainsyho.

Marietje Schaake,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, Sam Rainsy je náš kolega, poslanec
parlamentu v Kambodži. Už táto skutočnosť viedla k pokusom o atentát na Sama Rainsyho
a k mnohým politickým a právnym útokom vládnucej strany na jeho osobu vrátane
12-ročného trestu odňatia slobody. Vládnucej strane sa zjavne nepáči, že Sam Rainsy
pranieruje korupciu a porušovanie ľudských práv.

Chcela by som tejto vládnucej strane pripomenúť, že EÚ je najväčšou darcovskou inštitúciou
Kambodže a že táto pomoc je podmienená dodržiavaním ľudských práv a základných
slobôd.

V roku 2006 udelila Liberálna internacionála Samovi Rainsymu cenu za slobodu. Táto
cena mu bola udelená za ochranu slobôd, ktoré v tomto Parlamente podporujeme. Preto
vyzývame kambodžské orgány, aby vykonali odporúčania osobitného spravodajcu OSN
pre ľudské práva v Kambodži.

Raül Romeva i Rueda,    autor. – Vážený pán predsedajúci, ako tu už zaznelo, Európska
únia je najväčšou darcovskou inštitúciou Kambodže, a preto máme nepochybne právo
žiadať od kambodžských orgánov, aby sa zaoberali nielen politickými a inštitucionálnymi
reformami s cieľom vybudovať demokratický štát riadený princípmi právneho štátu, ktorý
bude založený na rešpektovaní základných slobôd a práv, ale aby tiež prejavili vôľu účinne
bojovať proti zakorenenej pliage s názvom korupcia, masívnemu odlesňovaniu, ktoré je
príčinou vysídľovania ľudí, proti vyvlastňovaniu pôdy a sexuálnej turistike. Máme právo
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žiadať, aby odmietli súčasnú kultúru beztrestnosti a postavili pred súd všetkých, ktorí sa
na takýchto aktivitách podieľajú.

Nevyhnutnosťou je aj záruka slobodného a slušného politického prejavu bez zastrašovania
a prenasledovania. Presnejšie povedané, mali by sme zdôrazniť, že nás znepokojuje trestné
stíhanie opozičného vodcu Sama Rainsyho a rozsudok odňatia slobody v trvaní 12 rokov
na základe symbolického gesta a na zjavnom politickom pozadí. Znepokojuje nás najmä
to, že v prípade potvrdenia rozsudku by Sam Rainsy nemohol kandidovať v parlamentných
voľbách v roku 2013, čo by malo oveľa vážnejšie dôsledky, pretože by to ovplyvnilo
opozíciu ako takú.

Véronique De Keyser,    autorka. − (FR) Vážený pán predsedajúci v tomto naliehavom
uznesení zohráva hlavnú úlohu Sam Rainsy, trochu kontroverzná postava, ale nesmieme
preto zabúdať na skutočný problém demokracie, ktorý sa skrýva za týmto prípadom.

Ako sme už počuli, Sam Rainsy je liberál a oponent vodcu Hun Sena. Pán Rainsy bol už
predtým odsúdený na 18 mesiacov väzenia, ale v roku 2006 mu udelili milosť. V skutočnosti
obvinil Hun Sena za to, že stál v pozadí granátového útoku v roku 1997.

Dnes je obvinený zo zločinu – symbolického zločinu, ako tu už zaznelo –, pretože odstránil
označenie spornej hranice medzi Vietnamom a Kambodžou a distribuoval takzvané falošné
mapy. Dvanásť rokov v neprítomnosti je veľa, ale vieme, o čo tu v skutočnosti ide. Jediným
cieľom je zabrániť jeho kandidatúre v nasledujúcich voľbách v roku 2013, pretože Sam
Rainsy je vodcom druhej opozičnej politickej strany v krajine.

Politická situácia v Kambodži je v dôsledku toho napätá, blížia sa voľby a politici využívajú
rôznu predvolebnú taktiku, ale tiež dochádza k posunu smerom k autoritatívnemu režimu
a chcela by som spomenúť, že prípad pána Rainsyho nie je jediný, trestne stíhaní boli aj
predstavitelia MVO: politik Mu Sochua bol obvinený z ohovárania premiéra, novinár Hang
Chakra bol uväznený za to, že pranieroval korupciu, do ktorej sú zapletení ľudia okolo
vicepremiéra Sok Ana a podobne.

Preto by som chcela rovnako ako ostatní len zdôrazniť, že sme darcami, že máme zmluvu
o spolupráci, ktorá stanovuje povinnosť rešpektovať základné práva. Tiež žiadam
o vypracovanie krízového plánu humanitárnej pomoci pre ľudí, pre obyvateľstvo postihnuté
krízou v oblasti stavebníctva a textilného priemyslu. To je tiež dôležité.

Charles Tannock,    autor. – Vážený pán predsedajúci, hoci je Kambodža na papieri
pluralitnou demokraciou, renomovaná MVO Human Rights Watch uvádza, že politici
a novinári, ktorí kritizujú vládu, čelia násiliu a zastrašovaniu.

Súdnictvo je navyše stále veľmi slabé a podlieha politickému vplyvu. Okrem toho vláda
zatvára oči pred podvodníckym vyvlastňovaním pôdy patriacej poľnohospodárom,
nezákonnou ťažbou dreva a rozsiahlym drancovaním prírodných zdrojov krajiny.

Sama Rainsyho, vedúceho predstaviteľa opozície, ktorý sa v súčasnosti nachádza v exile
vo Francúzsku, odsúdili v neprítomnosti na 10 rokov väzenia. Jeho takzvaným zločinom
bola snaha upozorniť na vyvlastňovanie pôdy patriacej poľnohospodárom zo strany vlády,
ku ktorému došlo po rokovaniach o hraniciach so susedným Vietnamom, počas ktorých
ho obvinili z toho, že vykopal hraničné stĺpy.

Dnešné uznesenie je dobre načasovaným upozornením kambodžskej vláde, že ak chce
budovať užšie vzťahy s EÚ, mala by zaručiť a dodržiavať základné slobody a práva.
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V opačnom prípade hrozí, že sa Kambodža v očiach medzinárodného spoločenstva zaradí
k takým vydedencom, ako je Mjanmarsko.

Monica Luisa Macovei,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, opozičný vodca pán Rainsy
bol odsúdený v neprítomnosti na 12 rokov väzenia. Jeho proces nebol v súlade
s medzinárodnými normami pre spravodlivé a nestranné súdnictvo a rozsudok voči jeho
osobe bol politicky motivovaný. Podobné rozsudky nad členmi opozičnej strany sú
pomerne bežné a svedčia o tom, že súdnictvo v Kambodži nie je nestranné. Takéto
rozhodnutia súdu porušujú základné ľudské práva vrátane slobody prejavu a práva na
spravodlivý súdny proces.

Som zásadne proti rozsudku nad Samom Rainsym a jemu podobným, ktorí si uplatňujú
právo na slobodu prejavu a vyzývam kambodžskú vládu, aby zastavila súčasné despotické
praktiky. Musíme Kambodžu upozorniť na medzinárodnej úrovni, aby sa snažila budovať
demokraciu a aby nevyužívala selektívne uplatňovanie zákonov voči právam jednotlivcov.
Zvlášť vyzývam Komisiu, aby Kambodži pripomenula, že nové nariadenia v oblasti
mimovládnych organizácií nesmie využívať na obmedzovanie opozície a občianskej
spoločnosti.

Sari Essayah,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (FI) Vážený pán predsedajúci, spôsob
zaobchádzania so Samom Rainsym je iba špičkou ľadovca autoritatívneho riadenia,
v ktorom vládnuca strana v Kambodži uplatňuje politickú moc nad súdnictvom v snahe
umlčať kritiku vlády. Prvoradým cieľom tejto vlády je, samozrejme, potláčanie práv
občianskej spoločnosti a podpora systému jednej strany. O tom svedčí aj rozsudok nad
Samom Rainsym, ktorého snahou je zabrániť jeho kandidatúre vo voľbách v roku 2013.

Ako tu už zaznelo, EÚ je najväčšou darcovskou inštitúciou Kambodže, a preto je dôležité,
aby sme sa v tomto uznesení neuspokojili iba s pranierovaním nespočetných prípadov
porušovania ľudských práv v tejto krajine, chýbajúceho korektne fungujúceho súdnictva
a politizácie ozbrojených síl. Musíme Kambodži tiež veľmi jasne a rázne pripomenúť
dohodu o spolupráci medzi EÚ a Kambodžou a článok 1 tejto dohody, ktorý vyzýva na
rešpektovanie ľudských práv. Ak bude Kambodža naďalej ignorovať občianske slobody,
treba vyvodiť dôsledky a EÚ musí ďalšie poskytovanie pomoci podmieniť jednoznačným
zlepšením situácie v oblasti ľudských práv.

Corina Creţu,    v mene skupiny S&D. – (RO) Dvanásťročný trest odňatia slobody pre
kambodžského opozičného vodcu Sama Rainsyho je skutočne vážnym porušením ľudských
práv a očividným znakom autoritatívneho režimu, ktorý vládne politickému životu
v Kambodži. Po trojnásobnom vylúčení z národného zhromaždenia a zbavení poslaneckej
imunity, po mnohých pokusoch o atentát a vraždách desiatok jeho stúpencov bol Sam
Rainsy teraz odsúdený v neprítomnosti za protesty so silným politickým podtextom.

Jediným zámerom septembrového rozsudku nad Samom Rainsym je v podstate zabrániť
vedúcemu predstaviteľovi opozície kandidovať vo voľbách, ktoré by sa mali konať približne
o dva roky, čo raz a navždy zmarí šance Kambodže na nastolenie demokracie. Okrem
požiadaviek predložených kambodžskej vláde prostredníctvom tohto uznesenia, v ktorom
žiadame skoncovať s politickým prenasledovaním, by som chcela požiadať vysokú
predstaviteľku Európskej únie pre zahraničné veci, aby vyvíjala nevyhnutný tlak na príslušné
orgány s cieľom obnoviť politické a inštitucionálne reformy potrebné na nastolenie
skutočnej demokracie.
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Gerald Häfner,    v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážený pán predsedajúci, Kambodža
je prekrásna krajina s veľkolepou históriou, no táto krajina i jej história majú aj svoje tienisté
stránky. K aktuálnym problémom patrí miznutie ľudí, zatváranie ľudí bez súdneho procesu,
vysoká miera korupcie, nezákonné vyvlastňovanie pôdy a nezákonná ťažba. Ako poslancov
Európskeho parlamentu by nás malo najviac znepokojovať to, že ľudí, ktorí tieto praktiky
kritizujú a pranierujú, môžu zatknúť na ulici, postaviť pred fingovaný súd a potom uväzniť.

Sam Rainsy, opozičný vodca v Kambodži, bol vystavený vážnemu prenasledovaniu. Pána
Rainsyho zvolili už dávnejšie, ale v roku 1995 ho z parlamentu vylúčili. Podarilo sa mu
však vrátiť. Počas predvolebných mítingov čelil množstvu útokov, pri jednom z nich
zahynulo 80 ľudí. Mal som tú česť navštíviť pána Rainsyho v Kambodži. Je to veľmi
mierumilovný človek a oddaný zástanca demokracie a ľudských práv. Teraz bol na základe
pochybných argumentov odsúdený na 12 rokov väzenia za symbolický čin.

Ak niekto uväzní vodcu opozičnej strany, uväzní aj veľkú časť ľudí krajiny, ktorých táto
osoba zastupuje. Ak niekto uväzní vodcu opozičnej strany a bráni mu zúčastniť sa ďalších
volieb, marí demokratický proces a porušuje občianske a ľudské práva. Myslím si, že toto
by sme nemali tolerovať, a vyzývam Komisiu, aby žiadala najmä rešpektovanie článku 1
dohody o spolupráci s Kambodžou. V tomto článku sa hovorí o rešpektovaní ľudských
práv v Kambodži, ktoré je základným predpokladom poskytovania pomoci zo strany
Európskej únie.

Adam Bielan,    v mene skupiny ECR. – (PL) Kambodžu som mal možnosť navštíviť dvakrát.
Prvýkrát to bolo pred dvomi rokmi s delegáciou pozorovateľov Európskeho parlamentu
počas parlamentných volieb a druhýkrát pred šiestimi mesiacmi. Musím povedať, že
Kambodža je krajina, ktorá v porovnaní s ostatnými krajinami tejto časti sveta zaznamenala
v posledných rokoch rýchly rast – mám na mysli hospodársky rast. Rýchly hospodársky
rast v Kambodži, žiaľ, nejde ruka v ruke s procesom demokratizácie. Skutočná demokracia
nemôže existovať bez silných médií, ktoré kontrolujú vládnucu stranu, bez silnej opozície
a bez silného sektora mimovládnych organizácií.

Rozsudok nad Samom Rainsym, ktorý určite nie je prvý, je ďalším úderom pre opozíciu.
V prípade potvrdenia rozsudku Sam Rainsy nebude môcť kandidovať v ďalších
parlamentných voľbách, hoci má v krajine pomerne vysokú popularitu. Rozsudok je
záhadou aj preto, že po vyše 30 rokoch od pádu režimu Červených Kmérov veľmi veľa
vodcov režimu v Kambodži stále nebolo odsúdených. Spochybňovanie
vietnamsko-kambodžskej hranice určite neprospieva stabilizácii v regióne, táto záležitosť
by sa však napriek tomu mala riešiť politickými prostriedkami a nie súdnym rozhodnutím.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Je odsúdeniahodné, že kambodžské súdy stále využívajú
zatýkanie ako prostriedok na zastrašovanie politických oponentov a disidentov.
Najčastejším terčom týchto praktík sú novinári, aktivisti za ľudské práva a ďalší kritici
obhajujúci slobodu prejavu.

Obvinenia voči Samovi Rainsymu majú zjavne skôr politický ako zločinecký charakter.
Sam Rainsy bol odsúdený na 12 rokov väzenia za symbolické gesto protestu voči spôsobu
označenia hranice s Vietnamom. Zdá sa však, že skutočným dôvodom tohto rozsudku je
zmariť opozícii účasť v parlamentných voľbách v roku 2013.

Chcela by som využiť túto príležitosť a vyzvať kambodžskú vládu, aby dodržiavala svoje
záväzky vo vzťahu ku konsolidácii stavu demokracie. Samovi Rainsymu ako hlavnému
predstaviteľovi opozície treba umožniť čo najskôr pokračovať v plnení povinností
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v kambodžskom parlamente. Tento krok by pomohol zastaviť smerovanie k systému
jednej strany, ktorý ohrozuje rešpektovanie ľudských práv.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, rozhodnutie kambodžského
súdu poslať opozičného vodcu Sama Rainsyho na 10 rokov do väzenia za šírenie
nepravdivých informácií a falšovanie úradných listín a ďalšie podobné prípady vedú na
Západe k oprávneným pochybnostiam o nestrannosti a nezávislosti právneho systému
krajiny.

V Kambodži sa objavujú systematické snahy o povrchnú interpretáciu ustanovení zákona
o šírení nepravdivých informácií, ohováraní a krivom obviňovaní spôsobom, ktorý sa
snaží mariť činnosť opozície a MVO. Predmetné ustanovenia sa v skutočnosti využívajú
na obmedzovanie slobody názoru a vyjadrovania.

Uznávam, že Kambodža dosiahla od čias Pol Potovho režimu významný pokrok, pokiaľ
sa však kambodžská vláda rozhodla v procese budovania demokratického systému zastať
na polceste, čo je, žiaľ, prípad mnohých krajín, považoval by som to za znepokojujúce.
Kambodža podpísala niekoľko medzinárodných dohôd vrátane dohody o spolupráci
s Európskou úniou s cieľom zabezpečiť základné práva svojich občanov a uplatňovať na
svojom území demokratické zásady. Európska únia musí bezpodmienečne vyzvať
kambodžskú vládu, aby rešpektovala svoje záväzky.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Ako sa tu už spomínalo, Sam Rainsy bol odsúdený
k dvom trestom odňatia slobody: k predchádzajúcemu dvojročnému trestu mu pridali
10-ročný trest za údajné šírenie nepravdivých informácií a falšovanie verejných listín. Ako
už povedali kolegovia poslanci, ide o zjavný pokus o zmarenie jeho účasti v budúcich
voľbách. Problém celého tohto príbehu spočíva v tom, že Sam Rainsy bol odsúdený
v neprítomnosti v rámci procesu, ktorý prebiehal za zatvorenými dverami a ktorý podľa
informácií sprevádzali mnohé nejasnosti.

V skutočnosti nejde o ojedinelý prípad. Rovnakému zaobchádzaniu vrátane trestného
stíhania čelilo veľa kritikov kambodžskej vlády. Domnievam sa, ako tu už zaznelo, že na
základe dohody o spolupráci s Európskou úniou musia kambodžské orgány plniť jasné
záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) V Kambodži, podobne ako v mnohých iných krajinách,
skĺzava boj o politickú moc do skutočného boja, ako sa hovorí, do boja na život a na smrť.
Mocenské štruktúry svojich politických odporcov v takýchto prípadoch likvidujú,
prenasledujú, zatvárajú.

Takto to vyzerá aj s prípadom Sama Rainsyho, ktorého sa chcú súčasní vládcovia prirodzene
zbaviť, pretože je pre nich konkurenciou, vytvára pre nich riziko budúcej politickej zmeny.
Iste aj v tomto prípade by sme mohli intervenovať a žiadať kambodžskú vládu o to, aby
prestala šikanovať svojho politického odporcu a vytvorila mu priestor na to, aby mohol
rovnako ako ostatní súťažiť v politickom boji.

Vzhľadom na lepšie vybudované kontakty, ktoré máme s Kambodžou, myslím si, že
v tomto prípade môžeme byť aj úspešnejší, ako v prípade Harare. Takže myslím, že v tomto
prípade by naozaj stálo za to vytvoriť politický tlak na kambodžskú vládu, aby zvážila svoj
postup a svoje správanie sa k politickým odporcom, aby vytvorila podmienky na to, aby
došlo v tejto krajine k voľnej a korektnej politickej súťaži.
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Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – (GA) Vážený pán predsedajúci, v prvom
rade by som chcela poďakovať poslancom, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy.

Chcela by som poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu, ktorí predložili
uznesenia o Kambodži, za túto naliehavú rozpravu. Situácia v tejto krajine naozaj vyvoláva
obavy.

S našimi kambodžskými partnermi sme mali otvorenú výmenu názorov, naposledy
v spoločnom výbore v Bruseli 8. októbra, kde sme hovorili o stave demokratických inštitúcií
v krajine a predovšetkým o zaobchádzaní s opozíciou v Parlamente. Skutočnosť, že
opozičný vodca Sam Rainsy musel hľadať útočisko vo Francúzsku, je znakom zhoršujúceho
sa vývoja.

To isté môžeme povedať o angažovanosti súdnictva v politike a trestnom stíhaní členov
opozície vrátane tých, ktorí majú právo využívať poslaneckú imunitu. Vzniká tu
nebezpečenstvo, že národné zhromaždenie už nebude môcť fungovať ako fórum pre
slobodnú výmenu názorov. Médiá sú tiež pod tlakom.

Spomeniem aj svetlé miesta. Kambodža súhlasila so všetkými odporúčaniami Rady
Organizácie Spojených národov pre ľudské práva vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní.
Zaregistrovali sme aj schválenie nového trestného zákonníka a protikorupčného zákona.
Uplatňovanie týchto zákonov v praxi budeme musieť nepochybne sledovať. Naďalej
budeme Kambodžu upozorňovať na odporúčania, ktoré v minulosti predložili naše volebné
pozorovateľské misie. Významným cieľom je vytvorenie účinného výboru pre ľudské
práva. Vítame zámer vlády pokračovať týmto smerom a iniciatívu vytvoriť spoločné fórum
s organizáciami občianskej spoločnosti.

Kambodža je stále veľmi chudobná krajina. Je toho veľa, čo treba urobiť v úsilí udržať
súčasný hospodársky rast a zároveň nezvyšovať rozdiely v spoločnosti. Súčasťou tohto
postupu by mala byť reforma predpisov týkajúcich sa vlastníctva pôdy a ukončenie
neudržateľných praktík v hospodárení s pôdou a lesnom hospodárstve vrátane ťažby
prírodných zdrojov.

Sankcionovaním vlády alebo oslabovaním vzájomných kontaktov najchudobnejším
a najzraniteľnejším nepomôžeme. Naopak, povzbudíme tých, ktorí vo vzťahu k demokracii
dávajú prázdne sľuby. Preto si myslím, že pozastavenie bilaterálnej dohody by nebol
správny krok.

Nie je nič lepšie ako trpezlivý dialóg. Ak nás nebudú považovať za významného aktéra
v rozvoji krajiny, stratíme možnosť ovplyvniť udalosti. V Kambodži je však toho veľa, čo
môžeme urobiť, a to na všetkých úrovniach, od kresla premiéra až po občiansku spoločnosť.
Budeme naďalej podporovať pozitívne iniciatívy Kambodže s cieľom zlepšiť situáciu
v oblasti ľudských práv, posilniť rozvoj a rodovú rovnosť a zároveň naďalej presadzovať
skutočnú pluralitnú parlamentnú demokraciu, slobodnejšiu tlač a nezávislejšie súdnictvo.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    písomne. – Situácia v oblasti ľudských práv v Kambodži
spôsobuje zvyšujúce sa obavy. Čelíme problému neslýchaného porušovania ľudských práv
autoritárskou vládou, ktorá rozkladá systém demokracie. EÚ ako najväčší darca Kambodže
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musí prijať okamžité opatrenia na ochranu občanov Kambodže a uistiť ich, že demokratický
proces vykročí správnym smerom. Pri tejto príležitosti by som chcel osloviť vládu
Kambodže a požiadať ju, aby dodržiavala pravidlá OSN. Osobitný spravodajca podáva
rýchle a aktuálne informácie. Prípad Sama Rainsyho vynáša na svetlo bezprávie, ku ktorému
dochádza v Kambodži, kde bol pán Rainsy ako vedúci predstaviteľ opozičnej strany
a poslanec parlamentu vystavený úmyselnej snahe zastaviť opozíciu a vytvoriť autoritársku
vládu. S praktikami zatýkania a zadržiavania ľudí, ktorých považujú za hrozbu pre vládu,
treba skoncovať. Okrem toho občania stále nemajú záruku nezávislosti a nestrannosti
súdnictva. Týmito otázkami sa musí Parlament okamžite zaoberať a musí ich riešiť, aby
občanov Kambodže uistil, že tento Parlament neustále podporuje a chráni ich právo na
demokraciu.

11.3. Predkaukazsko, najmä prípad Olega Orlova

Predsedajúci.   – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení
o Predkaukazsku, najmä o prípade Olega Orlova (2) .

Heidi Hautala,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som povedať, že toto
uznesenie o situácii v Predkaukazsku a najmä o prípade Olega Orlova je jedným
z najzaslúženejších uznesení, ktoré tento Parlament prijal za dlhú dobu.

Tragédia, ktorá sa odohráva v Predkaukazsku, sa v posledných rokoch len zhoršila
a všadeprítomné porušovanie ľudských práv stále zasahuje do každodenného života
komunít v Čečensku, Osetsku, Dagestane, Severnom Osetsku a Kabardino-Balkárii.

Násilie sa ani zďaleka neskončilo. Len minulý utorok bolo minimálne šesť ľudí zabitých
pri útoku na budovu čečenského parlamentu v meste Groznyj. Aspoň 17 ľudí bolo
zranených, väčšinou civilisti. Dňa 9. septembra bolo 17 ľudí zabitých a mnoho ďalších
zranených pri bombardovaní Vladikaukazu, hlavného mesta Severného Osetska.

Nie sú doriešené ani tragédie z minulosti. Rodiny obetí z Beslanu stále nevedia, čo presne
sa stalo ich deťom a milovaným, ako zomreli alebo kde sú ich telá.

Bludný kruh násilia a beztrestnosti nielenže desí a paralyzuje tieto komunity, ale
neschopnosť riešiť túto situáciu viedla k rozšíreniu násilia aj za hranice predkaukazských
republík.

Kým Moskovčania pocítili traumu terorizmu, čečenskí utečenci v Európe majú strach
z prenasledovania či dokonca z vraždy. Ľudia miznú dokonca aj v hlavnom meste Moskve
či v Petrohrade, ako sa to stalo v minulom roku.

Takže prichádza moment, kedy sa to musí skončiť. Skutočnosť, že víťaz Sacharovovej ceny
za rok 2009 pán Orlov bol obvinený z trestných činov, by mohla predstavovať bod, keď
Európa konečne povie, že čo je veľa, to je veľa.

EÚ by sa teraz mala snažiť spolupracovať s Radou Európy na vynikajúcej správe, ktorú
pripravil Dick Marty, o opravných prostriedkoch v súvislosti s porušovaním ľudských
práv v Predkaukazsku.

(2) Pozri zápisnicu.
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Marietje Schaake,    autorka. – Vážený pán predsedajúci, dnes pán predseda Buzek oznámil
víťaza tohtoročnej Sacharovovej ceny. Táto cena stelesňuje slobodu myslenia, základnú
európsku slobodu a právo, ktoré bránime v mene našich spoluobčanov i na celom svete.

V reakcii na udelenie Nobelovej ceny za mier pán predseda Buzek dôrazne vyzval Čínu,
aby prepustila Liou Siao-paa, a povedal, že sloboda nie je hrozbou, ale hrozieb slobody
môže byť veľa. Platí to aj pre ľudí, ktorí bránia ľudské práva v Predkaukazsku.

Držitelia Sacharovovej ceny za minulý rok Oleg Orlov, Sergej Kovaľov a Ľudmila
Alexejevová z organizácie Memorial si nemohli osobne vyzdvihnúť cenu, pretože ich
sloboda je ohrozená. EÚ výrazne investuje do vzťahov medzi EÚ a Ruskom a sme spojení
prostredníctvom Rady Európy a OBSE.

Rusko sa tým zaviazalo k ochrane a presadzovaniu ľudských práv a princípov právneho
štátu, od takéhoto stavu však máme veľmi ďaleko. Pretrváva zastrašovanie novinárov
a aktivistov občianskej spoločnosti, systematicky dochádza k zmiznutiam ochrancov
ľudských práv a neexistuje sloboda prejavu vrátane slobody na internete. Neexistencia
princípov právneho štátu viedla k tomu, že Európsky súd pre ľudské práva momentálne
rieši 20 000 prípadov z Ruskej federácie.

Rusko má právo bojovať proti terorizmu v Predkaukazsku, ale ak sa nedodržiavajú princípy
právneho štátu, má to kontraproduktívny účinok na stabilitu. Naozaj sa nedá nijako
ospravedlniť nedodržiavanie vlastných záväzkov v oblasti ľudských práv zo strany Ruska.

Tešíme sa a dozrieme na to, aby predstavitelia organizácie Memorial mali slobodu prísť
do tohto Parlamentu, čo by bolo symbolom slobôd a práv, ktoré môžu využívať všetci
občania Predkaukazska.

Mitro Repo,    autor.  −  (FI) Vážený pán predsedajúci, veľmi ma znepokojuje silnejúca
atmosféra strachu, ktorá obklopuje ochrancov ľudských práv v Rusku. Olegovi Orlovovi,
ktorému sme minulý rok udelili Sacharovovu cenu, dlhujeme našu podporu. Jeho jediným
zločinom bolo, že prehovoril o ľudských právach v Rusku.

Základné práva sa porušujú aj v EÚ, ale to, čo sa stalo v Rusku, je niečo úplne iné. Všetkými
dostupnými zákonnými prostriedkami musíme bojovať proti všetkým druhom terorizmu
a radikálneho extrémizmu, musíme však využívať aj nápravné opatrenia, ktoré ponúka
občianska spoločnosť. Neexistuje už žiadna potreba útlaku v Predkaukazsku: naopak, musí
tam byť dialóg. Nesmie tam už byť zločin, ale viac rešpektu k zákonu a ľudským právam.

Spravodlivosť sa vždy vykonáva objektívne a subjektívne. V Predkaukazsku to znamená,
že zločinci by mali byť odsúdení a mal by sa brať ohľad na potreby obetí zločinov. Prijatie
tohto vyhlásenia je jednoznačnou a jednotnou známkou podpory pána Orlova, ako aj
ostatných, ktorí bojujú za ľudské práva. Tento prípad musíme mať na pamäti, keď budeme
hovoriť o nových vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Ak chce Rusko v Európe zohrávať
skutočnú úlohu, musí dodržiavať ľudské práva a prijať európsky étos: Európa je na strane
ľudí, nie proti nim.

Ryszard Czarnecki,    autor. – (PL) V období komunizmu, keď hnutie Solidarita bojovalo
v Poľsku za ľudské práva a demokraciu, sa často používal slogan, ktorý hovoril: „neexistuje
sloboda bez Solidarity“. Dnes možno v kontexte toho, čo sa deje v Predkaukazsku, hoci
nielen tam, ale aj v mnohých ďalších častiach Ruska, povedať, že neexistuje stabilizácia
bez princípov právneho štátu.
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Je veľmi dôležité, aby sme o týchto dvoch fenoménoch hovorili dohromady. Nemôžeme
hovoriť o hospodárskych a politických vzťahoch s Ruskom a zároveň ignorovať ľudské
práva v tejto krajine. Je to v skutočnosti systém spojených nádob, nie sú to dve samostatné
témy. Elementárna čestnosť vyžaduje, aby sme nehovorili len o zlepšovaní vzťahov
s Ruskom – s tou skvelou krajinou –, ale aby sme aj požadovali od Moskvy rešpektovanie
ľudských práv vrátane prípadu človeka, ktorý dostal Sacharovovu cenu. Toto je ťažký úder
do tváre Európskeho parlamentu a Európskej únie.

Marie-Christine Vergiat,    autorka. − (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som využiť
tento prejav a požiadať vás, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, aký je účel Sacharovovej
ceny.

Na úvod by som chcela poďakovať svojim kolegom a najmä pani Hautalovej za to, že
zareagovali na moju požiadavku týkajúcu sa situácie pána Orlova. Veď pán Orlov je jedným
z troch ľudí, ktorí vedú organizáciu Memorial, teda združenie, ktorému sme minulý rok
udelili Sacharovovu cenu.

Udelením tejto ceny sme odmenili angažovanosť tých, ktorí majú stále odvahu odsudzovať
situáciu v Čečensku. Bolo to symbolické, pretože to prišlo len niekoľko mesiacov po vražde
Natalie Estemirovovej, vražde, ktorú pán Orlov dôrazne odsúdil. Vedeli sme, že čečenský
prezident z nenávisti zažaloval pána Orlova, že proti nemu vzniesol obvinenia. V januári
2010 boli pán Orlov a združenie Memorial uznaní za vinných a my sme nič nepovedali.
Dňa 6. júla bol pán Orlov znova obvinený a teraz mu hrozí trojročné väzenie.

Udeľovaním Sacharovovej ceny chceme zvyšovať povedomie o práci mužov a žien, ktorí
bojujú za demokraciu a ľudské práva, a udelením tejto ceny ich berieme pod svoju ochranu.

Čo sme však urobili pre pána Orlova a pre všetkých tých, ktorí bránia ľudské práva v Rusku
a v Čečensku? Akým spôsobom sme rozvinuli dialóg v EÚ, aby sme konečne zaistili
dodržiavanie ľudských práv v Predkaukazsku? Môžeme bez slova tolerovať skutočnosť,
že viac ako rok po vražde pani Estemirovovej neboli vykonané žiadne právne kroky?
Môžeme tolerovať únosy ochrancov ľudských práv, zlé zaobchádzanie s nimi a zmiznutia
bez akejkoľvek reakcie súdov?

Skoro mám chuť spýtať sa, na čo vlastne sme, keď schôdzu za schôdzou odsudzujeme
množstvá prípadov porušovania ľudských práv bez toho, aby to zastavilo Komisiu
v pokračovaní údajne konštruktívnych dialógov, v ktorých, ako vraví, dosahuje pokroky,
ibaže nie v oblastiach ľudských práv a spravodlivosti. Kedy sa prestaneme zriekať týchto
údajne základných hodnôt v prospech hospodárskych a politických záujmov niektorých
členských štátov? Mohli by sme byť dôveryhodnejší, dámy a páni, keby naše rokovania
neboli odsunuté na posledné miesto programu vo štvrtok poobede a keby sa na týchto
rozpravách zúčastnilo o niečo viac z nás.

Bernd Posselt,    autor. – (DE) Vážený pán predsedajúci, Predkaukazsko bolo obeťou cárskej
koloniálnej politiky a pokusov o genocídu zo strany stalinistického režimu. Bolo však ,
bohužiaľ, aj súčasťou dvoch brutálnych vojen po páde Sovietskeho zväzu, ktoré zašli až
tak ďaleko, že sa stali genocídou proti menším etnickým skupinám, napríklad Čečencom.
Dnes je to ešte stále región, v ktorom malé, zločinné satelitné režimy, ako je režim pána
Kadyrova, strašným spôsobom porušujú ľudské práva. Odsudzujeme všetky formy
terorizmu na všetkých stranách, ale tento režim nemá nič spoločné s demokraciou
a právnym štátom.
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Ak chceme vyriešiť túto situáciu, potrebujeme trojstupňový prístup, ktorý bude zahŕňať
úzku spoluprácu medzi Radou Európy spolu s Európskym súdom pre ľudské práva,
Európskym parlamentom ako hybnou silou Európskej únie a organizáciami na ochranu
ľudských práv v tomto regióne, ktoré sa ho snažia chrániť pred mocou Ruska. Organizácia
na ochranu ľudských práv Memorial zohráva v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Preto žiadame
nielen to, aby bol pán Oleg Orlov okamžite nechaný na pokoji, ale tiež aby dostal podporu
v jeho chvályhodnej práci v prospech ľudských práv. Dlhujeme to jemu i jeho
spolubojovníkom, ľudu Predkaukazska a tiež našej zavraždenej priateľke a kolegyni Natalii
Estemirovovej, ktorú mnohí z nás poznali osobne a ktorej vražda sa konečne musí vyriešiť.
Máme voči nej povinnosť zaistiť, aby sa v Predkaukazsku začali dodržiavať ľudské práva
a princípy právneho štátu.

Jarosław Leszek Wałęsa,    v mene poslaneckého klubu PPE. – (PL) Pred časom Oleg Orlov
povedal, že najväčším problémom Predkaukazska je to, že tí, ktorí sú pri moci, odmietajú
riešiť najdôležitejší problém – otázku ľudských práv. Porušovanie ľudských práv
destabilizuje situáciu v Predkaukazsku, predlžuje konflikt, znižuje šance na jeho riešenie
a v podstate vytvára zázemie pre nelegálne teroristické aktivity.

Organizácie na ochranu ľudských práv, ako je Memorial, treba podporovať, pretože sú
základom pre budovanie stabilnej a slobodnej spoločnosti a sú potrebné aj na vytvorenie
skutočnej a trvalej stability. Tieto organizácie treba podporovať a rovnako treba odsúdiť
nehanebné činy, ktorých sme svedkami v Predkaukazsku. Je potrebné otvorene upozorniť
na rastúci počet nezvestných a nezabúdať na utrpenie vysídlených.

Alexander Mirsky,    v mene skupiny S&D. – (LV) Ďakujem, pán predsedajúci. Plne
podporujem tú časť uznesenia, ktorá sa týka potreby dodržiavania ľudských práv
v Predkaukazsku. Situáciu na Kaukaze veľmi dobre poznám, pretože som tam bol viac než
raz. Zároveň však chcem povedať, že titul „ochranca ľudských práv“ nedáva pánovi Orlovovi
právo obviniť prezidenta Čečenskej republiky z vraždy. Ak si pán Orlov myslí, že
Sacharovova cena je mandátom na neuvážené tvrdenia, mýli sa. Európsky parlament
nemusí pôsobiť ako Orlovov advokát. Nech sa Orlov obháji pred súdom. Ak nie pred
ruským súdom, tak pred európskym súdom. Nemáme právo postaviť sa v tomto spore na
nejakú stranu. Musíme dať súdom šancu, aby robili svoju prácu. Chcel by som však pánovi
Orlovovi poradiť – najskôr myslite, potom hovorte. Hanobenie je trestný čin. Ďakujem
vám.

Adam Bielan,    v mene skupiny ECR. – (PL) Je paradox, že v deň ohlásenia nášho rozhodnutia
o udelení Sacharovovej ceny za rok 2010 hovoríme o prenasledovaní jedného z držiteľov
ceny za minulý rok. Ako viete, Oleg Orlov dostal minulý rok spolu s ďalšími členmi
organizácie Memorial cenu za nekompromisný a odvážny boj za pravdu o ruských
zločinoch spáchaných v Čečenskej republike.

Dnes hovoríme o pokračujúcom prenasledovaní, ktorému Oleg Orlov čelí, pretože odvážne
žiada vysvetlenie všetkých okolností smrti Natalie Estemirovovej, ktorá bola riaditeľkou
organizácie Memorial v Čečensku. Mali by sme pamätať na to, že kroky, ktoré podniká
„prezident“ Ramzan Kadyrov proti pánovi Orlovovi, by neboli možné bez podpory Kremľa.
Preto vyzývam všetky orgány Európskej únie vrátane Komisie a Rady, aby vyvinuli tlak na
prezidenta Medvedeva, aby zastavil takýto typ prenasledovania v Čečensku.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Násilné alebo teroristické činy sú v republikách
Predkaukazska takmer na každodennom poriadku. Útok uskutočnený minulý týždeň
v čečenskom parlamente ukazuje, že islamský odboj ohrozuje stabilitu celého regiónu.
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Pätnásť rokov po vypuknutí vojen v Čečensku je v tomto regióne stále 80 000 vysídlených
ľudí. Situácia aktivistov za ľudské práva je takisto alarmujúca, objavujú sa správy o množstve
rôznych únosov a rozsudkov. Prípad Olega Orlova je jedným zo série procesov začatých
bez akéhokoľvek pevného právneho základu. Hrozia mu tri roky väzenia za to, že obvinil
prezidenta Čečenska za podiel na vražde Natalie Estemirovovej v roku 2009.

Chcem pripomenúť, že vyšetrovanie začaté po smrti tejto ženy dosiaľ neprinieslo žiaden
pokrok. Z týchto dôvodov som presvedčená, že federálne orgány musia prijať ďalšie
opatrenia na zaistenie riadneho vykonávania vyšetrovania, a to aj pokiaľ ide o členov
organizácie Memorial.

Eija-Riitta Korhola (PPE).   – (FI) Vážený pán predsedajúci, najznámejší a najnásilnejší
konflikt v regióne Predkaukazska bol ten, ktorý sa začal prvou čečenskou vojnou. Ešte
stále pokračuje, hoci sa rozšíril, a to najmä do Dagestanu a Ingušska. Bez toho, aby sme
museli prijímať stanovisko k tomu, či ide o vojnu za oslobodenie, vojnu proti terorizmu
alebo niečo iné, nemôžeme poprieť skutočnosť, že v tomto regióne je približne 100 000
vnútorne vysídlených osôb a veľmi zlá situácia, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv.

Aktivisti za ľudské práva z organizácie Memorial, ktorým sme minulý rok udelili
Sacharovovu cenu, sú silným hráčom, s ktorým treba počítať a ktorý zohráva
v Predkaukazsku významnú úlohu. Keď Oleg Orlov v decembri minulého roka preberal
cenu, v odpovedi na otázku o rizikách svojej práce povedal, že najväčším problémom je
to, že hrozba prichádza od predstaviteľov štátu. Málokto by o jeho slovách pochyboval.

Anna Politkovská bola zvlášť známa ako človek, ktorý sa zastával ľudských práv Čečencov.
Ruský agent Alexander Litvinenko, ktorý bol otrávený v Londýne, kritizoval ruské aktivity
v Čečensku. Natalia Estemirovová, ktorá bola zavraždená minulý rok, odhalila skutočnosť,
že bezpečnostné služby sa podieľali na násilných činoch a popravách, a to aj v Čečensku.
Zoznam podobných nevyriešených vrážd by mohol pokračovať. Preto je dôležité, aby
Európska únia aj naďalej otvárala tieto otázky.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Na úvod by som chcel poopraviť niečo, čo povedala jedna
kolegyňa poslankyňa. Boli sme informovaní, že predstavitelia organizácie Memorial minulý
rok nemohli prísť do Parlamentu prevziať si Sacharovovu cenu. V skutočnosti tu boli. Cenu
si nemôžu prevziať Ženy v bielom, pretože im nebolo dovolené opustiť Havanu.

V správe, ktorú v júni 2010 pripravilo parlamentné zhromaždenie Rady Európy, sa objavili
informácie o ďalších prípadoch porušovania ľudských práv v Predkaukazsku. Ruské orgány
tvrdia, že sa snažia o stabilizáciu, ale beztrestnosť spojená s porušovaním ľudských práv
a chýbajúce princípy právneho štátu zostávajú hlavnými prekážkami skutočnej a trvalej
stability v regióne. Civilné obyvateľstvo stále žije pod hrozbou násilia. Mučenie a zlé
zaobchádzanie sú bežné, ako aj násilné zmiznutia, svojvoľné vraždy a zatknutia.
Vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv sú neefektívne a nedostatočné. Ich
jediným výsledkom je často neschopnosť potrestať vinníkov, čo zvyšuje nedôveru voči
vládnym inštitúciám a celému súdnemu systému.

Je našou povinnosťou podniknúť všetky možné kroky nielen s cieľom umožniť nepretržité
monitorovanie situácie v Predkaukazsku, ale aj zaručiť dodržiavanie princípov právneho
štátu a podporu občianskych a demokratických iniciatív a ukončiť bezprávie v regióne.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Za najväčší problém v severnom Kaukaze považujem
nevšímavosť k najdôležitejšiemu aspektu, dodržiavaniu ľudských práv jednotlivcov. Takéto
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porušenia ľudských práv destabilizujú situáciu v regióne, predlžujú a vyhrocujú konflikt,
znižujú šance na jeho vyriešenie a podporujú základy pre teroristické reakčné skupiny.

Ramzan Kadyrov, ktorý sa v Čečensku dostal k moci, neprispieva k stabilite. Stal sa
absolútnym vládcom tejto republiky, ktorý pohŕda zákonmi alebo ich zneužíva za účelom
jednania v rozpore so základnými ľudskými právami. Navyše sa o určitých porušeniach
vybratých osôb nesmie informovať verejnosť a ani diskutovať. Žalostným príkladom
prenasledovania obrancov ľudských práv je napríklad Oleg Orlov, člen skupiny Memorial.
Situácia sa zdá byť smutne bezvýchodisková, a práve preto má Európsky parlament morálnu
povinnosť starostlivo sledovať dianie v regióne a pravidelne nástojiť na dodržiavaní práv,
ktoré občania a ľudsko-právne organizácie v Ruskej federácii stále nemôžu napriek oficiálnej
rétorike využívať v každodennom živote.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Aj ja cítim povinnosť prehovoriť a vyjadriť tak solidaritu
s Olegom Orlovom a centrom pre ľudské práva Memorial, ktoré vedie. Minulý rok im
Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.

Usvedčenie z urážania čečenského prezidenta a proces začatý proti Olegovi Orlovovi,
ktorý teraz môže stráviť roky vo väzení, predstavujú strašné vyvrcholenie depresívnej série
aktov prenasledovania aktivistov za ľudské práva vrátane toho najhroznejšieho: únosu
a vraždy Natalie Estemirovovej, koordinátorky organizácie Memorial v Čečensku. Cítim
povinnosť protestovať proti tomuto brutálnemu opakovanému porušovaniu ľudských
práv, ktoré sa ospravedlňuje potrebou boja proti terorizmu, proti beztrestnosti vinníkov
závažných zločinov a zneužívania, ako aj proti ruským orgánom tolerujúcim túto situáciu,
ktorá narúša dôveryhodnosť ich oddanosti demokracii.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Chcel by som sa tu zamyslieť nad tým, ako je
možné, že neustále len hovoríme o ľudských právach pomerne malej skupiny ľudí, pričom
nám úplne uniká hlavný problém. Hlavným problémom Predkaukazska je silné zasahovanie
wahabistov zvonka, ktorí sú vycvičení, ozbrojení a robia to s jasnými cieľmi.

Ak neviete, odkiaľ wahabisti prichádzajú a kto ich financuje – nuž, sú to tie isté zdroje,
o ktorých sa hovorí v súvislosti s inými teroristickými organizáciami. Bohužiaľ, hlavný
problém v tomto uznesení – teda prečo v rôznych častiach Predkaukazska dochádza
k takému očividnému porušovaniu ľudských práv – úplne chýba. Samozrejme, je
nevyhnutné dodržiavať ľudské práva, ale je nevyhnutné aj vytvárať podmienky na ich
dodržiavanie. Ak sa teroristické organizácie financujú zo zahraničia – a toto je jednoznačne
ten prípad –, potom je pre nás náročné zabezpečiť tieto podmienky. Toto uznesenie to,
bohužiaľ, neberie do úvahy.

Ana Gomes (S&D).   – Vážený pán predsedajúci, plne sa stotožňujem s týmto uznesením,
ktoré podporila naša politická skupina a ktoré vyzýva na opatrenia na podporu držiteľa
Sacharovovej ceny Olega Orlova a toho, za čo bojuje – konkrétne proti porušovaniu
ľudských práv v Predkaukazsku.

Dovoľte mi povedať, že ja ani naša skupina sa nestotožňujeme so slovami pána Mirskeho,
ktorý vystúpil pred chvíľou a kritizoval Olega Orlova s tým, že by nemal využívať svoje
postavenie ochrancu ľudských práv na kritiku pána Kadyrova. Každý demokrat, ktorý má
trochu sebaúcty, vie, že nepotrebujete titul, nepotrebujete byť ochrancom ľudských práv
a nepotrebujete byť členom organizácie Memorial či držiteľom Sacharovovej ceny na to,
aby ste mali demokratické právo kritizovať akéhokoľvek predstaviteľa štátu alebo vlády.
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Chcela by som tiež využiť túto príležitosť a podporiť to, čo pred chvíľou povedal náš kolega
Raül Romeva i Rueda. Upriamil pozornosť tohto Parlamentu – a tiež Komisie a Rady
a najmä pani Ashtonovej – na nebezpečnú situáciu, ktorá sa teraz vyvíja v Západnej Sahare.
Chcela by som ju požiadať, aby zasiahla, aby marocké úrady nezatýkali ľudí zo Západnej
Sahary, ktorí bojujú proti nezákonnej okupácii.

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

Máire Geoghegan-Quinn,    členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som
vám poďakovať za to, že ste otvorili otázku situácie ľudských práv v Predkaukazsku.

Hoci protiteroristické operácie v Čečensku boli minulý rok oficiálne vyhlásené za skončené,
násilie a atmosféra beztrestnosti tu stále pretrvávajú. Ešte viac to platí pre susedný Dagestan
a tiež pre Ingušsko.

Ozbrojený útok na parlament v Groznom, ktorý sa odohral tento týždeň v utorok, je
poslednou pripomienkou toho, že situácia je aj naďalej nestabilná a nebezpečná.

Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka
pani Ashtonová odsúdila tento útok a vyhlásila, že žiadne okolnosti nemôžu ospravedlniť
použitie teroristického násilia a samovražedných útokov.

Chcela by som využiť túto príležitosť a vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí. Obete
boli v tomto prípade civilisti a dvaja policajti, ktorí vykonávali svoje povinnosti.
V Predkaukazsku aj naďalej pokračujú teroristické útoky, ako aj pravidelné útoky proti
ochrancom ľudských práv a novinárom, pričom páchatelia týchto útokov sú len zriedka
postavení pred súd.

Vzdávame hold všetkým tým, ktorí stratili životy, i tým, ktorí pokračujú vo svojej práci
v takomto prostredí. Mnohí aktivisti, právnici a nezávislí novinári v celej Ruskej federácii
čelia násiliu, obťažovaniu a zastrašovaniu.

Na prípady urážky na cti, z ktorej sú obvinení Oleg Orlov, riaditeľ centra pre ľudské práva
Memorial, a predsedníčka Moskovskej helsinskej skupiny Ľudmila Alexejevová, by sme sa
mali pozerať práve ako na zastrašovanie. Vyhlásenia pána Orlova, proti ktorým sa ohradil
prezident Kadyrov, sa týkali skutočnosti, že vrah aktivistky z organizácie Memorial Natalie
Estimirovovej, hoci bol identifikovaný, nebol postavený pred súd.

Európska komisia veľmi pozorne sleduje prebiehajúci druhý proces s pánom Orlovom.
EÚ vyzýva Rusko, aby plnilo záväzky, ktoré na seba prevzalo ako člen Organizácie
Spojených národov, OBSE a Rady Európy. Prezident Medvedev vystúpil proti tomu, čo
nazval právnym nihilizmom vládnucim v Rusku. EÚ je pripravená podporiť ruské reformy
súdneho systému.

Boli pripravené konkrétne aktivity v úzkej spolupráci s prezidentovou vládou a s Radou
Európy.

EÚ si veľmi cení možnosť diskutovať o otázkach ľudských práv s ruskými orgánmi. Vítame
otvorený postoj, ktorý prezident Medvedev zaujal pri diskusiách o týchto otázkach s EÚ.
Pravidelné konzultácie na expertnej úrovni o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom
ponúkajú príležitosť rozšíriť rozsah týchto diskusií.

Predsedajúci.   – Rozprava sa skončila.

Ďalším bodom programu je hlasovanie.
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(Informácie o výsledkoch a ostatných podrobnostiach hlasovania: pozri zápisnicu.)

Písomné vyhlásenia (článok 149)

Monica Luisa Macovei (PPE),    písomne. – Chcem vyjadriť hlboký súcit a znepokojenie
v súvislosti s rastúcim počtom zavraždených či zmiznutých občanov v kaukazskom regióne,
najmä s prípadom Natalie Estemirovovej. Nárast násilia a počtu zmiznutí aktivistov v oblasti
ľudských práv a politických oponentov v regióne Predkaukazska od roku 2009 je
znepokojujúci. Tieto konflikty a porušovanie ľudských práv destabilizujú región a bránia
mieru a prosperite. Naliehavo vyzývam ruské orgány, aby zvýšili ochranu ochrancov
ľudských práv vrátane tých, ktorí pracujú v organizácii Memorial. Vláda by sa mala snažiť
usvedčiť tých, ktorí uskutočňujú únosy a vraždy, a nie umlčiavať tých, ktorí ako Oleg Orlov
o týchto problémoch hovoria nahlas. Odsudzujem kroky orgánov v súvislosti
s vyšetrovaním organizácií na ochranu ľudských práv, ako aj obvinenia z trestných činov,
ktorým momentálne čelí Oleg Orlov za to, že nahlas prehovoril. Vyzývam Komisiu, aby
vo svojom dialógu s Ruskom zdôraznila tieto otázky.

Zbigniew Ziobro (ECR),    písomne. – (PL) V médiách sa nedávno veľa hovorilo o novom
začiatku vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Ovocím týchto aktivít
je spoločný nemecko-ruský projekt plynovodu Nord Stream a ponuka zahrnúť Rusko do
európskeho bezpečnostného systému zo strany Nicolasa Sarkozyho.

Zdá sa, že v eufórii z nových hospodárskych dohôd tí, ktorí v EÚ rozhodujú, rýchlo zabudli
na prípady Anny Politkovskej a Natalie Estemirovovej. Už roky je Únia založená na
presvedčení, že ak môžeme povedať, že ľudia sú si rovní, potom táto rovnosť platí pre
všetkých ľudí vo všetkých ohľadoch. Preto musí byť našou prioritou neustále bojovať za
dodržiavanie zásad práva a poriadku, občianskych slobôd a ľudskej dôstojnosti. Je dôležité,
aby Európska únia dôrazne reagovala na opakované prípady porušovania ľudských práv
v Rusku a na tragédiu demokratickej opozície.

Médiá prinášajú správy, že každý 31. deň v mesiaci sa v ruských mestách uskutočňujú
demonštrácie organizované hnutím Stratégia-31. Jeho členovia protestujú na obranu
slobody zhromažďovania, združovania a organizovania pochodov a štrajkov, ktorú zaručuje
článok 31 ústavy Ruskej federácie. Od začiatku svojej činnosti sa hnutie stretáva s opozíciou
zo strany úradov. Demonštrácie vždy potlačia policajné jednotky osobitného určenia
OMON, ktoré účastníkov napadnú a zbijú, potom ich odvezú na vidiek a nechajú hlboko
v lesoch, prípadne ich zatknú a dokonca držia vo väzení bez oficiálneho dôvodu. Je
povinnosťou Únie podrobne vyšetriť tieto aktivity a dôrazne sa voči nim ohradiť. Očakávajú
to od nás nielen občania Ruska, ale aj celá európska spoločnosť.

12. Hlasovanie

12.1. Prípady núteného vysťahovania v Zimbabwe (B7-0583/2010) (hlasovanie)

12.2. Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho (B7-0550/2010) (hlasovanie)

12.3. Predkaukazsko, najmä prípad Olega Orlova (B7-0549/2010) (hlasovanie)

Bernd Posselt,    autor. – (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Landsbergis, ktorý pozná
Predkaukazsko lepšie ako takmer ktokoľvek iný, tu nechal niekoľko stručných ústnych
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré spresňujú text a o ktorých podporu vás
chcem požiadať. Predkladám ich v jeho mene.
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V odseku 3 chceme pridať slovo „skutočnému“ za slová „uznáva právo Ruska na boj proti“
a pred slovo „terorizmu“, aby to bolo jasnejšie, pretože terorizmus sa často používa ako
zámienka. V odseku 5 chceme pridať slovo „pretrvávajúca“, aby text znel „zdôrazňuje, že
pretrvávajúca beztrestnosť v Čečensku“. V odseku 15 chceme pridať slovo „zastrašujúcu“,
aby text znel „odsudzuje zastrašujúcu prehliadku kancelárií organizácií pôsobiacich v oblasti
ľudských práv“.

Účelom týchto zmien je len spresnenie jazyka správy a chcel by som poprosiť tento
Parlament, aby ich prijal.

(Ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté.)

13. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu

14. Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu

15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

16. Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu

17. Prerušenie zasadania

Predsedajúci.   – Vyhlasujem zasadnutie Európskeho parlamentu za skončené.

(Rokovanie sa skončilo o 16.25 hod.)
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PRÍLOHA (Písomné odpovede)

OTÁZKY PRE RADU (Zodpovednosť za tieto odpovede nesie výhradne
úradujúce predsedníctvo Rady Európskej únie)

Otázka č.  10 , ktorú predkladá  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou  ( H-0488/10 )

Vec: Kritériá Bazileja III a malé a stredné podniky

Bazilejský výbor 12. septembra 2010 oznámil zavedenie nových kritérií v rámci posilnenia
stability finančného systému (3) . Táto skutočnosť však môže spôsobiť, že veľké bankové
skupiny pohltia menšie banky, ktoré tradične podporujú financovanie malých a stredných
podnikov, ktoré predstavujú 99 % európskych podnikov (4) . Aké sú očakávania Rady
v súvislosti s vývojom finančného trhu a jeho vplyvom na financovanie výrobných činností?
Vypracoval sa vzhľadom na situáciu európskeho hospodárstva plán určený na pomoc
malým a stredným podnikom, ktorý by bol schopný vyvážiť prípadné negatívne účinky
zavedenia kritérií Bazileja III v oblasti likvidity a poskytovania úverov ? Do akej miery sú
banky pripravené prispôsobiť sa týmto kritériám?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) Malé a stredné podniky (MSP) v EÚ sú zvlášť závislé od financovania prostredníctvom
bánk, čoho sa dotkla hospodárska kríza. V Európe je percentuálny podiel financovania
MSP a iných subjektov prostredníctvom bánk, ako protiklad k financovaniu
prostredníctvom kapitálových trhov, v skutočnosti oveľa vyšší ako v Spojených štátoch.
Podľa niektorých odhadov sa to týka až 80 % všetkého financovania hospodárstva.

Rôzne orgány vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) a Komisie pokračujú
v monitorovaní financií poskytovaných hospodárstvu celkovo a MSP zvlášť a pravidelne
informujú o tejto záležitosti Radu. Európska centrálna banka okrem iného odporučila,
aby finančný systém finančné prostriedky, ktoré mu poskytli členské štáty na zotavenie
sa z krízy, presmeroval do reálneho hospodárstva a zvlášť k MSP. Motívom tohto
odporúčania bolo to, že aj banky potrebovali vyčistiť a posilniť svoje bilancie, aby mohli
splniť zvýšené kapitálové požiadavky novej Bazilejskej dohody zverejnené 12. septembra
2010.

Úlohou Bazilejského výboru, ktorý sa skladá zo zástupcov centrálnych bánk a finančných
regulačných orgánov 27 krajín sveta, je zvýšiť stabilitu a spoľahlivosť finančného systému.
Výbor by mal 11. a 12. novembra v Soule vedúcim predstaviteľom štátov alebo vlád skupiny
G20 predložiť rad opatrení a oznámil, že do konca roka vypracuje posúdenie vplyvu. Za
týchto okolností je stále príliš skoro na náležité posúdenie toho, aký dlhodobý vplyv budú
mať zvýšené kapitálové požiadavky na vývoj finančných trhov a ako sa prejavia na
financovaní výrobných činností a zvlášť MSP.

(3) http://www.bis.org/press/p100912.pdf.
(4) http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_en.htm.
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Z politického hľadiska je Bazilejská dohoda kľúčová, nie je však právne záväzná. Každý
člen Bazilejského výboru ju preto musí uplatňovať pri zohľadnení vlastných obmedzení
a situácie. V Európskej únii sa nové normy budú vzťahovať na všetky úverové inštitúcie,
nielen na najväčšie medzinárodné banky ako v Spojených štátoch, z čoho vyplýva potreba
vypracovania podrobnej štúdie pred stanovením presných čísel. Európska komisia oznámila,
že jej legislatívny návrh na uplatnenie novej Bazilejskej dohody „CRD 4“ (smernica
o kapitálových požiadavkách 4) budú následne sprevádzať posúdenia vplyvu, ktoré sa
budú zaoberať dvoma hľadiskami. Prvým bude posúdenie vplyvu na bankový sektor ako
odvetvie a druhým posúdenie predpokladaného vplyvu na hospodárstvo ako celok.

Rada preskúma návrh Komisie na CRD 4, len čo bude predložený, čo sa očakáva do konca
prvého štvrťroka 2011, a dúfa v plodnú spoluprácu s Európskym parlamentom na
dosiahnutí jeho skorého prijatia. To poskytne úverovým inštitúciám EÚ tie najlepšie
podmienky na to, aby sa mohli pripraviť na obdobie, keď budú platiť nové pravidlá.

*
*     *

Otázka č.  11 , ktorú predkladá  Bernd Posselt  ( H-0492/10 )

Vec: EÚ a Rada Európy

Aké kroky podniká Rada v záujme toho, aby urýchlila plánované pristúpenie EÚ
k Dohovoru Rady Európy o ľudských právach? Považuje ďalej Rada za možné pristúpenie
Spoločenstva k Rámcovému dohovoru o ochrane národnostných menšín, ako aj k Európskej
charte regionálnych alebo menšinových jazykov?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) Na pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (EDĽP) sa začalo pracovať 17. marca 2010 predložením odporúčania
Komisie začať rokovania o pristúpení. Parlament vyjadril svoje stanovisko v uznesení
z 19. mája 2010, ktoré medzi iným vyzývalo belgické a maďarské predsedníctvo, aby
urobili všetko pre to, aby dokončili pristúpenie pri najbližšej vhodnej príležitosti, a trvalo
na tom, aby bol Parlament úzko zapojený do predbežných diskusií a tiež do vedenia
rokovaní o tomto texte v súlade s ustanoveniami článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie. Mandát na rokovania a pokyny k rokovaniu boli prijaté rozhodnutím Rady zo 4. júna
2010.

Tým istým rozhodnutím menovala Rada Komisiu za vyjednávača. V súlade s podmienkami
rozhodnutia bude Komisia viesť rokovania, ktoré bude konzultovať s pracovnou skupinou
pre základné práva, občianske práva a voľný pohyb osôb (FREMP) ako osobitným výborom
menovaným v súlade s článkom 218 ods. 4 ZFEÚ. Prostredníctvom správ vyjednávača
sleduje Rada postup rokovaní, ktoré sa konajú v Štrasburgu.

Prvá pracovná schôdza neformálnej pracovnej skupiny Riadiaceho výboru pre ľudské
práva (RVĽP) Rady Európy týkajúca sa pristúpenia Európskej únie k EDĽP sa konala
6. a 7. júla 2010 v Štrasburgu. Druhá schôdza sa konala v Štrasburgu 20. až 22. septembra
2010. Po tejto schôdzi vypracovala pracovná skupina návrh zoznamu tém, ktoré treba
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prediskutovať v súvislosti s pristúpením EÚ. Osobitný výbor (FREMP) bol o obidvoch
schôdzach informovaný.

V súvislosti s otázkou pristúpenia Európskej únie k Rámcovému dohovoru na ochranu
národnostných menšín a Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov
nedostala Rada od Komisie žiadne odporúčanie.

*
*     *

Otázka č.  12 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-0494/10 )

Vec: Vytvorenie európskeho patentu

Aké konkrétne opatrenia prijíma Rada, aby zabezpečila vytvorenie európskeho patentu?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) Rada sa domnieva, že zlepšenie patentového systému v Európe je nevyhnutným
predpokladom pre posilnenie rastu pomocou inovácií a pre pomoc európskym podnikom,
najmä malým a stredným podnikom, čeliť hospodárskej kríze a medzinárodnej hospodárskej
súťaži.

Takýto vylepšený patentový systém je kľúčovým prvkom vnútorného trhu a mal by byť
založený na dvoch pilieroch: vytvorení patentu na úrovni Európskej únie (ďalej uvádzaný
ako „patent EÚ“) a zavedení zjednotenej a špecializovanej integrovanej jurisdikcie pre
urovnávanie sporov týkajúcich sa patentov, čím sa zlepší vymožiteľnosť patentov a zvýši
právna istota.

V decembri 2009 sa Rada dohodla na svojom všeobecnom stanovisku k návrhu nariadenia
o budúcom patente EÚ. Pokiaľ ide o jazykové náležitosti patentu EÚ, očakáva Rada
stanovisko Európskeho parlamentu k návrhu Komisie a zároveň tvrdo pracuje na čo
najrýchlejšom dosiahnutí dohody. O tejto téme sa nedávno diskutovalo na zasadnutí Rady
11. októbra a čoskoro sa k nej znovu vrátime.

Pokiaľ ide o druhý pilier, predložila Rada Európskemu súdnemu dvoru návrh zmluvy
o založení súdu pre európske patenty a patenty EÚ, aby posúdil zlučiteľnosť textu so
zmluvami. Stanovisko súdu sa očakáva v priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov.

*
*     *

Otázka č.  13 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-0496/10 )

Vec: Podpora cestovného ruchu

Môže Rada uviesť, aké opatrenia prijíma EÚ na propagáciu Európy ako cieľa
medzinárodných turistov?
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Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) Keďže Európska únia nezískala v oblasti cestovného ruchu žiadne výslovné
kompetencie, jej jurisdikcia v tejto oblasti je veľmi obmedzená, čo vysvetľuje dosť
obmedzený rozsah doterajších krokov, ktoré Komisia a Rada podnikli na propagáciu
Európy ako destinácie pre medzinárodných turistov.

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nový článok 195 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje, že Európska únia môže dopĺňať činnosť členských štátov
v odvetví cestovného ruchu podporou konkurencieschopnosti podnikov v tomto odvetví,
najmä podporou vytvárania priaznivého prostredia pre ich rozvoj a podporou spolupráce
medzi členskými štátmi, najmä výmenou osvedčených postupov. Toto ustanovenie však
vylučuje akúkoľvek harmonizáciu zákonov a predpisov členských štátov. Okrem toho
musia byť všetky opatrenia prijímané v tejto oblasti v súlade so zásadami subsidiarity
a proporcionality, tak ako je to stanovené v Zmluve.

Na základe uvedeného ustanovenia zverejnila Komisia 6. júla 2010 oznámenie s názvom
Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre
európsky cestovný ruch.

V reakcii na tento dokument Komisie Rada rozhodla, že kroky na podporu cestovného
ruchu možno rozdeliť na štyri prioritné oblasti stanovené v oznámení Komisie, a to:

a) stimulovanie konkurencieschopnosti v odvetví cestovného ruchu v Európe;

b) podpora rozvoja trvalo udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu;

c) konsolidácia obrazu a profilu Európy ako súboru trvalo udržateľných, kvalitných
destinácií;

d) maximalizácia potenciálu existujúcich finančných politík a nástrojov EÚ na rozvoj
cestovného ruchu.

Okrem toho požiadala Rada Komisiu, aby nazhromaždila ďalšie dôkazy, často konzultovala
túto záležitosť s odborníkmi a zanalyzovala európsku a mnohonárodnú pridanú hodnotu
krokov a iniciatív na riešenie uvedených kľúčových otázok.

*
*     *

Otázka č.  14 , ktorú predkladá  Liam Aylward  ( H-0498/10 )

Vec: Mladí ľudia v EÚ

Od hospodárskej krízy sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva v dnešnej spoločnosti
mladí ľudia. Miera nezamestnanosti mladých ľudí prudko vzrástla a je pravdepodobné, že
mnohým sa nepodarí zaistiť si trvalé zamestnanie. V stratégii EÚ pre mládež sa uznáva, že
prioritou je vytváranie nových a lepších príležitostí v sektore vzdelávania a na trhu práce.
Ako hodlá Rada uskutočniť tento cieľ? Do akej miery je Rada informovaná o pokroku,
ktorý bol dosiahnutý v súvislosti so štruktúrovaným dialógom o zamestnanosti a mládeži
(youth@work)?
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Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) Zamestnanosť mládeže je jednou z ústredných tém európskej spolupráce v oblasti
mládeže počas 18 mesiacov predsedníckej trojky.

Belgické predsedníctvo sa chce inšpirovať iniciatívou španielskeho predsedníctva, ktorá
viedla k prijatiu uznesenia Rady o aktívnom začleňovaní mladých ľudí, ktoré vytvorilo
spoločné zásady v tejto oblasti a konštatovalo, že sociálne a hospodárske vylúčenie a všetky
formy diskriminácie sú prekážkami blaha mladých ľudí a môžu brániť ich aktívnemu
začleneniu sa do spoločnosti a na trh práce. Toto uznesenie taktiež integrovalo „pohľad
mladých ľudí“ do iných oblastí politiky, ako je vzdelávanie a zamestnanosť, pričom belgické
predsedníctvo chce pokračovať v tejto línii tým, že navrhne uznesenie
o spoločensko-vzdelávacích činnostiach a vyzve Radu, aby prijala toto uznesenie na svojom
novembrovom zasadnutí.

Navrhované uznesenie predovšetkým potvrdí úlohu, ktorú môžu spoločensko-vzdelávacie
činnosti zohrávať poskytovaním príležitostí pre mladých ľudí na rozvoj širokého spektra
rôznych osobných a odborných činností, ktoré pomôžu ich vyhliadkam na zamestnanie.

Okrem toho budú Rade 21. októbra 2010 predložené usmernenia pre zamestnanosť. Tieto
usmernenia, ktoré budú tvoriť jeden zo zásadných nástrojov realizácie stratégie EÚ do
roku 2020, zdôrazňujú dôležitosť zamerania sa na mladých ľudí v rámci politík
zamestnanosti a vzdelávania členských štátov. V usmernení 8 sa konkrétne uvádza, že na
podporu mladých ľudí, a najmä tých, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní
ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť
programy, ktoré by týmto ľuďom pomohli nájsť prvé zamestnanie, získať pracovné
skúsenosti alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy vrátane učňovskej
prípravy, a mali by rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými.

Predsedníctvo chce ďalej upozorniť na skutočnosť, že v nadväznosti na oznámenie
o iniciatíve Mládež v pohybe, ktoré nedávno zverejnila Komisia a ktoré navrhuje rôzne
opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ do roku 2020 (vrátane cieľa zlepšiť
zamestnanosť mladých ľudí), bude Rada počas svojho novembrového zasadnutia vyzvaná,
aby uplatnila integrovaný prístup (v oblasti vzdelávania, mládeže a zamestnanosti), ktorý
bude riešiť rôzne sociálno-ekonomické problémy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia.

*
*     *

Otázka č.  15 , ktorú predkladá  Richard Howitt  ( H-0503/10 )

Vec: Ľudské práva v usmerneniach OECD o nadnárodných podnikoch: preskúmanie

V nadväznosti na závery Rady z decembra 2009, v rámci ktorých boli schválené
odporúčania osobitného zástupcu pre podnikanie a ľudské práva generálneho tajomníka
OSN, podporí Rada v plnej miere návrh na začlenenie novej kapitoly o ľudských právach
do aktualizovaných usmernení OECD o nadnárodných podnikoch, a to na základe
odporúčaní osobitného zástupcu Ruggieho?
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Uskutoční úradujúci predseda konzultácie s ostatnými členskými štátmi s cieľom podporiť
dokument, ktorý osobitný zástupca Ruggie 30. júna 2010 predložil OECD, v ktorom
uviedol, že zodpovednosť podnikov v oblasti ľudských práv presahuje dodávateľov na
prvom a druhom stupni do tej miery, do akej majú naše podniky „vplyv“ na svet?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

(FR) V kontexte svojich záverov o ľudských právach a demokratizácii tretích krajín
zdôraznila Rada minulý rok v decembri dôležitú úlohu podnikov pri dosahovaní úplného
dodržiavania ľudských práv. V tejto súvislosti vyjadrila Rada podporu práci profesora
Ruggieho, osobitného zástupcu OSN pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií
a iných obchodných spoločností.

Európska únia nedávno potvrdila svoju podporu práci osobitného zástupcu, keď v júni
2010 v Ženeve predstavila Rade OSN pre ľudské práva svoju najnovšiu správu. EÚ uvítala
aj plány osobitného zástupcu vytvoriť v roku 2011 súbor usmernení na vykonávanie jeho
koncepčného rámca s názvom Ochrániť, zachovávať a napraviť a aj plán preveriť možnosti
vytvorenia nástroja v OSN na podporu tohto rámca. Tento koncepčný rámec vychádza
z troch základných zásad: povinnosti štátu poskytovať ochranu proti porušovaniu ľudských
práv tretími stranami vrátane podnikov, povinnosti podnikov dodržiavať ľudské práva
a potreby širšieho prístupu k účinnej súdnej aj mimosúdnej náprave. Tieto tri zásady
predstavujú súbor doplnkových aspektov, ktoré spoločne dosahujú trvalý pokrok.

Ako členovia OECD sa niektoré členské štáty EÚ podieľajú na práci tejto organizácie na
modernizácii jej usmernení a zlepšení ich účinnosti a vo všeobecnosti uvítali návrhy
profesora Ruggieho vrátane návrhu pridať osobitnú kapitolu o ľudských právach a zásade
riadnej starostlivosti. Podľa tejto zásady musia podniky, ak nechcú porušovať práva druhých,
uplatňovať riadnu starostlivosť v oblasti ľudských práv, v čom sa spájajú postupy riadenia
rizík v podnikoch a zohľadňovanie aspektov ľudských práv v súlade so základnými
kritériami, ktoré stanovila OSN.

Pokiaľ ide o členské štáty EÚ, pozícia, ktorá bude prijatá v kontexte práce OECD, nie je
koordinovaná medzi pracovnými skupinami Rady. Delegácie v rámci Rady však dostávajú
informácie o pokračovaní tejto práce, najmä z hľadiska obchodných aspektov a aspektov
vzťahujúcich sa na investície.

*
*     *

Otázka č.  16 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0506/10 )

Vec: Zastúpenie EÚ v OSN a iných medzinárodných organizáciách

Akú stratégiu má Rada na zabezpečenie toho, aby sa nedávno vymenovaní vyšší úradníci
Európskej únie, ako sú predseda Európskej rady Herman Van Rompuy a vysoká
predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová, mohli
obracať na Valné zhromaždenie OSN v mene Únie? Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej
zmluvy by mal EÚ medzinárodne zastupovať na úrovni hláv štátov predseda Európskej
rady a nie zástupca krajiny, ktorá zastáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Aké opatrenia
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by sa mali prijať na vykonávanie týchto ustanovení Lisabonskej zmluvy v takých
medzinárodných organizáciách, ako je OSN?

Odpoveď

Táto odpoveď, ktorú vypracovalo predsedníctvo a ktorá nie je záväzná pre Radu ani jej
členov, nebola prezentovaná ústne počas hodiny otázok pre Radu na októbrovej schôdzi
Európskeho parlamentu v roku 2010 v Štrasburgu.

– (FR) Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nahradila Európska únia (EÚ) Európske
spoločenstvo (ES) a stala sa jeho nástupkyňou. Preto zdedila EÚ štatút pozorovateľa na
Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov.

Štatút pozorovateľa na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov, ktorý EÚ
zdedila, sa spája s pomerne obmedzenými právami, ako je obmedzený prístup k zoznamu
rečníkov a určitým procesným právam. Tieto obmedzené práva priniesli podstatné
obmedzenie konania a viditeľnosti EÚ v porovnaní s obdobím pred nadobudnutím platnosti
Lisabonskej zmluvy, v ktorom zastupoval EÚ v OSN členský štát, ktorý predsedal Rade.
Musíme uznať, že EÚ nemôže v súčasnosti na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených
národov plne vykonávať funkciu, ktorá jej v zmysle Zmluvy o fungovaní Európskej únie
patrí, ani nedokáže presadzovať záujmy EÚ tak účinne ako pred nadobudnutím platnosti
Lisabonskej zmluvy.

Vzhľadom na to, že počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia OSN bola
diskusia o návrhu uznesenia o účasti EÚ na práci OSN odložená, rozhodla vysoká
predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 4. októbra o vytvorení
pracovnej skupiny pre uznesenie s cieľom konsolidovať, koordinovať a podporovať prácu
delegácie EÚ pri Organizácii Spojených národov, prácu iných predstaviteľov EÚ v tretích
krajinách a útvarov Komisie a sekretariátu Rady v Bruseli, aby sa vytvorili podmienky
potrebné na nadobudnutie dodatočných práv, ktoré EÚ potrebuje v záujme efektívnej
účasti na práci na Valnom zhromaždení OSN. Pracovnú skupinu tvoria úradníci Komisie
a sekretariátu Rady.

Rada pre zahraničné veci bude diskutovať o stratégii v tejto veci 25. októbra.

***

OTÁZKY PRE KOMISIU

Otázka č.  25 , ktorú predkladá  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0467/10 ).

Vec: Stav realizácie jednotného európskeho neba

Nariadenie (ES) č. 1070/2009 (5)  o zlepšení výkonnosti a udržateľnosti európskeho systému
leteckej dopravy stanovuje pre členské štáty prijatie všetkých potrebných opatrení, v záujme
toho, aby sa zaručilo uplatňovanie jednotlivých funkčných blokov vzdušného priestoru
(FAB) do 4. decembra 2012 s cieľom dosiahnuť potrebnú kapacitu a účinnosť siete riadenia
leteckej dopravy v rámci jednotného európskeho neba, zachovať vysoký stupeň bezpečnosti,
prispieť k celkovým výkonom leteckého dopravného systému a znížiť negatívny účinok
na životné prostredie.

(5) Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 34.
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Nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 (6)  z 29. júla 2010 stanovuje systém výkonnosti
letových navigačných služieb a sieťových funkcií. Vzhľadom na to, že prvé referenčné
obdobie sa začína 1. januára 2012 a keďže Komisia 12. augusta 2010 určila koordinátora
pre systém funkčných blokov leteckého priestoru a v minulých rokoch poskytla značný
objem finančných prostriedkov z rozpočtu TEN-T určených na vymedzenie FAB, mohla
by Komisia informovať, v akom štádiu sa nachádza vymedzenie týchto funkčných blokov
leteckého priestoru a či pri realizácii jednotného európskeho neba bude dodržaný stanovený
časový plán?

Odpoveď

(EN) Pomocou funkčných blokov vzdušného priestoru (FAB) prekračuje každý členský
štát svoje hranice a poskytuje letecké navigačné služby spoločne s inými členskými štátmi.
Bloky FAB sú základnými mechanizmami jednotného európskeho neba, ktoré poskytujú
prevádzkové výhody posilnenej spolupráce medzi poskytovateľmi leteckých navigačných
služieb aj prostredníctvom integrovaného poskytovateľa, ak to je potrebné. Toto je však
naďalej iba prechodný krok na ceste k skutočnému jednotnému európskemu nebu.

V zmysle balíka právnych predpisov o jednotnom európskom nebi SES II sú členské štáty
povinné vytvoriť bloky FAB do 4. decembra 2012. Už boli oznámené dva funkčné bloky
vzdušného priestoru: vo Švédsku a Dánsku a v Spojenom kráľovstve a Írsku. Komisia
očakáva, že bude v nadchádzajúcich mesiacoch podpísaná dohoda FABEC, ktorej
zmluvnými stranami budú Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko
a Švajčiarsko. V auguste 2010 bol pán Jarzembowski vymenovaný za koordinátora s cieľom
urýchliť rokovania medzi členskými štátmi spolupracujúcimi v jednom funkčnom bloku
vzdušného priestoru.

Urýchlenie realizácie jednotného európskeho neba a dodržanie konečného termínu však
vyžadujú ďalšiu prácu.

Komisia vytvorila náročný pracovný program a predstavila množstvo regulačných opatrení
na pomoc členským štátom. 29. júla 2010 bolo napríklad prijaté nariadenie Komisie
stanovujúce systém výkonnosti. Toto bude prostriedok, ktorý privedie členské štáty k tomu,
aby sa popri zvyšovaní výkonnosti zároveň snažili o lepšiu integráciu v oblasti poskytovania
leteckých navigačných služieb.

Komisia navyše práve dokončuje návrh vykonávacieho nariadenia o informačných
požiadavkách pri vytváraní blokov FAB. Podkladový materiál bude tiež dokončený
najneskôr 4. decembra 2010.

Na záver, termín v decembri 2012 predstavuje pre Komisiu a koordinátora blokov FAB
dôležitý nástroj v diskusiách s členskými štátmi. Ak nebude dodržaný termín v decembri
2012, Komisia sa bude musieť zaoberať prípadnými problémami. V tejto fáze však Komisia
verí, že termín bude dodržaný, pretože prípravy pokračujú dobrým tempom.

*
*     *

(6) Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1.
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Otázka č.  26 , ktorú predkladá  Bernd Posselt  ( H-0493/10 )

Vec: Transeurópske železničné siete

Ako posudzuje Komisia časový horizont realizácie jednotlivých úsekov železničnej
magistrály pre Európu medzi Štrasburgom a Salzburgom a akú úlohu pritom zohráva trasa
Mníchov - Mühldorf - Freilassing? Plánuje sa okrem toho nasadenie vlastného koordinátora
TEN pre linku 22 nadväzujúcu na uvedenú trasu?

Odpoveď

(EN) Prioritný projekt č. 17 Paríž – Štrasburg – Stuttgart – Viedeň – Bratislava je železničná
os prebiehajúca z východu na západ, ktorá vedie cez veľmi husto osídlené oblasti uprostred
Európy. Má dĺžku vyše 1 382 kilometrov a vedie cez územie štyroch členských štátov:
Francúzska, Nemecka, Rakúska a Slovenska.

Komisia si myslí, že realizácia tohto projektu dobre napreduje v takmer všetkých
segmentoch, keďže bol vymenovaný koordinátor EÚ Péter Balázs a 9. júna 2006 podpísali
ministri dopravy štyroch členských štátov vyhlásenie o zámere, po ktorom nasledovalo
niekoľko bilaterálnych zmlúv o cezhraničných úsekoch. Posledný vysokorýchlostný úsek
trate vo Francúzsku by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2016, nová viedenská stanica
bude otvorená v roku 2013 a všetky rakúske úseky určené pre osobnú dopravu
naprojektované na rýchlosť 200 km/h by mali byť uvedené do prevádzky najneskôr v roku
2015.

Komisia víta ukončenie prác na cezhraničnom úseku medzi Francúzskom a Nemeckom.
Most cez rieku Rýn v nemeckom meste Kehl bude otvorený 10. decembra 2010. Práce na
úseku Augsburg – Mníchov majú byť podľa plánu ukončené v decembri 2011.

Komisia má však aj určité obavy:

práce na úseku Stuttgart – Ulm sa začali v roku 2010. Tento úsek by mal byť v plnej
prevádzke v decembri 2019 a malo by sa v ňom jazdiť maximálnou rýchlosťou 250 km/h,
hoci, ako vážený pán poslanec vie, úsek v Stuttgarte je tiež stredobodom politickej diskusie;

ešte stále nie je zabezpečené financovanie prepojenia s mníchovským letiskom, aj keď
vláda a parlament (Landtag) spolkovej krajiny Bavorsko nedávno dosiahli dohodu
o koncepcii rozvoja Mníchova (Bahnkonzept München) s cieľom prepojiť železničnú trať
a letisko;

napriek tomu, že v júli 2007 nemecké a rakúske ministerstvá dopravy súhlasili, že spoločne
vybudujú cezhraničný úsek Freilassing – Salzburg s cieľom zvýšiť jeho kapacitu, nemecké
úrady ešte musia potvrdiť konečný dátum začatia prác na nemeckej strane;

pokiaľ ide o úsek Mníchov – Freilassing, očakáva sa, že komplexný prístup k celému úseku
bude prioritou revidovaného rámca plánovania, ktorý má nemecký minister dopravy
predstaviť na jeseň 2010.

Komisia síce chápe, že investície do infraštruktúry musia zohľadňovať dostupné finančné
zdroje štátu, ale investície do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) sú zároveň
kolektívnym záväzkom všetkých dotknutých členských štátov. Takže ak jeden z nich
nesplní svoju časť, je možné, že sa znehodnotia aj investície ostatných. Preto Komisia
pripomenie nemeckej vláde jej politický záväzok.
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Komisia s radosťou oznamuje váženému pánovi poslancovi, že v júni 2010 vymenovala
bývalého významného poslanca Európskeho parlamentu Gillesa Savaryho za nového
európskeho koordinátora prioritného projektu č. 22 (Atény – Norimberg/Drážďany). Prvú
správu o svojej práci predloží Výboru pre dopravu a cestovný ruch 27. októbra 2010.

*
*     *

Otázka č.  27 , ktorú predkladá  Brian Crowley  ( H-0495/10 )

Vec: Financovanie záväzkov verejnej služby regionálnych letísk

Môže Komisia poskytnúť vyhlásenie, v ktorom by naznačila prínosy financovania záväzkov
verejnej služby pre regionálne letiská v Európskej únii?

Odpoveď

(EN) Nariadenie 1008/2008 (7)  umožňuje zavedenie záväzkov služby vo verejnom záujme
z dôvodov hospodárskeho rozvoja alebo územnej spojitosti. Služby vo verejnom záujme
sú nástroje na zabezpečenie prístupu k izolovaným regiónom alebo na podporu cieľov
politiky regionálneho rozvoja v prípade, že by tieto ciele podľa členských štátov neboli
primerane dosiahnuté voľným pôsobením trhových síl.

Tieto záväzky majú všeobecnú povahu (záväzky z hľadiska frekvencie, kapacity,
maximálnych cien atď.). Ak sa žiadny prevádzkovateľ nepodujme na poskytovanie služieb,
členské štáty môžu udeliť výhradnú koncesiu jedinému prevádzkovateľovi vybratému
v európskej verejnej súťaži. Táto výhradná koncesia môže byť s kompenzáciou alebo bez
nej a jej hlavným cieľom je účinne zabezpečiť dosiahnutie cieľov regionálneho rozvoja.
V prípade kompenzácie je jej príjemcom letecká spoločnosť, ktorá vyhrala verejnú súťaž,
nie dotknuté letiská.

V súčasnosti sú služby vo verejnom záujme zavedené na 200 trasách v EÚ. Služby vo
verejnom záujme zabezpečujú prevádzkovanie letov v minimálnej frekvencii na týchto
trasách, čím stimulujú leteckú dopravu na regionálnych letiskách. Komisia neuskutočnila
kvantitatívnu analýzu hospodárskeho vplyvu služieb vo verejnom záujme na regionálne
letiská. Tieto služby však svojou povahou stimulujú leteckú dopravu na regionálnych
letiskách, ktoré by inak boli obsluhované leteckými dopravnými službami s nižšou
frekvenciou.

*
*     *

Otázka č.  28 , ktorú predkladá  Dominique Baudis  ( H-0500/10 )

Vec: Letectvo a biela kniha o doprave

Letectvo predstavuje jeden zo zriedkavých úspechov európskej integrácie. Toto odvetvie,
v ktorom je zamestnaných niekoľko stotisíc kvalifikovaných pracovníkov na celom
kontinente, je štrukturálnym prvkom nášho hospodárstva a našich území. Je skutočným
nositeľom technického pokroku a základným prvkom mobility občanov.

Aké miesto prisudzuje Komisia tomuto priemyslovému odvetviu vo svojej budúcej bielej
knihe o doprave?

(7) Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008.
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Odpoveď

(EN) V letectve je priamo zamestnaných pol milióna osôb a jeho ročný obrat sa blíži
k 100 miliardám EUR. Európa má trhový podiel viac ako 38 %. Preto je toto odvetvie
špičkových technológií pre EÚ kľúčové.

Biela kniha o budúcnosti dopravy ešte nie je dokončená, a preto by bolo predčasné hovoriť
o jej obsahu. Vo všeobecnosti prinesie úžitok odvetviu leteckej dopravy, odvetviu
dopravných zariadení a letectvu.

Využívanie technológií vyvinutých projektom SESAR (výskum riadenia letovej prevádzky
v jednotnom európskom vzdušnom priestore), na ktorom sa zúčastňujú mnohí leteckí
výrobcovia, v prvom rade prinesie výrobu a neustále zlepšovanie účinnosti, čo bude
znamenať prínos pre letecké odvetvie. Dokončenie jednotného európskeho vzdušného
priestoru prispeje k zvýšeniu leteckej kapacity s očakávanými pozitívnymi príležitosťami
pre leteckých dopravcov, ako aj pre európskych leteckých výrobcov.

Lepšia integrácia jednotlivých druhov dopravy spájajúca leteckú, železničnú a verejnú
dopravu prispeje k zníženiu emisií súvisiacich s krátkymi zásobovacími letmi a koncovými
spojeniami s mestami.

Rámcový program 7 so sumou 2,1 miliardy EUR, ktorý zahŕňa iniciatívu Čistá obloha
(800 miliónov EUR), už podporuje technologické potreby európskeho priemyslu tým, že
vyvíja novú generáciou ekologickejších, účinnejších, lacnejších, bezpečnejších
a spoľahlivejších lietadiel, leteckých motorov a zariadení, ako aj dopravy. Aj stratégia
čistých palív, ktorá sa pripravuje, pomôže európskym výrobcom pri rýchlom a hladkom
prechode na udržateľnejšiu leteckú dopravu.

Dôležitou oblasťou politiky v bielej knihe sú v neposlednom rade spravodlivé ceny
v doprave. Zahrnutie leteckej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisiami od
roku 2012 prinesie nielen európskym, ale aj veľkým mimoeurópskym leteckým
spoločnostiam ďalšie stimuly zamerané na inovácie, rýchlejšiu obnovu flotíl a používanie
alternatívnych palív s jednoznačnými prínosmi pre letecký priemysel.

Celkovo sa Komisia zaviazala k ďalšiemu nárastu príležitostí pre toto strategické odvetvie,
ktoré vytvára pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov a vyrába
technológie, ktoré sa používajú aj v ďalších odvetviach.

V tejto súvislosti a v nadväznosti na dobrý príklad Vízie 2020 pre letecký výskum vytvorí
Komisia spolu s lídrami leteckého priemyslu skupinu na vysokej úrovni, ktorá vypracuje
novú víziu pre výskum v oblasti letectva a leteckej dopravy v Európe po roku 2020.

*
*     *

Otázka č.  29 , ktorú predkladá  Richard Howitt  ( H-0504/10 )

Vec: Možnosť premiestnenia letiska Heathrow do ústia rieky Temže

Aké sú prvé reakcie Komisie na správy o tom, že boli obnovené štúdie uskutočniteľnosti
týkajúce sa premiestnenia letiska Heathrow na umelý ostrov, ktorý má byť vytvorený v ústí
rieky Temže, čo bude mať vplyv na životné prostredie, preťaženie dopravy a sťahovanie,
pokiaľ ide o mojich voličov v južnom Essexe? Aké ďalšie štúdie a konzultácie uskutoční
Komisia v tejto oblasti?
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Odpoveď

(EN) V oficiálnych dokumentoch zverejnených ministerstvom dopravy Spojeného
kráľovstva nič nenaznačuje, že by sa v súčasnosti uvažovalo o možnosti premiestniť letisko
Heathrow do ústia Temže. Komisia nemá informácie o novších štúdiách uskutočniteľnosti
v súvislosti s premiestnením letiska Heathrow.

Je dôležité pripomenúť, že na základe zásady subsidiarity je výber umiestnenia letísk
a vlastne všetkej infraštruktúry výlučne vnútroštátnou záležitosťou za predpokladu, že je
zaručený súlad s platnými právnymi predpismi EÚ napríklad v oblasti životného prostredia.

*
*     *

Otázka č.  30 , ktorú predkladá  Sarah Ludford  ( H-0505/10 )

Vec: Telové skenery na letiskách

V každom legislatívnom návrhu Komisie týkajúcom sa používania telových skenerov na
letiskách bude musieť byť dôkladne vyhodnotená účinnosť, nevyhnutnosť a primeranosť
telových skenerov s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti na letiskách. Kedy Komisia rozhodne
o tom, či navrhne celoeurópsky právny rámec, na akých objektívnych kritériách sa bude
zakladať jej hodnotenie vplyvu a rozhodnutie o tom, aké povinné zdravotné normy a normy
týkajúce sa súkromia by mohol právny rámec obsahovať? Poskytne takýto právny predpis
jasné rozhodnutie o uchovávaní snímok a o pravidlách podobných pravidlám USA, ktoré
zaručujú právo na možnosť nepodrobiť sa kontrole telovým skenerom?

Odpoveď

(EN) Komisia prijala oznámenie o používaní bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ
15. júna 2010. Záver tohto oznámenia uvádzal, že Komisia rozhodne o prípadnom
navrhnutí právneho rámca EÚ v oblasti používania bezpečnostných skenerov na letiskách
EÚ a s ním súvisiacich podmienok po ďalšej analýze vplyvu vrátane základných práv
a zdravotných otázok.

Komisia momentálne pracuje na tomto posúdení vplyvu na základe zavedených pravidiel
a metodiky Komisie. Na takúto analýzu je potrebné, aby Komisia definovala problém,
ktorý by si mohol vyžadovať regulačné opatrenie EÚ, a aby vypracovala niekoľko možných
scenárov prinášajúcich rôzne riešenia zamerané na dosiahnutie cieľov a vyriešenie zisteného
problému.

Každá možnosť je starostlivo analyzovaná z hľadiska hospodárskeho, sociálneho,
zdravotného, bezpečnostného a environmentálneho vplyvu na základe dostupných
informácií: štúdií, konzultácií so stranami, výsledkov skúšok atď.

V rámci jednotlivých scenárov sa budú ďalej hodnotiť predovšetkým základné práva,
zdravotné hľadisko a schopnosť detekcie. Do úvahy sa vezme i udelenie možnosti
pasažierom nepodrobiť sa kontrole, ako aj možnosti uchovávania obrazu.

Toto posúdenie vplyvu by malo byť ukončené začiatkom roku 2011. Následne Komisia
rozhodne, či sú potrebné legislatívne opatrenia.

*
*     *
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Otázka č.  38 , ktorú predkladá  James Nicholson ( H-0491/10 )

Vec: Budúca podpora poľnohospodárstvu využívajúcemu trávnaté plochy

V nedávnom rozhovore uverejnenom v írskej tlači (Irish Independent, utorok 21. septembra
2010) komisár Ciolos uviedol, že je pripravený zvážiť ďalšiu podporu poľnohospodárskemu
systému využívajúcemu trávnaté plochy, aký má Írsko. Aký mechanizmus (mechanizmy)
plánuje Komisia v súčasnom štádiu využiť, aby umožnil poskytovanie ďalšej takejto podpory
poľnohospodárom?

Odpoveď

(FR) Zmeny, ktoré je potrebné vykonať v systéme priamych platieb a presnejšie v spôsobe
prerozdeľovania platieb s cieľom zabezpečiť spravodlivejšiu podporu jednotlivých členských
štátov, regiónov a kategórií poľnohospodárov, sú hlavnou témou diskusie o budúcnosti
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Jedným z aspektov problému je čo najlepší
spôsob nasmerovania priamych platieb do oblastí poľnohospodárstva, ktoré osobitne
prispievajú k dodávke ekologických verejných statkov.

Stále sú však otázne postupy a kritériá smerujúce k spravodlivejšej a cielenejšej podpore,
ktoré zároveň zabránia významnému narušeniu priamych platieb, ktoré by mohlo mať
významné hospodárske dôsledky v určitých oblastiach alebo pre určité systémy výroby.

*
*     *

Otázka č.  39 , ktorú predkladá  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0507/10 )

Vec: Program POSEI

Ako Komisia hodnotí účinnosť programu POSEI so zreteľom na producentov banánov
v najvzdialenejších regiónoch EÚ? Zlepšilo sa týmto programom výrazným spôsobom
postavenie producentov banánov v EÚ na európskom trhu s banánmi? Plánujú sa nejaké
úpravy balíka opatrení POSEI pre oblasť obchodovania s banánmi v kontexte nadchádzajúcej
revízie finančného výhľadu EÚ v polovici obdobia?

Odpoveď

(FR) V správe o vplyve reformy programu POSEI z roku 2006, ktorú Komisia predložila
Európskemu parlamentu a Rade 24. septembra 2010 (8) , sa zdôrazňuje, že opatrenia
programu POSEI sú veľmi účinné v niektorých odvetviach poľnohospodárstva
v najvzdialenejších regiónoch vrátane odvetvia vývozu banánov.

Opatrenia programu POSEI, ktoré pre odvetvie produkcie banánov znamenali významnú
úroveň pomoci, priniesli pozitívne výsledky z hľadiska zachovania úrovne produkcie
a príjmov.

Odvetvie zaznamenalo výrazný pokrok najmä z hľadiska zvýšenia ziskovosti, účinkov na
produktivitu, kvalitu a podmienky ekologickej produkcie.

Tieto závery sú sčasti založené na nedávnej štúdii vypracovanej nezávislými konzultantmi
pre Komisiu, v ktorej boli zhodnotené opatrenia zavedené v rámci systému POSEI od roku
2001.

(8) KOM(2010)0501 v konečnom znení, Správa Komisie pre Európsky parlament a Radu: prvá správa o vplyve reformy
programu POSEI z roku 2006.
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Komisia preto môže uviesť, že systém POSEI výrazne prispieva k zachovaniu európskej
produkcie banánov a k zlepšovaniu podmienok produkcie.

Keď boli v roku 2007 do systému POSEI presunuté granty, súčasné finančné prostriedky
pre producentov banánov v EÚ boli stanovené na 279 miliónov EUR pre štyri výrobné
regióny – Kanárske ostrovy, Martinik, Guadeloupe a Madeiru. Táto značná suma sa sčasti
vypočítala tak, aby odrážala istú premenlivosť trhu s banánmi v prípade scenára ďalšej
liberalizácie.

Komisia preto zastáva názor, že v súčasnosti vyčlenený rozpočet na granty pre odvetvie
produkcie banánov je ešte dostatočný na to, aby mohol chrániť producentov EÚ
v momentálnom otvorenejšom trhovom prostredí.

Komisia však podrobne sleduje vplyv viacstranných dohôd o obchode zameraných na
zníženie dovozných ciel na banány a v prípade potreby prijme primerané opatrenia na
jeho zmiernenie.

*
*     *

Otázka č.  42 , ktorú predkladá  Struan Stevenson  ( H-0475/10 )

Vec: Štrukturálne nedostatky súčasnej spoločnej politiky rybného hospodárstva

Jedným zo štrukturálnych nedostatkov spoločnej politiky rybného hospodárstva, na ktorý
poukázala nedávna zelená kniha, je nedodržiavanie platných pravidiel. Prispieva
k nadmernému rybolovu a poškodzovaniu morského prostredia a často ho stimulujú
opatrenia, ktoré sú podporované z prostriedkov EÚ. Pomýšľa preto Komisia zaviesť
mechanizmus podmienenosti, na základe ktorého sa prístup k prostriedkom EÚ a zdrojom
prideleným rybnému hospodárstvu podmieni plnením podmienok, podobný mechanizmu
krížového plnenia existujúcemu v spoločnej poľnohospodárskej politike?

Odpoveď

(EN) V reakcii na správu Dvora audítorov EÚ z novembra 2007 (osobitná správa 7/2007)
sa Komisia podujala urobiť hĺbkovú reformu systému kontroly a presadzovania pravidiel.
Nové kontrolné nariadenie (nariadenie č. 1224/2009 (9) ) významne prispeje k zlepšeniu
kontroly, presadzovania pravidiel a ich dodržiavania v európskom rybnom hospodárstve.

V súvislosti so zavedením mechanizmu podmienenosti v prístupe k prostriedkom EÚ
a zdrojom prideleným rybnému hospodárstvu by Komisia chcela pripomenúť v súčasnosti
platné ustanovenia, ako napríklad článok 16 nariadenia Rady č. 2371/2002 (10)  (základné
nariadenie o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva
v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu), článok 90 nariadenia Rady č. 1224/2009
(kontrolné nariadenie) a článok 40 nariadenia Rady č. 1005/2008 (11)  (nariadenie
o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove). Okrem toho Európsky fond
pre rybné hospodárstvo a rámec zberu údajov zahŕňajú možnosti na pozastavenie finančnej
pomoci alebo uplatnenie finančných korekcií v prípadoch, keď členské štáty neplnia určité
administratívne alebo programovacie a dodacie podmienky.

(9) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009.
(10) Ú. v. ES L 358, 31.12.2002.
(11) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008.
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Komisia považuje nadchádzajúcu reformu spoločnej politiky v oblasti rybolovu za
príležitosť preskúmať potrebu a možnosti zavedenia ďalších mechanizmov podmienenosti.

*
*     *

Otázka č.  43 , ktorú predkladá  Pat the Cope Gallagher  ( H-0497/10 )

Vec: Celkový povolený úlovok makrel v roku 2011

Aké opatrenia zavedie Komisia, aby zabezpečila, že rybári Spoločenstva, ktorí vykonávajú
pelagický rybolov, budú mať prospech zo zvýšeného celkového povoleného úlovku makrel
v súlade s odporúčaním Medzinárodnej rady pre morský výskum na rok 2011?

Odpoveď

(EN) Komisia je veľmi znepokojená súčasnou situáciou, keď rovnako Island, ako aj Faerské
ostrovy zaviedli jednostranné kvóty a v dôsledku toho dochádza k nadmernému rybolovu.

Postup zavedenia jednostranných kvót Islandom a Faerskými ostrovmi je jednoducho
neakceptovateľný. Je to neakceptovateľné, pretože my ako Európska únia a Nórsko sme
celé roky budovali tieto lukratívne populácie rýb v severovýchodnom Atlantiku, aby
dosiahli dobrú a trvalo udržateľnú úroveň. Množstvo makrel, ktoré tento rok ulovili
islandské a faerské plavidlá ďaleko prekračuje množstvo, ktoré ulovili kedykoľvek predtým.
Táto činnosť tiež podkopáva všetko vynaložené úsilie nášho priemyslu, ktorý sa snaží
chrániť túto populáciu rýb.

Prioritou Komisie je zabezpečiť udržateľnosť populácie rýb a umožniť tak rybárom plne
profitovať z čo najlepšej dostupnosti makrel v roku 2011 aj v dlhodobom horizonte.
S týmto cieľom sa Komisia ujala vedenia pri opätovnom zavádzaní riadenia spolupráce
so všetkými pobrežnými štátmi, vo vodách ktorých makrely migrujú. Preto Komisia
požiadala, aby sa o tejto otázke rokovalo počas zasadnutia Rady ministrov pre rybné
hospodárstvo dňa 27. septembra 2010, kde členské štáty v tomto zámere podporili Komisiu.

Únia sa nachádza v kritickom bode, pokiaľ ide o riadenie populácie makrel
v severovýchodnom Atlantiku, so zreteľom na to, že neexistuje dohoda o rozdelení kvót
medzi pobrežnými štátmi. Terajšia úroveň rybolovu je oveľa vyššia než odporúčanie vedcov
na rok 2010. Komisia sa zaviazala nájsť riešenie vzniknutých problémov, aby sa populácia
rýb dostala opäť do stavu dobrého riadenia v roku 2011, a jej pozícia je založená na týchto
rokovaniach v Medzinárodnej rade pre výskum mora (ICES) na rok 2011, ktoré umožňujú
zvýšenie celkového povoleného úlovku makrel (TAC).

Pokiaľ nedôjde k spolupráci, hrozí vážne riziko, že populácia rýb sa zmenší. Aby sa tomu
predišlo, Komisia je rozhodnutá obhajovať záujmy Únie dosiahnutím dlhodobej dohody.
Rokovania túto jeseň budú kľúčové a bude potrebná flexibilita a dobrá vôľa všetkých
zúčastnených strán, aby sa dosiahlo riešenie.

*
*     *

Otázka č.  44 , ktorú predkladá  Marek Józef Gróbarczyk  ( H-0501/10 )

Vec: Rozvoj pobrežného rybolovu v rámci spoločnej rybárskej politiky

Ochrana pobrežného rybolovu má v kontexte prebiehajúcej reformy spoločnej rybárskej
politiky popísanej v príslušnej zelenej knihe prvoradý význam.
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Koncepcia predaja individuálnych prenosných kvót (QIT), ktorú iniciovala Komisia,
vzbudzuje v sektore rybolovu obavy a nie je v súlade so zachovaním drobného rybolovu,
čo dokazuje aj skúsenosť islandského rybolovu v tejto oblasti.

Mohla by Komisia popísať svoju koncepciu reformy spoločnej rybárskej politiky na základe
individuálnych prenosných kvót? Počíta sa aj s iným, menej rizikovým spôsobom
financovania spoločnej rybárskej politiky ? Ako pokročili rozhovory na túto tému
s členskými štátmi?

Odpoveď

(EN) Vážený pán poslanec hovorí o dôležitosti pobrežného rybolovu a vzťahu medzi
pobrežnými rybárskymi flotilami a možným zavedením individuálnych prenosných kvót
na základe reformovanej spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Komisia v súčasnosti analyzuje túto otázku. Uvedomujeme si možné negatívne dôsledky
zavedenia takýchto práv na drobný rybolov a pobrežné rybárske flotily vrátane
vnútrozemských rybárskych flotíl. Komisia súhlasí s váženým pánom poslancom, že je za
každú cenu potrebné predísť negatívnym dôsledkom takýchto opatrení. Musíme však
zdôrazniť, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie a že Komisia vynaloží potrebné
úsilie na to, aby sa vzali do úvahy záujmy odvetvia drobného rybolovu a pobrežného
rybolovu, aby boli chránené pred negatívnymi dôsledkami v súvislosti s obchodovateľnými
právami.

*
*     *

Otázka č.  45 , ktorú predkladá  Carl Schlyter  ( H-0469/10 )

Vec: Mastné kyseliny omega 3 a srdcový infarkt

V časopise New England Journal of Medicine (12)  boli zverejnené najnovšie výsledky
holandského výskumného projektu, na ktorom sa zúčastnilo 4 800 mužov a žien. Výsledky
dokazujú, že mastné kyseliny omega 3 v malých dávkach, napr. v stolovom margaríne,
vôbec neznižujú riziko srdcového infarktu. Tieto výsledky by mali mať dôsledky pre tie
spoločnosti, ktorých reklamné kampane tvrdia opak, a to, že používanie týchto margarínov
znižuje riziko srdcového infarktu.

Domnieva sa Komisia, že ďalšie tvrdenia o účinkoch margarínov sú v súlade s právnymi
predpismi EÚ? Aké opatrenia zamýšľa Komisia prijať s cieľom zastaviť takéto reklamné
kampane a zabezpečiť, aby sa takéto tvrdenia už nevydávali?

Odpoveď

(EN) Nariadenie (ES) č. 1924/2006 (13)  o výživových a zdravotných tvrdeniach bolo prijaté
na zabezpečenie toho, aby všetky výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách v EÚ boli
pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné pre spotrebiteľov. Z tohto dôvodu sa zákonodarcovia
rozhodli, že hlavným hľadiskom, ktoré sa má brať do úvahy pri používaní tvrdení, je
vedecké zdôvodnenie. Takéto nezávislé vedecké hodnotenie pravdivosti tvrdení vykonáva
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

(12) http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1003603.
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných

tvrdeniach o potravinách, Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 – 25.

21-10-2010Diskusie Európskeho parlamentuSK122



Nariadenie požaduje, aby všetky zdravotné tvrdenia boli povolené na úrovni EÚ na základe
odporúčania úradu EFSA.

Pri udeľovaní povolenia pre tvrdenie sa určujú vhodné podmienky používania, aby sa
zaistilo, že konzumácia výrobku, ktorého sa týka dané tvrdenie, prinesie želaný účinok.
Napríklad podmienky používania môžu na základe vedeckého odporúčania obmedziť
používanie tvrdenia iba na tie potraviny, pri ktorých sa preukázal daný účinok, alebo
stanoviť minimálne množstvo aktívnej zložky potrebné na dosiahnutie účinku.

Čo sa týka otázky, boli povolené tvrdenia týkajúce sa určitých látok, ktoré môžu obsahovať
mnohé produkty vrátane tukových nátierok (margarínov), a ich účinku na znižovanie
cholesterolu. Takéto tvrdenia môžu naznačovať, že vysoká hladina cholesterolu je rizikovým
faktorom pri vývoji srdcovo-cievnych ochorení. Príslušné vnútroštátne orgány sú potom
zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov, ktoré sa ich týkajú.

Pokiaľ ide o tvrdenia o mastných kyselinách omega 3 a kardiovaskulárnych ochoreniach,
na niektoré ešte čaká hodnotenie úradu EFSA, ale o ostatných tvrdeniach, ktoré už boli
vyhodnotené, Komisia rokuje s členskými štátmi o rozhodnutí o ich povolení. Tvrdenia,
ktoré boli predložené na schválenie, zatiaľ môžu byť ponechané na trhu, až kým sa o nich
nerozhodne.

Na záver chcem váženého pána poslanca uistiť, že keď sa bude plne uplatňovať nariadenie,
v EÚ sa budú môcť používať iba zdravotné tvrdenia podložené vedeckým výskumom.

*
*     *

Otázka č.  46 , ktorú predkladá  Mairead McGuinness  ( H-0472/10 )

Vec: Úprava smernice EÚ o slobode pohybu a predchádzanie fingovaným
manželstvám

Niektoré členské štáty, medzi nimi aj Írsko, museli na základe rozsudku Európskeho
súdneho dvora vo veci Metock z 25. júla 2008 upustiť od požiadavky úpravy smernice
2004/38/ES (14)  o slobode pohybu občanov v rámci Európskej únie, ktorou chceli predísť
tomu, aby prisťahovalci uzatvárali manželstvá z rozumu, a mohli tak zostať v EÚ. Jeden
z hlavných sobášnych matričných úradov v Írsku pred časom upozornil, že v prípade 10
až 15 % civilných obradov v krajine môže ísť o fingované manželstvá, ktorých jediným
cieľom je obísť pravidlá o prisťahovalectve.

Je Komisia rovnako ako členské štáty znepokojená tým, že táto smernica by mohla byť
vzhľadom na rozsudok vo veci Metock zneužívaná? Dostala Komisia od ktoréhokoľvek
z členských štátov informácie o zneužívaní alebo porušovaní smernice 2004/38, a ak áno,
aké mechanizmy sú k dispozícii na poskytovanie takýchto informácií ostatným členským
štátom? Zastáva Komisia názor, že členské štáty môžu zamedziť uzatváraniu manželstiev
z rozumu bez toho, aby bola upravená smernica 2004/38, a ak áno, akým konkrétnym
spôsobom?

(14) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
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Odpoveď

(EN) Ako bolo zdôraznené v správe (15)  Komisie o uplatňovaní smernice 2004/38/ES (16) ,
Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku v prípade Metock (17)  pripomenul, že
smernica nebráni členským štátom v boji proti zneužívaniu práv EÚ vrátane boja proti
manželstvám z rozumu, ako sa stanovuje v článku 35 tejto smernice.

S cieľom identifikovať problémy a ujasniť otázky interpretácie smernice a pomôcť členským
štátom správne ju uplatňovať Komisia v septembri 2008 vytvorila skupinu expertov
z členských štátov. Náplňou práce tejto skupiny, ktorá pravidelne zasadá, je boj proti
zneužívaniu, výmena osvedčených postupov, štatistík a informácií o nových spôsoboch
zneužívania. Používa informačnú sieť, ktorá umožňuje členským štátom poskytovať
štatistické údaje a ďalšie informácie o zneužívaní a podvodoch. Komisia v tejto skupine
podporuje činnosť na technickej úrovni, aby mali členské štáty lepšiu možnosť bojovať
proti zneužívaniu.

Ďalšiu podporu poskytla Komisia vo svojich usmerneniach (18)  o lepšom uplatňovaní
smernice z júla 2009. V súvislosti so zneužívaním a podvodmi sa v usmerneniach
zdôraznilo, že smernica umožňuje členským štátom prijímať účinné a potrebné opatrenia
na boj proti zneužívaniu a podvodom v oblastiach, ktoré patria do oblasti pôsobnosti
právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe osôb, tým, že odmietnu, ukončia alebo odoberú
akékoľvek právo udelené na základe smernice v prípadoch zneužitia práv alebo podvodov,
ako sú napríklad manželstvá z rozumu. Všetky takéto opatrenia musia byť primerané
a podliehať procesným zárukám, ktoré sú uvedené v smernici.

Nedávne správy zo Spojeného kráľovstva týkajúce sa súdnych rozsudkov za trestné činy
kňazov, ktorí sa podieľali na uzatváraní fingovaných manželstiev, a úspešné policajné razie
proti organizovaným kriminálnym skupinám, ktoré boli zapletené v organizovaní
fingovaných manželstiev, ku ktorým došlo po policajnom vyšetrovaní, potvrdzujú
stanovisko Komisie, že nie je potrebné zmeniť existujúci legislatívny rámec, aby mali
členské štáty možnosť podniknúť účinné kroky proti zneužívaniu.

*
*     *

Otázka č.  47 , ktorú predkladá  Bendt Bendtsen  ( H-0474/10 )

Vec: Ekologické verejné obstarávanie

Zdravotnícke pomôcky nepatria do desiatich sektorov, ktoré Komisia uprednostňuje
v súvislosti s ekologickým verejným obstarávaním. Vypracovanie harmonizovaných kritérií
pre tento sektor sa ukázalo ako problematické, vzhľadom na to, že všeobecný termín
„zdravotnícke pomôcky” pokrýva mnohé výrobky rôzneho druhu. Neexistujúce usmernenia
pre obstarávanie zdravotníckych pomôcok však môžu mať mimovoľne za následok, že
tomuto sektoru bude chýbať dôležitý impulz na nepretržitý rozvoj lepších a trvalo
udržateľných výrobkov.

(15) KOM(2008)840 v konečnom znení.
(16) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných

príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, Ú. v. L 158 z 30. apríla 2004, s.
77.

(17) Rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2008 v prípade C-127/08 Metock a iní (Zb. 2008, s. I-6241).
(18) KOM(2009)313 v konečnom znení.
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Zvážila Komisia možnosť opätovne vypracovať usmernenia, v ktorých by jednotlivé druhy
výrobkov súhrnne uvádzané pod všeobecným termínom „zdravotnícke pomôcky” boli
prípadne rozdelené do viacerých kategórií? Zvážila sa v tejto súvislosti možnosť spolupráce
so zástupcami hospodárskej oblasti a medziodvetvových organizácií v záujme toho, aby
sa sektor takýmto spôsobom podieľal na kategorizácii jednotlivých druhov výrobkov?
Zvážila okrem toho Komisia stanovenie osobitných kategórií inovácií, ktoré by špecifickým
spôsobom zodpovedali charakteru a oblastiam uplatňovania výrobkov?

Odpoveď

(EN) Komisia v súčasnosti prehodnocuje možnosti zavedenia kritérií ekologického verejného
obstarávania pre určité kategórie produktov používaných v sektore zdravotníctva. Do
úvahy sa berie celkový dosah na životné prostredie a zlepšenie potenciálu tejto skupiny
produktov v porovnaní s inými skupinami produktov, ako aj ochota členských štátov
a priemyselného odvetvia zúčastňovať sa na tomto procese. O tejto otázke sa bude
diskutovať s poradnou skupinou pre ekologické verejné obstarávanie a rozhodne sa o tom
do konca roku 2010.

*
*     *

Otázka č.  48 , ktorú predkladá  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0477/10 )

Vec: Rovnosť pohlaví a dôchodky žien

Tento rok v lete Komisia zverejnila zelenú knihu pod názvom Snaha o primerané, trvalo
udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy, v ktorej sa zaoberá s niektorými
otázkami spojenými so systémom platobnej schopnosti dôchodkových fondov, zvýšením
veku odchodu do dôchodku a s mobilitou dôchodkov. V zelenej knihe sa však neuvádza
zásada rovnosti pohlaví a úplne v nej chýba zmienka o výške dôchodkov žien. Ženy sú na
pracovnom trhu celý život vystavené diskriminácii, pretože ešte stále existujú veľké rozdiely
medzi odmenami mužov a žien za rovnakú prácu. Okrem toho výška dôchodkov žien je
nižšia, pretože pracujú v odvetviach, v ktorých sú nízke odmeny, alebo musia ukončiť
svoju pracovnú činnosť s cieľom venovať sa svojej rodine, čo ešte zvyšuje chudobu žien
vo vyššom veku.

Nepovažuje Komisia za vhodné, aby sa otázka výšky dôchodkov žien skúmala oddelene,
vzhľadom na to, že diskriminácia na trhu práce ovplyvňuje dôchodkové dávky žien? Aké
konkrétne opatrenia plánuje prijať Komisia s cieľom znížiť rozdiely vo výške dôchodkov
žien a mužov?

Odpoveď

(EN) Zelená kniha Komisie s názvom „Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné
európske dôchodkové systémy“ (19)  sa týka rodového rozmeru a o problémoch, ktorým
čelia ženy, sa vyjadruje podobne ako vážená pani poslankyňa (20) .

Zelená kniha spája rôzne prvky rámca pre dôchodky na úrovni EÚ a tento holistický prístup
zúčastnené strany všeobecne vítajú. Kľúčová otázka primeranosti dôchodkov sa preto
bude riešiť v tomto rámci, kde bude naďalej silne zastúpený rodový rozmer (primeranosť
dôchodkov žien). Ten sa vyznačuje hlavným dôrazom na opatrenia trhu práce, kde prináša

(19) KOM(2010) 365 v konečnom znení.
(20) Pozri napríklad stranu 5.
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ovocie holistický prístup, napríklad prostredníctvom spojenia so stratégiou EÚ 2020.
Všetky konkrétne opatrenia, ktoré zamýšľa Komisia prijať na základe zelenej knihy, budú
závisieť od výsledku prebiehajúcich konzultácií. Len čo zúčastnené strany predložia svoje
názory, Komisia zváži, aké vhodné kroky ďalej podnikne.

Komisia už podnikla niekoľko iniciatív na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi na
trhu práce, kde majú rodové rozdiely v dôchodkoch svoj pôvod. Konkrétne sa týkajú
presadzovania rodového hľadiska v európskej stratégii zamestnanosti a špecifickej kampane,
ktorú Komisia spustila v roku 2009 na riešenie rozdielov v odmeňovaní. Nerovnosti
v oblasti zamestnanosti medzi ženami a mužmi a ich vplyv na dôchodok predstavujú
dôležité hľadisko vo vyhlásení Komisie z marca 2010 o Charte žien (21)  a v nedávnom
oznámení o stratégii pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie rokov 2010 –
2015 (22) .

Okrem toho ako súčasť práce na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi v rámci
otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ktorej
dominantným cieľom je rodová rovnosť, Komisia sleduje rodový rozmer v národných
strategických správach členských štátov a v tejto súvislosti uverejnila svoje najnovšie
hodnotenie v spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení na rok 2009 (23) .
Táto práca pomohla pri získavaní informácií pre zelenú knihu o dôchodkoch a následné
kroky budú stavať na iniciatívach, ktoré prebiehajú.

*
*     *

Otázka č.  49 , ktorú predkladá  Andrew Henry William Brons  ( H-0478/10 )

Vec: Prezident Mali

Zaujímala by ma reakcia Komisie na minulotýždňový príhovor prezidenta Mali
v Európskom parlamente. Je treba pripomenúť, že vyjadril sťažnosť v súvislosti s únikom
mozgov do rozvinutých krajín, ktorým trpí Mali. Konštatoval, že takmer 35 % absolventov
vysokých škôl z Mali pracuje v zahraničí a že vysoký, ale nešpecifikovaný podiel
pracovníkov zdravotníckych služieb pracuje v iných krajinách. Zastáva Komisia názor, že
je pre rozvinuté krajiny morálne prijateľné, aby krajinám tretieho sveta preberali
zdravotníckych zamestnancov, ktorí boli vyškolení na ich náklady pochádzajúce z veľmi
obmedzených zdrojov?

Odpoveď

(EN) Komisia má obavy najmä o kritický nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych
pracovníkov v mnohých afrických krajinách. Odhaduje sa, že na poskytovanie základnej
zdravotnej starostlivosti je potrebných minimálne 2,3 zdravotníckych pracovníkov na
1000 obyvateľov. Afrika má v priemere 0,8 zdravotníckych pracovníkov na 1000
obyvateľov a v Mali je to ešte menej v porovnaní s 10,3 pracovníkov na 1000 obyvateľov
v Európe. Vedomá si tohto problému a prínosu, ktorý EÚ získava z pozície cieľa mnohých
z týchto migrujúcich pracovníkov, EÚ prijala stratégiu na riešenie krízy ľudských zdrojov
v oblasti zdravotníctva v rozvojových krajinách nasledovanú európskym akčným

(21) KOM(2010) 78 v konečnom znení.
(22) KOM(2010) 491 v konečnom znení.
(23) Pozri najmä bod 4.2.3 podporného dokumentu: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2588&langId=en.
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programom. V 51 krajinách vrátane Mali EÚ podporuje zdravotnícke programy, ktoré sa
zaoberajú ľudskými zdrojmi v oblasti zdravotníctva. Na celosvetovej úrovni EÚ začína
skúmať možnosti povzbudzovania migračnej cirkulácie a zavádzania ďalších mechanizmov,
vďaka ktorým pomôže migrácia zdravotníckych pracovníkov rozvoju.

Jedna z podtém tematického programu Investovanie do ľudí sa venuje zlepšovaniu
zdravotníckych systémov a riešeniu krízy ľudských zdrojov. V rámci tejto časti sa projekt
EÚ financuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, aby sa posilnil rozvoj
zdravotníckeho personálu a riešil kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v 57
krajinách vrátane 36 afrických krajín a v rámci nich aj v Mali.

Existujúce právne predpisy EÚ a právne predpisy, ktoré sa pripravujú, už obsahujú
množstvo záruk zameraných na zabránenie „úniku mozgov“. Napríklad v smernici
2009/50 (24)  o modrej karte EÚ sa uvádza, že členské štáty môžu zamietnuť žiadosti
o vydanie modrej karty, aby zaistili etickosť náboru. Smernica okrem toho neovplyvňuje
dohody s tretími krajinami, ktoré uvádzajú profesie, ktoré trpia nedostatkom pracovníkov
a ktoré sú teda predmetom etického náboru. Štátni príslušníci tretích krajín so štatútom
osôb s dlhodobým pobytom v Európskej únii môžu až na rok opustiť územie EÚ bez toho,
aby štatút stratili, a toto obdobie sa pre vysoko kvalifikovaných migrantov s modrou kartou
predlžuje na dva roky. Tieto ustanovenia podporujú migračnú cirkuláciu medzi členskými
štátmi a domovskými krajinami migrantov sprevádzanú presunom zručností a finančných
prostriedkov.

Európska rada tiež zdôrazňuje potrebu podniknúť ďalšie kroky na maximalizovanie
pozitívnych a minimalizovanie negatívnych vplyvov migrácie na rozvoj v súlade
s globálnym prístupom k migrácii.

*
*     *

Otázka č.  50 , ktorú predkladá  Ivo Belet  ( H-0489/10 )

Vec: Odstupné pre komisárov EÚ

Na základe nariadenia č. 422/67/EHS (25)  z 25. júla 1967 dostávajú bývalí členovia Komisie
počas troch rokov po uplynutí svojho funkčného obdobia 40 % až 65 % svojho platu
a tento príspevok môžu poberať zároveň s odmenou, ktorú dostávajú za vykonávanie
nových činností. Toto veľkorysé ustanovenie vyvoláva vo verejnosti veľmi kritické reakcie.

Mieni Komisia iniciovať preskúmanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o poberanie
odstupného súčasne s novým príjmom (článok 7 ods. 3 nariadenia)?

Odpoveď

(EN) Táto vec je zodpovednosťou Rady podľa článku 243 Zmluvy o fungovaní EÚ (bývalý
článok 210 Zmluvy o ES).

*
*     *

(24) Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín
s cieľom poskytnúť vysokokvalifikovanú pracovnú silu, Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009.

(25) Ú. v. ES 187, 8.8.1967, s. 1.
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Otázka č.  51 , ktorú predkladá  Liam Aylward  ( H-0499/10 )

Vec: Obchodná politika zoskupenia Mercosur a vplyv na odvetvie
poľnohospodárstva v Európe

Druhé kolo rokovaní s obchodným zoskupením Mercosur sa uskutoční 11. októbra. Aký
vplyv budú mať podľa komisára výsledky rozhovorov na odvetvie poľnohospodárstva?
Na začiatku roku 2011 bude uverejnená hospodárska štúdia o prípadnom vplyve politiky.
Môže Komisia poskytnúť nejaké informácie o súčasnom stave štúdie? Bude štúdia zameraná
na významný vplyv, ktorý bude mať táto obchodná politika na odvetvie poľnohospodárstva
v Európe?

Odpoveď

(EN) Posledné kolo rokovaní o obchodnom pilieri dohody o pridružení medzi EÚ
a zoskupením Mercosur sa uskutočnilo 11. – 15. októbra 2010 v Bruseli.

Komisia bude Európsky parlament naďalej pravidelne informovať o pokroku týchto
rokovaní. Podľa plánu bude krátko po každom kole rokovaní zaslaná písomná správa
Výboru Rady pre obchodnú politiku, ako aj Výboru Európskeho parlamentu pre
medzinárodný obchod.

Treba poznamenať, že úplné hodnotenie trvalo udržateľného obchodného vplyvu
skúmajúce potenciálne hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy dohody o voľnom
obchode medzi EÚ a zoskupením Mercosur sa už vykonalo a jeho záverečné správy sú od
m a r c a  2 0 0 9  v e r e j n e  p r í s t u p n é  ( p o z r i
http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments

).

Reakciu Komisie na zistenia a odporúčania štúdie obsahuje dokument o pozícii o hodnotení
trvalo udržateľného obchodného vplyvu zverejnený v júli 2010.

Okrem toho sa Komisia rozhodla dokončiť túto prácu cielenejšími hospodárskymi štúdiami,
ktoré majú byť dokončené začiatkom roku 2011. Tieto štúdie poskytnú aktuálnu analýzu
a informácie o celkovom hospodárskom vplyve odstraňovania colných poplatkov
a necolných prekážok v obchodovaní s tovarom, službami a investíciami, ako aj detailnejšie
hodnotenie vplyvov na poľnohospodárstvo.

Na základe toho Komisia zváži citlivosť poľnohospodárstva EÚ ako celku a v rámci
konkrétnych významných odvetví poľnohospodárstva, ktoré môžu v najväčšej miere
zasiahnuť budúce ústupky. Pre tieto konkrétne oblasti Komisia vypracuje poľnohospodársku
ponuku, ktorá sa obmedzí na ústupky, ktoré zohľadnia názory významných trhov
a výrobných odvetví EÚ a ktorá bude, samozrejme, v zhode so všeobecnou spoločnou
poľnohospodárskou politikou.

*
*     *

Otázka č.  53 , ktorú predkladá  Charalampos Angourakis  ( H-0511/10 )

Vec: Memorandum ničí bežné rodiny a vzdelávanie

Tisícky detí z bežných rodín nenachádzajú v Grécku miesto v materských školách patriacim
samosprávam, pretože z dôvodu nedostatku zdrojov a personálu veľa samospráv zatvára
tieto inštitúcie. V samotnom meste Atény bolo z 8 816 žiadostí prijatých iba 5 465. Okrem
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toho 60 až 70 % personálu v materských školách hrozí prepustenie, pretože ich pracovné
zmluvy neboli obnovené. Navyše počet vymenovaných učiteľov vo verejnom školstve sa
znížil o polovicu, zatiaľ čo sa znásobujú odchody do dôchodku tak, že sa odhaduje, že
chýba viac ako 20 000 učiteľov. Tieto problémy spolu s hromadnou nezamestnanosťou
a výrazným znížením platov a sociálnych dávok favorizované najmä memorandom, ktoré
podpísala vláda vedená stranou PASOK s Európskou úniou, ECB a MMF, zhoršujú celkové
problémy rodín bežných pracujúcich.

Uznáva Komisia, že opatrenia prijaté v rámci memoranda v neúnosnej miere zasahujú
bežné rodiny a najmä ženy, a to z dôvodu dramatického zvýšenia nedostatku personálu
vo verejných materských školách, zhoršenia fungovania verejných škôl a poškodzovania
práva na vzdelávanie v prípade detí pracujúcich?

Odpoveď

(EN) Memorandum o porozumení (MoP) podpísali Grécko a Komisia (v mene členských
štátov eurozóny) v súlade s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Európskou
centrálnou bankou (ECB). Fiškálne, finančné a štrukturálne opatrenia obsiahnuté v MoP
a finančné prostriedky 110 miliárd EUR poskytnuté členskými štátmi eurozóny a MMF
sú nevyhnutné na to, aby Grécko dostali z krízy. Bez týchto finančných prostriedkov
a opatrení MoP by bolo narušenie gréckeho hospodárstva ešte oveľa drastickejšie a náhle
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi následkami na gréckych občanov. Opatrenia
obsiahnuté v MoP boli vypracované v úzkej spolupráci gréckej vlády s Komisiou,
zohľadňujúc makroekonomickú situáciu so zreteľom na sociálne záujmy. Komisia uznáva,
že grécka kríza má veľké sociálne dôsledky na niekoľko vrstiev gréckeho obyvateľstva.
Tieto dôsledky však spôsobuje najmä fiškálna nerovnováha, problémy
konkurencieschopnosti a finančné ťažkosti, ktoré sa MoP usiluje riešiť.

Pokiaľ ide o vplyv na zamestnanie žien a ťažkosti s financovaním zariadení dennej
starostlivosti o deti a štátnych škôl, Komisia upozorňuje váženého pána poslanca na
skutočnosť, že Európsky sociálny fond spolufinancuje pomoc, ktorá má ženám umožniť
umiestniť ich deti do zariadení dennej starostlivosti o deti prostredníctvom operačného
programu pre rozvoj ľudských zdrojov a vylepšení kvality vzdelávania vo všeobecnosti
a krokov na podporu žien, akými sú celodenné školy prostredníctvom operačného
programu Vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie. Doteraz však realizácia oboch operačných
programov prebiehala pomaly a táto skutočnosť môže čiastočne vysvetľovať vplyv na
ženy, o ktorom hovorí vážený pán poslanec. Podľa gréckych orgánov sa očakáva, že
v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch sa zlepší pokrok v ich realizácii.

*
*     *
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